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CAPITAL FEDERAL
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

No 564.467 - Grão Chanceler
Importadora e Exportadora Caldae
Correia Ltda. - classe 8.
N9 573.517 - Fumex LaborbtõExpediente do Diretor Geral
rios Griffith do Brasil S. A. - classe 41.
Privilégio de Invenção
N. 337.046 - Fundação Brasil
Em 4 de fevereiro de 1969
N9 577.290 - MI - Metal Leve
Central.
N9 105.931 - The Stavely Troa S. A. Industrie e Comércio N.
592.877
Medulo
Indústria
e
And
Chemical
Company
Limited.
s
de
Preferência
Pedido
se 5.
Comércio.
Pat. 79.186.
N. 337.047 - 337.049 - 337.051 149 577)298 ML - Metal Levo
N9 122.469 - General Electric
Miguel Rodrigues Figueiredo (no 337.052
- Fundação Brasil Central. Cempany - Pat . 79.187.
S. A. Indústria e Comércio -- elaspedido de preferência da patente Mose 5.
dêlo de utilidade têrmo 188.161) N. 337.054 - 337.366 - 337.368 N9 127.929 - Anton USW er PaDefiro o pedido ele preferência.
337.371 - Fundação Brasil Central. tente- 79.188,
N9 577.286 - ML - Metal Levo
Pietro Spinel' (no pedido de preN. 337.377 - 337.380 - 337.382 - N9 129.258 - Hear Purnp & Refri- S. A. Indústria e Comércio 337.383 --- Fundação Brasil Central. geration Limited - Pat. 79:189.
ferência.
se 5.
N9 136.092 - S. A. Glacerbel Paranave Ltda. Indústria e CoN. 33.384 - 337.385 - 337.641 N9 584.327 - Molin - Mário Line
mércio (no pedido de preferência da 337.642 - Fundação Brasil Central. Pat. 79.190.
classe 17 - (com exclusão do b ar.
N9 137.170 - Asbiton Ag. - Pa- -tigos
patente Privilégio de invenção ferN. 337.644 - 337.637 - 337.645 tente
indicados pela seção).
- 79.191.
ino 197.684) - Indefiro o pedido de - Fundação Brasil Central. - ArN o 140.748 - Dr. Eno de Miranda
No 586.991 - Eden - Ger,mano
• preferência por falta da amparo le- quivem-se os processos).
Cardoso -- 799192.
Wodtke - classe 5.
gal. - Recomendo, a propósito, que
O Agente leia o Código da Prop r ieProcessos Liberados pela Agede
N9 141.938 . - Paulo D. Licata 149 591.680 - Lassance - Gráfica
dade.
Pat. 79.193.
Lassance S. A. - classe 32 - (conl
161.735
C.
F.
Franco
EngeNo
exclusão dos artigos indicados pela
DNPI n9 1.565 - R. I. 35215 Industrial - (Dec-lei no 254 de
nharia e Comércio Ltda. - Paten- seção).
28-2-67) - especialmente o seu art. "Ozalid" - Kalle & Co Ag.
te
79.194.
1.567
R.
I.
43.403
DNPI n9
163, para evitar a repetição •de pedi149 597.704 -- Marrocos - Cicer0
Modelo Industrial
Kalle & Co Ag.
dos desta natureza, que somente ser- "Ozalid"
149 151.215 - São Paulo Alpargatas Carvalho & Cia. Ltda. - classe 8
vem para tumultuar e retardar o an(com
exclusão de barbeadores'
1.569
R.
I.
53.950
DNPI no
S. A.
Pat. 6.637.
damento normal dos processos neste "Ozalid"
Kalle & Co Ag.
Cia. Qui..
No
599.721
- Neogon
Departamento, o que redunda, em
N9 151.645 - Belesi - Indústria
DNPI n° 1.574 - R. I. 79.638 mica Brasileira Neogon Ltda.
última análise, em prejuízo às par- "Ozalid" Kalle & Co Ag.
de Calçados Ltda. - Pai. 6.638.
k
tes interessadas.
N9 151.679 - kli2C04 a iiidirstria e classe 1.
DNPI n9 1.577 - R. N. 53.253 - Comércio Ltda. - Pai. 6.639.
N9 603.433 - Rotas do Oeste
Paranave Ltda. industrie, e Co- "Ozalid" Kalle & Co Ag.
mércio (no pedido de preferência
149 151.692 - Ancora Indústria e Edições Pelicano Ltda. - classe
1.578 - R. N. 53.403 DNIPI
no
N9 605.466 - Nautilus - Nautilute
aa patente Privilégio de invenção "Ozalid" Kalle & Co Ag.
Comércio Ltda - Pai. 6.640.
S. A. Materiais para construção
têrmo 197.685) - Indefiro o pedi149 163.803 - Stratosferic DNPI n9 1.579 - R.. N. 54.999 - tria Eletrônica Ltda. - Pat. 6.641. classe 16.
do de preferência, por falta de amparo legal. - Recomendo, a pro- "Ozakop" & Co Ag.
N9 164.152 - Alumínio Vigor Ltua,
Whitestar
N° 605.479
n9 1.580 - R. N. 55.788 - - Pai. 6.642.
pósito, que o Agente leia o Código
classe 44.
dclfo Korall
Kalle & Co Ag.
da Propriedade Industrial (De-lei "Ozakop"
No 164.252 - Cia. Industrial de
N9 606.221 - safra - Safra S. A.
número 254, de 28-2-67) - especialDNPI no 1.588 - R. N. 70.422 - Conservas Alimentícias CICA
Pa- Crédito,
Financi g mento e Investimente
o
seu
art.
163,
para
evitar
a
Kalle & Co Ag.
"Ozafix"
•
tente
6.643.
mento - classe 8 - (com exclusS4
repetição de pedidos desta natureza,
164.624
Indústria
e
Comércio
N9
de
bandeiras
e flâmulas'
que somente servem para tumultuar
de Moveis de AÇO Garnaço Ltda. e retardar o andamento normal dos
609.312
- Correio do Cari".
No
Patente
Serviço de Recepção,
processos neste Departamento, o que
Dr. Francisco de Menezes pimentei
redunda, em última análise, em preJúnior - classe 32.
Informação e Expedição
juízo às partes interessadas.
Seção de Interferência
N9 609.322 - Nomex - E. 1. DO
Exp^diente de 4 de fevereiro. de 1969 Expediente de 4 de fevereiro de 1969
Pont de Nemours And. Company
Expediente de 4 de fevereiro de 1969 classe 23.
Diversos
Pedidos de Preferência
- IMO Ilnimrta.
F.o 609.426 l'arcas Deferidas
Transportes Aéreos Marilia S.A.
Foram mandados cancelar de
dera Ltda. - classe 40.
T. A. M. (no pedido de preferên- acôrdo com o art. 22 do Código as
N 9 237.271 - Marathon - DcutsNo 610.002 - Embi Editôra da
cia da marca T. A. M. têm°
patentes abaixo :
che Edelst•hlwerke A. Cl. - classe 5 Música Brasileira e Internacional de
496.310
Betubra,s
-Betubras
49
N. 858.853 - nome de empreza
N. 78.247 - Requerente - HerS. A. Ernbi - classe 32 - (com ex.
S. A. Pavimentação e Revestimen- clusão dos artigos indicados pela se.
Transportes Aéreos Marina S. A. - mes Bocuhy.
tos - classe 4,
T. A. M. tésrmo.
ção) .
N. 78.547 - Hillel de São José
N9 517.19 - O Desenvolvimez.g.
N. 858.854 - Defiro os pedidos de Zamith.
No 613.916 - Emblemática N. 78.549 - Mario Etnmanuel Mer- em Marcha - Rossine Camargo nesota Mining And. Manufacturing
preferênc'a.
Guarnieri - classe 32 - (coas exclu- Company - classe 28.
lone
dos
Santos.
Casar Azar (no pedido de preferênN. 78.567 - Pirelli - Sapsit, So- são, de publicações em geral).
cia da marca Consul têrmo.
ejeta' per Azioni (Cancelam-se as
149 540.598 - Umuarama - 'Rádio Títulos de E'stabelecinteulo Deferido
N. 676.847) - Defiro o pedido de patentes.
Umuarama Ltda. - classe 38.
prefrr.nria.
No 607.752 - Ponto das Tintas
No 559.789 - Maron - RomualNotificação
clasfe
Nolo das Tintas Ltda.
do Santos Costa -- classe ya.
A:-r- .; -anzento de Processos
Ficam nJtificades o3 requerentes
e 28 - Art 97 n 9 1 considerada F.013*.
149 559.790 - Maron - aomualdo titukla a cias
Foram mandados arquivar os se- abaixo '.mencionados a comparecer a
se 1 pelas 16 e 28.
gulates erocessos • abaixo menciona- êste Departamento no prazo de (90) Santos Costa - classe 48.
NQ 594.562 - São Paulo - %st.
dias, a fim de efetuar o Pagamento N 9 564.469 - Gr". Super - Imdos:
N. 336.052 - Fundação Brasil Cen- da taxa final de acOrde com o Decre- portadora e Eilcoof t adora Caldas São Paulo Ltda. - classe 33 -- AP*
Correia
Ltda.
classe
8.
ligo , 27 no 1.
to n9 254 de 28-2-1967.
trai.
1
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As Repartições Públicas
verão entregar na Seção de Com u n ica ções dg_ Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à publicação.
As reclamações pertinentes
it matéria retribuída, nos casos de
êrro ou omissão, deverão ser
formuladas por escrito à Seção
de Redação, até o quinto dia útil
subseqüente à publicação no
órgão oficial.
--- A Seção de Redação funciona. para atendimento do público, de 11 às 17h30m.
— Os originiais, devidamente
autenticados, deverão ser dactilografados em espaço dois. em uma
só face do papel, formatc 22x33:
as emendas e rasuras serão ressalvadas por quem de direito. —, As assinaturas podem ser
tomadas em qualquer época do
ano, por seis meses ou um ano,
exceto as para o exterior, que
sempre serão anuais.

Fevereiro de 1969

EX--PED;ENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

As assinaturas vencidas poderão ser suspensas sem prévio
aviso.

Para, evitar interrupção na
remessa albs órgãos oficiais a renovação de assinatura deve ser
CHEFE o. seçÃo oe eeo.çÃo
solicitada com antecedência de
FLORIANO GUIMARÃES
trinta (30) dias.

DIRETOR GERAL

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
CHEFE

90 aaaviço DE PLIBLICAC8E9

J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO

DIÁRIO OFICIAL
SEÇÃO
eaCEIS da publIcidad• do aspadlants do Cespart•mant•
Nacional de Propriedade Industrial do NOnIst4rlo
da Comércio
. da I ndústria

•

impresso asa Oficiras Co Departamento cie imprenaa Nacional

-ASSINA TURAS
REPARTIÇÕES E PARTICLWARES

FUNCIONÁRIOS

-- Na parte superior do enderéço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e o mês e e ano em que findará.
— As assinaturas das Repartições Públicas serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de [evereiro.

Capital c' Interior
Capital e Interior :
A remessa de valõres,sernNCr$ 13,50
NCr$
18,00
Semestre
Semestra
NC$
27.00
pre
a
favor
do Tesoureiro do Der
Ano ••• *a. .1”d• • • • • • • • NCr$ 36.00 Ano
partamento de Imprensa NactoExterior :
Exeeriot
nal, deverá ser acompanhada de
NCr$ 30.00 esclarecimentos quanto à sua apli_•À • NCr$ 39.00 Ano ******* •
Ano
•so ars
cação.
NÚMERO AVULSO
O preço do número avulso figura na última página de cada
— Os suplementos ás edições
exemplar.
dos órgãos oficiais só serão remetidos aos assinantes que os soliO preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§
se do mesmo ano, e de NCr$ 0.01 por ano, se de anos anteriores. citarem no ato da assinatura.
C•74.

•

e • .•

Ctintarelli n9 236.385). — A reque- documento de cessão pelo sdeio
rente deverá pagar as taxas de Lucia Pretti.
anotação e apresentar procuração.
N 9 584.436 — M. P. — M. P. CoCia. Benvori de Pratadas Arinienanelai° e Representações 'Ltda. —
Gonçalves & The:eine Limitada ticios (no pedido de alteração-de nocla.see 8.
Expediente de 4 de fevereiro
me
do titular ra marca Bengon —
(no pedido de transferência da marN9 595.105 — Nacional — Manufade 1969
Termo n9 303.170):. -- Preste tEclaA
ca
31
—
Termo
n9
296.875).
tura racional de Borracha Ltda. —
requerente deverá assinar o documen- reciment,* em face da divergência
Contrat o de expl o ração de marca.
ela -se
to de cessão por duas testemunhas. entre o nome da titular e ti qiie
Por despacha do Sr. Chefe da Seconsta no documento de fls. la-13. ,".")
1: 9 506.527 Hispabras — Indús- ção foi mandado averbar o cantraAlberto Barrardon Guimarães (no
Rieppe Werk (titular do Registro
tria eaComérciô de Artefatos de MaCarna- pedido de trasnferência para seu n9 311.09). — Requeira, a averbadeiras Plispabras Ltda. — classe 26. to de exploração da marca
val, registrada sob o n 9 310.142, de nome da marca Club da TV número ção do ~trato de uso.
N 9 601.788 — Moreninha e- Carlos propriècla.de de Lever Brothers. Peat 304.490). — A requerente deliera
Piodutos Quimicos Lysoform Lide Crmaes — classe 41.
Su.nlight, Limited, estabelecida em apresentar o documento de cessão
assinado por duas testemunhas e mitada (no pedido de transferência
Inglaterra,
e
em
favor
de:
incluse
la° 609.226 — Super-Nela — •Emtec trias Gessy Leves Sociedade Anani- apresentar o documento de cessa° para seu nome da marca Lyzaterm
Bramêsa, Técnica de Assistência ma. — Averbe-se o contrato de ex- assinado por duas testemunhas e n9 326.619). — A requerente deverá
Cerne:ir:ai Ltda. — classe 4'‘..
ploração. 1) Anote-se, mediante prestar esclarecimentos quanto ao datar o documento de cessão.
Valmont Inc. (no pedido de averN9- 609.510 — Rita., Roupas Sob apostila, a transferência para Uni- carimbo de fls. 11.
uação de contrato de exploração na
Med i da — Confecções Sparts S. A. lever Limited, já anotada no Regis1Viabra
Manufatura
Brasileira
de
marca Lysol n 9 328.163). — Apretro n9 171.017. 2) Averbe-se o Call- Autopeças e Administração S. A. sente
— classe 36.
- tradução do documento de
trato de exploração a favor de In- (no pedido de alteração de noma do
fls. 28 e pague a taxa de anotaeão.
N° 612.896 — Sorte — Polenehi alfistri.as Gessy Lever S. A-..„
titular na marca Mabra — Termo
G. . Indústria Brasileira de ProduMoinho Paulista Ltda. (no pediTransierências e alterações de nome n9 326.149). — A requerente de f
tos Alimentícios — classe 41.
lhas deverá autenicar as fotocópias do de transferência para seu nome
do titular de processos
da marca Buda-Nacional mimem
de flsa 29 a 32).
Titulos de Estabelecimento Indeferldo
Foram mandadas anotar nos pro354.861). — Prove a transferência
Praia
Iporanga
S.
A.
Imobiliária
cessos abaixo mencionados as seguinda titular para Daminium Socieda(no
pedido
de
alteração
de
nome
do
Famairélica
?areia
597.766 —
tes transferências e alterações de
de Anônima — Indústria e Comértitular no titulo Iporanga numero cio e que esta não estava ainda sob
Assembléia de Deus aa Santos _ nome do titular de processos.
343.910).
—
Tratando-se
de
socieIgreja Evangélica Assembltaa de Deus
Cia. City de Desenvolvimento
intervenção federal, na data da asde Santos — classe 33.
(transferência para seu nome da dade comercial, a requerente deverá sinatura do documento de fls. 11
provar
o
arquivamento
na
junta
cofrase de propaganda Cia. City a
pague mais uma taxa de anotação.
Exigéncias
Maçar Organização Imobiliária e mercial.
Laboratório Farmacêutico Campes
N 9 252..640 — Manoel Ambrosia Fi- Urbanística da América do Sul —
Sheaffer Pen do Brasil Indústria Ltda. (no pedido de transferência
lho S. A. Indústria e Comércio — Têrmo n9 330.621).
e Comércio Ltda. (no pedido de da marca Magnofii n9 343.402) . -Prcve direito ao uso do título consArbor Acres Fama Inc. (transfe- transferência para seu nome da. Pague as taxas de anotaç a, de
tante do clichê.
para seu nome da marca marca Documental 303 — Têrmo ml- acôrdo com o item c, da ar: azia
N9 316.098 — Alumínio do Brasil rência
mero 247.688). — A requerente deS. A. — Preste esclarecimentos em Arbor Acresaa Têrm0 ria 590.714). verá prestar esclarecimentos ern n9 5, de 7 de junho de 1— a
— 1). Arquive-se o pedido de anofarsa do rearistro 237.844.
Diversos
face
da divergência de nome 'entre
de transferência de fls. 9, por
N948.207 — Empresa de Propa- tação
a titular da marca e O documento
falta
de
cumprimento
de.
exigência.
Ludwig
Scherk
(no pedido de alteganda 'Publitec Ltda. — Cumpra o
2) Nada há que deferir quanto ao de fls. 1447.
ração de nome do titular r a narca
artigo 102 do Código.
Max
Mendel
Gruenwaid
(no
pedipedido de anotação de alteração de
Tarr registro internacicnal número
- N9 479.039 — Roger Daamontes — nome, de fls. 16, em face do &rapa- do de ratificação do pedido de ano- 82.800). — Arquive-se o pedida de
tação
de
transferência
para
seu
no.Aprezente etiauetas mais nítidas.
vamento do pedido de fls. 9. 3)
anotação de alteração de nome por
a transferência para ArbOr me da marca O Mundo Alétrico — falta de cumprimento de exiecncia.
N9 443.706 — Panificadora Fr& da Anote-se
277.948).
—
Apresente
Têm°
n9
Vila Ltda. — Tendo e,m vista o can- Acres Farm, Inc.
Ludwig Sh'erk (no pedido d alteprocuração.
celamento do R. 361.227, diga se
ração de nome do titular na :parca
Exigências
Societé Anonyine Persil (no pedi- Intermezzo registro internac,onal
ainda tem interêsse no presente peAlfredo Jorge Casseb (no pedido do de alteração de 'nome do titular
dido.
n9 65.895 — Intermezzo registro inItsuo IV/oribe -- Face de anotação de duas traneferncias ,na marca Trifax — Urro° n• 27.531) ternacional n9 80.176 — Ceià
IV° 586.351
sucessivas da marca Nicctan • núApresente a tradução do doc. de registro internacional n9 80.61, -o cancelamento do registro 377,430, mero
235.546) . — Esclareça a diver- fls. 15.
diga se tem inter&sse no presente
Scherks Gesichtswatte registro ir,tergência entre o nome da c?7s•orária,
pedido.
nacional n9 80.178 -- Scheizs da,ce
Cury
e
Nabil
Cury
(ira
no
documento
de
fls.
O
e
que
N9 587.846 — Josali Comercio e Inanifziênc:a paia seu, no- Letion registro ima nec.e.nel
dústria Ltda. — Diga se tem inte- foi mencienad a as fie. 1.
mes da -iaarea Cury — Urna; nú- mero 80.177 — Briza nuni2.ro Ju reLeonardo
da
Silveis
Cor
,,a
pedido,
face
O
cancelamento
aesse no
meio 239.922). — Faça assinar O gistro inteinaclonal n9 77.146 —
pedido de transferência da
•
3,454c • -----

Marcas Indeferido('

regi

Seção de Transferência
e Licença
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Trisena n9 de registro internacional N9 597.342 - A Ecletica - Puoli- N9 536.771 - Farmácia Santa Te- N9 526. 904 - Mocidade Bar 1
'76.894 - Paos registro internacional cidade Eclética S A Radiodifusão rezinha - Joaquim Mendes de Sou- Lanches Mocidade Ltda. - Class
n9 84.014 - Ssherk registro interna- Imprensa, Comércio e Indústria - za - Classe 3.
n9 41.
cional n9 83.692 - Taos registro in- Classe 41 - Rcgitaa-se com exclusão
Targino N9 540.553 - Italplast - ItalplaS
N9 552.120 -1 Marlon
ternacional n9 84.015 - Tors regis- de Colorau.
& Bôsco - Classes 35, 36 e 48.
Plástcas S A. C'astro internacional n9 85.233 - Ara- N9 597.468
N9 578.130 - Serraria São João - Embalagens
28.
Jóia
Jóia
Disbische Nachte registro internacional cos Ltda. - Classe 8.
Petri & Petri Ltd, - Classes 33 e 4. seN9
575.280 - Leia - Emprêsa Grá119 85.232 - Mimikri registro inter- N9 597.720 - Mercês - Panifica- N9 579.950 • IPAC
IPAC
fica O Cruzeiro S. A. - Classe 32.
nacional n9 51.278 - Mistikum nord dora
Indústria
Paranaense
de
Artefatos
de
das Mercês Ltda. - Classe 41. Cimento Ltda. - Classas 16 e 33.
N9 580.172 - Astros do Futebol
Scherk Face Lotion Mimikri Inter- N9 600.557
Editora Comercial e Propaganda Edi- A Nova Província
mezzo registro internacional nú- - Zulmar Batista
de Almeida - Titulo de estabelecimento deferido copra Ltda. - Classe 25,
mero 80.179). - Arquivemse os pe- Classe 32 - Registre-se
com exclu- ' N9 •585.165 - Griner Engenharia N9 592.138 - ABC - Automóvel/
didos de anotação de alteração de são de publicações impressas.
nome, por falta de cumprimento de N9 601.061 - Crelece - Comercial - Griner S. a. Engenheiros Cons- ABC Ltda. - Classe 21.
exigência.
trutores - Classes 15. 16 e 33 - Ara N9 594.584 - Encobras EncoCrelece Ltda. - Clas- ligo
Mnoel Pereira de Almeida S. A. In- e Importadora
bras - Engenharia e Construções dO
97 n9 1.
11.
dústria e Comércio - No pedido de se'N9
N9 590.129 - Casas Derby Sa- Brasil Ltda. - Classe 25.
601.108 - Dirce - Matouro e patolandia
alteração de nome do titular, na mar- Frigorífico
N9 594.886 - Papas - Spal In.
Dirce Ltda. - Classe 41. tigo 97 n9 1. Ltda. - Classe 36 - Ar- dustrial
ca Emblemática n9 350.323 - Arquide Refrescos S. A. - Clasve-se o, pedido de anotação de alte- N9 602.600 Nelly M. Dias
se
41,
N9
593.893 - DEP - Desconto
ração de nome por falta de cumpri- Branco S. A. Comercio e Industria
Especial ao Portador - DEP - Pu- N9 595.127 - Tangerina - Anell0
mento de exigência.•
- Classe 41,
blicidades
- Clases 32 e 33 - Mendes - Casse 42.
N9 605.360 - Equipe - Equipa, Art. 97 n9 Ltda.
Donas Mieg & Cie. (Societê Ano- Arquitetura
/%19 595.936 - Coretagens Repre.
1.
Ltda.
Classe
40.
nyme) - No pedido de mudança de 1n19 605.940 - Zingapura - Indús- N9 593.977 - Santa Antônio do sentações e Colon , zação Ormag Ltd%
endereço na marca DMC n9 357.492 tria de Calçados e Chi nelos Zinga- PariServiços Médicos - Antônio - Ormag - Classe 38.
Apostile-se a mudança de sede da so- pura Ltda. - Classe 36.
Baccar
i - Classe 33 - Art. 97 n9 1. N9 597.427 - Canana° - Copenco
r• 'ciedade titular para Paris.
- Engenharia, Arquitetura e ConsN9 606.725 - Larica - Predial
N9 594.641 - Moary Cabereleiros truções
Ltda. - Classe 16. .
Marcas deferidas
Larka Ltda. - Classe 38.
- Moary Ramalho da Silva - ClasN9
607.379
Emblemática
se
33
Art.
97
n9
597.524
- Supercap - Repre1.
N9
N . 309.289 - Komet - Total KG Crow Cork & Steal Company.,Inc. sentações Supercap Ltda. - Classe
Foerstner & Co. - Classe 8.
N9
595.005
-Imperatriz
das
Lou31.
38.
N9 448.967 - Alibohr Super - Me- Classe
- L. dos Santos Soares & Filho n9N9
N9 608.029 - Sicome - Sicome - ças
607.985 - Petrosa - Indústrias
cânica Industrial Bohrer Ltda. - Sociedade
Ltda.
Classes
14
e
15
Art.
97
Industrial e Comercial Li- n9 1.
Químicas Petrópoli s S. A. - Classe
Classe 7.
mitada - Classe 41.
601672 - Parque São Clemente n9 1.
N9 485.719 - Trevo - Editorial N9 608.335 - Neiva - Euvaldo - N9Mercurio
Imobiliária Ltda. - N9 610 985 - Jamour - Comércio
Bruguera Ltda. - Classe 32 - Re- Neiva de Souza - Classe 41
e Indústria de Doces Jamour Ltda.
gistre-se com exclusão de Publica- - N9 610.752 - Cintrana -- Mercea- Classe 33 - Art.-97 n 9 1.
- Classe 41.
ções em Geral.
- N9
602.712
Edifície
San
Martin
N9 611.361 - Resitac - Synteko
Ltda. - Classe 38.
N9 495.628 - (Meta - Comércio riaN9Cintrana
Néson
Engenharia
Ltda.
ClasS. A. Comércio Importação e Expor612.577 - Acetirela - Cia. ele se 33 - Art. 97 n9 4.
de Guarda-Chuvas e Sobrinhas Gae- Fiação
e Tecidos Corcovado - Classe
tação - Classe 46.
ta Ltda. - Classe 30.
n9 23
N9 614.759 - LP - Laboratórial
Marcas indeferidas
N9 498.826 - Fluminense - Pani- N9 612,.674 - Reiol Raiai - Ra- N9 398.954 - Bonita - Fábrica de Prado S. A. - Classe 3.
ficadora Fluminense Ltda. - Clas- presentações Interestadual de óleo/ calçados Formosa Ltda. - Classe 36.
Exigências
Ltda. - Classe 41.
se 38.
N9 504.122 - Rockmaster - MeCum9 487.828 - Roto Finish - Roto N9 468.610 - Stier & Stier
talúrgica Rockwell S. A. - Classe Organização
5 N 614.440
- Show
eRádio
Simpatia
- N 499ony
pra o artigo 102.
C 4m8pa_ Victor
Costa
e
TeN9 521162 - Realeza - Fabrica
N9 535.143 - Tecidos Casa Sala.
Filah
2
A.1deSlase
ssAlt2.s - José
Ltda. - Classe 32
_de Velas e Sabão 'São Carlos Ltda. levisão
thé S. A. - Cumpra o art. 102,
Vieira Chaves - Classe 41.
N9
507.174
Farmác
a
João
São
Classe 46,
N9 466.999 - Auto Drive S. A.
- Ezequiel Claudio Gomes & Cia. N9 501.672 - Filadelfia - Indús- Importação
N9 532.210 Cadebras - Indús- Ltda.
e Comércio - Face canClasses
3
e
48.
trla
e
Comércio
de
Artefatos
de
Coutria de Cadeiras Cadebras Ltda. - N9 511.785 - Estalai - Estoril do registro 365.935, diga
ros e Naylon Filadelfia Ltda. - celamento
Classe 40.
se ainda tem interêsse no presente
Classe 36.
N9 543.731 - Saúde - Alberti, Sia- Decorações Ltda. - Classe 33,
pedido.
, dler Comércio e Indústria S. A. N9 467.001 - Auto Drive - S. A.
Classe 11.
Importação e Comércio - Face canN9 543.820 - Lanternas Voadoras
celamento
do registro 365.935, aiga
- Adriano Mauricio S. A. Indústria
se ainda tem interêsse no presente
e Comércio - Classe 38.
pedido.
N9 553.047 - Cofib - Aracajú FiN9 467.067 - Manoel Est,eves
bras Ltda. - Classe 22.
Cunha Jr. - Face o cancelamento
N9 559.503 - Eteco - Edificadora
do registro 361.238, diga se ainda tem
DE
Técnica e Comercial Eteco Ltda. interêsse no presente pedido.
Classe 38.
N9 500.736 - Rei da Voz 'ApareN9 560.740 - Copebras - Cia.-Pelhos ,Eletro Sonóros S. A. - Face
troquímica Brasileira Copebras a cancelamento do registro 365.940,
Classe 22.
diga se ainda tem interêsse no pre560.741
Copebras
Cia.
PeN9
sente pedido.
troquímica Brasileira Copebras DO
N9 501.899 -a Sociedade Vinfcala
Classe 23.
Miseno Ltda. --- Face o cancelamenN9 566.976 - Selvas Africanas to
do registro 374.983, diga se ainda
Walter Cavalcante Figuerôa - Clastem interêsse no presente pedido,
se 21.
N9 516.853 - Rotor 61
IndúsSUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
N9 584.861 - Serimar - Indústria
tria e Comércio de Minérios Ltda.de Produtos Serimar Ltda. - Classe
- Face o cancelamento do registro
n941.
W 363.343, diga se ainda tem inteN 9 586".443 - Kosmotec
Kosmus
rêsse no presente pedido.
Vol . 47 (Págs. 1 - 282) janeiro de 1969
Especialização S. A. - Classe 17. NO 517.406 - Promind Engenharia
N9 588.493 - Diugaron - C. H.
Química, Indústria e Comércio Ltda.,
Boehdinger Sohn - Classe 3.
- Face o cancelamento da registro
N9 591.210 -- Rhodianyl - Cia.
nO 360.739, diga se ainda tem inte.
PREÇO: NCr$ 6,00
Brasileira Rhodiaceta, Fábrica de
rêsse no presente pedido.
Raion - Classe 31.
N9 525.307 - Shiro Yamato
Capri N9 594.665 - Capri
Face o cancelamento do registro núImobiliária Ltda. - Classe 35.
mero 363.934, diga se ainda tem In..
N9 594.769 - Clarifico Filsan
A VENDA
terêsse no presente pedido.
Projetos e Equipamentos Hidráulicos
N9 533.650 -, Otal Organizacão Ta.
Ltda. - Classe 6.
Na.. Guanabara
ristica Universal S. A. - -Face di
N9 595.084 - Belém - Auto Escocancelamento do registro 381 .
Seção de Vendas: Avenida Rodrigues Alves e 1
la Balem Ltda. - Classe 21.
diga se ainda tem interêsse no PrE-"N 9 595.109 - Presidente - Dominsente pedido.
Agência 1: Ministério da Fazenda
À
gos de Santi - Classe 43.
N9 540.106 - Helbra S. A. fri.
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembólso
N9 595.128 - Solo - Solo - SoMstria Farmacêutica - Face o c
ciedade de Mecanização Agrícola Licelamento d reg I stro 364.136, d“a,
Em Brasília
mitada - Classe 38.
se ainda tem interêss: no presente
In19 597.339 - A Ecletica - Pualipedido.
Na sede do D. 1. N.
cidade Eclética S. A. Radiodifusão,
N9 573.611 - Iniç ri rna F-^ole
Imprensa, Comércio e Indú átria -- 1
S. A. Comércio e Importação.- Face
Classe 44.
o cancelamento - do registro 380.199
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de

1969

Eletromecanicca Dyna S. A. (nu
Usina Açucareira Paredão S. A.
149 679.072 - SóvoJk's Pecas e AuN9 579.099 - Pauta Indústria e recurso Interposto ao deferimento do (no recurso interposto ao deferimentermo 482.663 insígnia Dínamo).
tomoveis Ltda.
to do tento 588.850 marca Cisoe).
Comércio de Ferragens Ltda.
Indústria de Óleos Vegetais Tupa
Quim-Gre.ssit Produtos Anti-CorN9 679.497 - Danton Rodrigues dos Ltda. (no recurso interposto ao in- rosivos Ltda. (no recurso interpostO
Santos.
deferimento do termo 516.971 marca ao indeferimento do termo 589.307
N9 679.498 - Danton Rodr'gues dos Pá).
marca Quim-Gressit).
Santos.
Brasrnint Indústria e Comércio LiDrastosa S. A. Comércio e Indús5T9 679.778 - Naoli - Cia. Nacio- mitada (no recurso interposto ao innal de Óleos Vagetat.
deferimento do termo 540.002 marca tria de Meias (no recurso interposto
ao indeferimento do termo 597.835
N9 679.779 - Naoli - Cia. Nacio- Butterfly).
marca Mitsouko).
nal de Óleos Vegeta,s.
Canadian Hoechst Limited (no rePerfumes Malibú Ltda. (no recurN9 679.780 - A. W. Faber Castell,
curso interposto ao deferimento do so interposto ao deferimento do terN9 679.781 - A. W. Faber Castell. teaden `ata 084 marca
mo 598.053 marca dashing).
N9 680.081 - Modatex Confecções
o
Bazar 13 Ltda. (no recurso interLtda.
posto ao defeAmento do termo núN9 680.199
Francisco Barreto
Anapirin)
mero 601.a08 titulo Pronto Socorro
Fel nandes.
Clinica Médico Sirúrgica 13 de
No 680.201
Plásticos Omina Liaanaçoes de Aço Probel 3. A. (nu eMaio).
mitada.
recurso interposto ao deferimento do
Remo - Revestimentos de MosaiN9 680.202 - Plásticos Omnia Li- termo 547.987 marca Mabel).
Ltda. (no rocurso interposto ao
mitada,.
Cia. Antarctica Paulista Indústria cos
N9 680.236 - Geny Ferreira Direta. Brasileira de Bebidas e Conexos dou deferimento do termo 603.708 marca
Remo). - Complete a taxa de
te.
recurso interposto ao deferimento do San
recurso.
N9 680.300 -- Venba Promoções termo 548.642 marca Pinguim).
Sigla S. A. Equipamentos Elétricos
Ltda.
Centro Comercial Santa Maria
N 9 680 302 -- Cia. Catarinense de S. A. (no recurso interposto ao In- (no recurso interposto ao deferimenSeguros Gerais.
rdieaferimento do termo 565.884 in- to do termo 694.279 marca Siglas).
Exigências
N9 680.363 - Comercia). Importa- sígnia Centro Comercial Santa Ma.
Serviço de Documer“-não
dura Campos S A. - Cieasa.
Cia Suwift do Brasil S. A. (reN 9 680.365 - Comercial. ImportaIndústria e Comércio Atlantis ra- plicante do recurso contra o deferiDe 4 de fevereiro de 1969
dora Campos S. A. - Cicasa.
sil Ltda. mo recurso interposto ao mento do termo 512.286 meada MaN9
680.364
Comercial
Importaa
deferimento
do termo 566.145 marca gia Branca). - Promova a mmOdifiExigências
dora Campos S. A. - Cicasa.
Riosul).
cação da firma, tendo em vista o peApre sente clichê:
Cibo, Société Anonyme (no recurso dido. inicial que difere da réplica.
149
680.36,6
Comercial
ImportaN 9 480.752 - Alvarino Eg dio
interposto ao deferimento do termo
Lafi S. A. Produtos Químicos e
dora Campos S. A. - Cicasa.
Silva Primo.
n9 568.258 marca Ovocilina)..
Farmacêuticos treplicante do recurNs.
680.367
680
368
680.369
613.283
Januário
TheodorG.
N9
Rações Granjeiro Ltda. (no re- so contra o deferimento do termo
- 680.370 - 680.371 - 680.372 Se Souza,
- Comercial Importadora curso interposto ao deferimento do n5 546.618 marca.Tiocetin). - PresNo 613.338 - Copan - Consórcio 680.373
termo 577.596 marca Adubos Secco te esclarecimentos quanto à sua inPan Americano de Invesemenios Li- Campes 5. A - Cicasa.
terferência nos autos.
• N9 680.426 - Corlatex - Repre- Granjeiro).
imitada.
sentações Ltda.
Cia.
Comercial
da
Borda
do
CamNotificação
.N9 613.339 - Copan Consórcio
N9 680 628 - Pauli - Minas In- po (no recurso interposto ao indePan Americano de Investaieintos LiFicam
noldifcados
os requerentes
ferimento elo têrmo 577.618 marca
dústria, de Asfaltos Ltda.
mitada
abaixo menoionados a comparecer a
Borda
do
Campo).
149
680.647
--:
Araaplast
Indústria
N9 659.191 - Engenharia Orplan
Brami & Kemmler (no recurso in- este Departamento, no prazo de (90)
e Comércio Ltda.
Sociedade Civil.
terposto
ao indeferimento do termo dias, a fim de efetuar o pagamento
N9
680
731
Confecções
Rovinyi
N9 659.192 - Engenharia Coplan
da taxa final de acôrdo com o De11 9 577.978 marca Beka).
Ltda.
Sociedade Civil.
creto n 9 254. de 28 de fevereiro de
N9 675.720
Matrin S. A. EquiTermoinecânica São Paulo S. A .- 1967:
149 680.737 - Indústria de Esponpamentos Agro Industdais Comércio jas Mirian Ltda.
(no recurso interpdsto ao . deferimen149 437.195 - Cabreuva EmpreenAdministração.
149 680 771 - Indústria de Artigos to do termo 581.440 marca F. T. M.). dimentos Imobiliários 5, A. - ReN9 675.724 - W. de Souza & Paus- Elétricos e Eletrônicos Soerica Ltda.
Frigorifico Arm.our do Brasil S.A. gistro 389.714.
ano Ltda.
N9 680.784 - EditOra e Livraria e Laticínios Mococa S. A. (nos re149 481.839 - Instituto de Contacursos interpostas ao deferimento do
N9 675.723 - W de Souza & Faus- Inaya, Ltda.
termo 581.530 insignia Emblemá- dores e Atuários do Rio Grande dc.
Uno Ltda.
Sul - Reg. 389.715.
149 680.788 - 1Perfumaria Rodri- tica).
N9 676.148 - Casas Gaio Marti gues Coutinho Ltda.
149 538.057 - Frizos Brasil S. A.
Financiera de Perfumeria S. A.
3. A.
149 680.855 - Empeesa Brasileira (no recurso interposto ao deferimen - - Reg. 389.716.
No 676.152 - Eletro Hidrálica Eg de Ar Condicionado Ltda.
149 546.165 - Humberto R. Me
to do termo 582.104 marca O Tabu).
Ltda.
sonos - Reg. 389.717.
149 680.906 - Irundaia - Comércio
N" 676.172 - Apabras Aparas de
Antares Sociedade Construtora LiN 9 513.718 - J. R. Becke & Cia
e Indústria de Tecidos e- Materiais mitada (no recurso interposto ao In - Ltda.
Papel Ltda.
- Reg. 389.718.
11 9 676.187 - Administração Pre- Para Construções Ltda. •
deferimento do termo 583.175 marca
N9 528.150 - Neubras - Sociedade
liai laompeia L tda.
149 680.929 - Construtora Sao Antares).
de Engenharia Ltda. - Reg. nua
Ne 676.188 - Gardoni - e7omercial Marcos Ltda.
Fábrica. de Doces Cristal Ltda. (no mero 389.719.
ie Auto Peças Ltda.
149 680.938 - Mário Hiroshe.
recurso interpod-o ao indeferimento
N 9 528.647 .- Joaquim C. Guima....
tlo termo 583.364 marca Rotulo).
N 9 677.226 - Serviço de Proteção
N9 680.939 - Mário Iliroshe.
rã es - Reg. 389.720.
lo Crédito de Brasília Ltda.
14 9 680.940 Shiunha Oswaldo
Uniroyal
Inc.
(no
-recurso
inter149 529.182 - Nicofarma Ltda. N 9 677.697 - Roberto Plinto Co. Kubota. posto ao deferimento do termo nu- Reg. 389.721.,
actoppo.
Ne 680.941 - Uhiunha Oswaldo mero 583.606 marca Vyrene).
149 542.877 - Confecções Dou-Tm
. N9 677.722 - Empresa Limpadora Kubota,
edontnental Ltda.
Indústrias Reunidas Vidrobras Li- Ltda. -- Reg. 389.722.
N9 681.091 Cas=çaZiçm Sameto mitada. (no recurso interposto ao deN 9 6'77.754 - Artez Westerley ProN9 550.598 - Artefatos de BorraS. A.
lutos de Beleza S. A.
ferimento do termo 584.498 marca. chas Ind. e Com. Util Ltda. - ReN9 681.092 Calçados Semeio Vidroplast).
N 9 678.081 - Gilberto SclOvsky
gistro 389.723,
S. A.
Cia. Ltda.
No 565.532 - Curtume Santa AdeDaimler
-Sena
Aktiengesellschaft
Ne 678.198 - Caracelle Mecânica
lia S. A. - Reg. 389.724.
N9 681.093 Calçados
Samelo
(no
recurso
interposto
ao
deferimena Comércio Ltda.
578.712 - Ligner Werke G. m.
S. A.
to do térmo 585.883 riaarca Akrolite). b.N9
N 9 678.221 - Embras Emplasa
H. - Reg, 389.725.
149 681.412 - Prior Discos S. A.
Canton
Bale
Modas
e
Promoarasileira de Assistência a Televigaes
al9 681.588 - Inwortadora Regente ções S. A. (no recurso interposto
N9 586.708 a- "ladino Taji - Re'Ada.
Feijó Ltda.
ao indeferimento do termo 585.900 gistro 389.726.
N 9 678.241 - • José Godoy Castro.
marca Ca.n.ton-Bále).
Nç' 588.475
Confecções Rosangela
N 9 678.392 - Cotobram Ltda. . - Reg. 89.727.
Importadora Americana S. A. (no Ltda
Indústria e Comércio de Vestuário.
N9 591.022 -a Müchen 'Lanches LiSeção de Recursos
N 9 678.823 - Ferraco/ - Ferro e
recurso interposto ao deferimento do
- Reg. 389.728.
Aço Comércio Ltda.
termo 586.563 título Importadora mitada
N9 592.561
L.euckert & Cia. Liis.pediente de 4 de feeorerro
N9 678.961 - Cia. Nacional de
Americana).
mitada -- Reg ,. 389.729.
de 1969
Guindastres.
149 293.081 a- Garb. Bohler SL Co.
Cia. Antarctica Paulista Indústria
N 9 678 966 - Mobilarte S. A. InRecursos interpostos
Brasileira de Bebidas e Conexos aio Aktiengesellscha ft - Reage 389.730.
dústria e Comércio de Móveis.
Mitos Laboratories. Inc. (no recur- recurso interposto ao deferimento do
149 593.467 - Sem:At-ama - SerN9 678.983 - José Godoy Castro.
interposto ao deferimento do ter- termo 586.815 marca Fogo Baiano,. viços Mecânicas Terrestres e Maria
N9 678.989 - Confecções Wa/quiria so
mo
228.795
marca
Alcagin).
timos Ltda. - Rg. 389.731.
•
fada.
Nissan-Jidosha Kabushiki Kaisha
N9 679.007 - CESAL - Comercio,
Isaias Dreizik (no recutaa inter- (no recurso interposto ao deferimenó9 595.351 - Recauchutagem
Engenharia e Saneamento Ltda.
posto ao deferimento do termo 447.914 to do termo 587:308 marca, Emble- Pneacrack Ltda. - Reg. 389.732.
14) 679.070 mática).
N° 506.889 - Bepromi . - BeneIlerminio & Elisio marca Trevos).
Ltda.
Nestlé S. A. (no recurso interMoremo Deemacões. Lida. (no re- ficiadera e Com. ao Produtes
140 679.071
- ASdrubal Calmont de posto ao deferimento do termo 455.037 curso interpOdo Co inde.ferenento do -micos
9 - "(adastro
Andrade.
marca Brascafé).
térreo 588.312 marca Florenza).
diga se a nda tem interesse no presente pecado
N9 573.610 - mio Lino P. Ereole
S. A. Comércio e Importação - Faee :
O cancelamento do registro 380.199
diga se anda tem interesse no p
Sente ped:do.
N9 573.800 - Mamo Rub.ens de
sarros Teixeira - Face a cara-da-1
Mento do registro 379.673, diga $e'
tem interesse no presente pedido.
N9 578.806 - Metalúrgica, Fundição e Calderaria Musefral Ltda. Face o cancelamento do registro nermero 380.775, diga se ainda tem interesse no presente pedido.
N 9 612.762 - Thomaz Garcia Declare-se provando o direito ao uso
do titulo eis que do registro 369.944
não consta o mesmo.
N9 366.602 - Indústria Química
River Ltda. - Apresente novos excreta
piares excluindo os ardgos- grifa•do.s:
Se fls. 9 e 11.
N9 436.153 - IMPE - Indústria»
Mecânica de Precisão Ltda. Aprelente a 35 via do exemplar.

Segunda-fe:ra 1C
N9 597.654 - Auto Mecânica Seguradora Ltda. - Reg. 389.734. •
N9 597.897 - Efégeh - Imóveis
S/C. Ltda. - Reg. 389.735.
N 9 598.147 - Química Industriai
Santo André Ltda. - Reg. 389.736
N9 598.350 - Panificadora e Confeitaria Nova Espanha Ltda. - Registro 389.737.
N9 598.508 - Moldinix - Industrio, e Comércio Ltda. - Registro
n9 389.738.
No 598.512 - Moldmix - Indústria e Comércio Ltda. - Registro
n 9 389.739.
N9 601.311 - Gennaro Cuonnó Registro 389.740.
N9 602.078 - Cia. Progresso do
Estado da Guanabara (COPEG) Reg. 389.741.
N9 608.192 - Injetran Ind. de
Plásticos Moldados Ltda. - Registro
n9 389.742.
N9 602.430 - Imob. Potomac Ltda.
- Reg. 389.743.
N 9 602.748 - Geobras S. A. Engenharia e Fundações - Registro
n9 389.744.
1T9 603.909
Vulcanus do Brasil
Indústria e Comércio - Registro
119 389.745.
N9 606.006 - Tecidos H. F. Pinto
S. A. - Reg. 309.746.
N9 608.731 - Scandinavia Vendas de Material Para Construção Ltda. - Reg. 389.747. •
N9 608.732 - Scandinavia Vendas de Material Para Construção - Reg. 389.748.
N9 608.801 - Comercial e Importadora de Máquuinas PA-BI Ltda.
- Reg. 389.749.
N9 609.594 - Dabi - Ind. Brasileira de Aparelhos Dentários S.A.
- Reg. 389.750.
N9 609.983 - Eles Química Industrial Ltda. - Reg. 389.751.
N9 610.379 - Dafasil Com. e Representaçoes Ltda. - Reg. 389.752.
1n1 9 612.014 - Comércio de Ferres
Romaxper Ltda. - Reg. 389.753.
. N9 612.058 - Mancar Comércio e
Representações Ltda. - Registro
n 9 389.754.
N9 612.228 - Cia. Meridional de
Ad min isti ação - Reg. 389.755.
N9 589.019 - ,Jussara Cinemato-•
gráfica Ltda. - Reg. 389.756.
N9 591.449 - Bar Tremembe Ltda.
- Reg. 389.757.
N9 592.219 - Isolamentos e . Vit:ificação Vitrisola Ltda. - Registro 389.758.
N9 592.379 - Intercâmbio e Rev-esentações Brasil Bolívia Ltda. Reg. 389.759.
N9 593.567 - Agfa•Gevaert Aktiengesellschaft - Reg. 389.760.
N9 594.088 - Pensão Ceará Ltda.
- Reg. 389.761.
N9 594.176 Associacã,o Brasilen a•
dos Cavaleiros" da Ordein Imperiai
Constantiniana Militar de São Joríg
- Reg. 389.762.
N9 594.530 Minncsota, Mining
a,iid Manufacturing Company - Re
gistro 389.763.
N9 594.704 - Supcipestcs Equipa
mentes Ltda . - Reg. 389.764.
N9 594.831 - Indústria Brasileira
do Escovas P2ra Polir Iolitriz Ltda.
- Reg. 389.765.
N9 595.162 -• Cia. Marajó Comercial e Administradora tro 389.766
N9 595 430 - Brasmotor S. A.
Empreendimentos e Participações Reg. 389.767.
N9 595.431 - Brasmoter S. A.
Empreendimentos e Particidaçõ.s Reg. 389.768.
Nç' 595.497 - Refinaria de óleos
Ltda. - Reg. 389.769.
N9 596.564 - Scceieclade Agrícola .
Santa Clara Ltda. - Reg. 389.770.
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N9 602.183 -- Sérgio cainha - Re.010.136 - Macan.)plast S. A
gistro 389.788.
Indúsiria e Comércio - Registro liú
N9 602.198 - Ruben de Frei' .‘s mero 389.808.
Martins - Reg. 389.789.
N 9 610.298 - Dr. A. \Validei.
N9 602.296 - Soe, Paulista de ru- - Reg. 389.809.
bos Flexiveis Ltda. - Reg. 389.790.
N9 610.343 - Química Valmey S.A
•
N9 602.790 - José Eduardo Badejo - Reg. 389.810.
N9 612.293 - Eternit .10 Brasil Ci.
Kazniakowki - Universal Represenmento Amianto S. A. - Registo
tações - Reg. 389.791
N9 602.991 - Clube Náutica Pau- 11 9 389.811.
lista - Reg. 389.792.
1519 612.625 - Kido Eccritór .io ConN9 603.389 - German Saiz Andres tábil - Reg: 389.612.
- Reg. 389.793.
N9 612.677 - Cia. Paulista do FósN9 604.291
Glemba Embalagens foro Capato - Reg. 389.813.
e Papéis Ltda. - Reg. 389.791.
N9 613.54g - Pedro Barbosa o;
Ni .606.498 - Cerâmica Sanitária Silva - Reg. 389.814.
Porcelite S. A. - Reg. 389.795.
N 9 . 613.563 - Brasitalia - ComerN9 606.646 - Profarquímica Ltda.
cio e indústria de Calçados Ltda. - Reg. 389.796.
N9 608.244 - Gebgr Materiais Para \ Rcg. 389.815.
N9 613.564 - Laboratoires
Construção Ltda. - • Reg. 389.797.
L'1.S.H. - Reg. 389.816.
N9 608.328 - José Vieira Etruseo
N9 613.565.- Manchester Bebida:
- Reg. 389.798,
Ltda. - Reg. 389.817.
N9 608.451 - M C Dienstmann No 613.570 - Laminados Eca.
Reg. 389.799..
mitada - Reg. 389.818.
N9 608.670 - Cabreuva EmpreenN9 613.571 - Ai-Sujos Ind. e Codimentos Imobiliários S. A. - Remercio de Móveis Ltda. - Registrç
gistro 389.800.
n 9 389.819.
TO 609.045 - Credicastro - CréN9 613.573 - Calçados Cedofede
dito Financiamento e Investimento Ltda. - Reg. 389.820.
Reg. 389.801.
N9 613.575 - Calçados Cedofeita
N9 609.107 - Feira de Paracambi
Ltda. - Reg. 389.821.
Ltda. - Reg. 389.802.
Ne 613.576 - Calçados Cedofeita
N 9 609.262 - Joaquim Pinto de
- Reg. 389.822.
M.r anda Ne`tto - Reg. 389.803
NY 613.571 - Cateadeo Cedoteita
N9 609.450 - Industrial Madeireira Ltda. - Reg. 389.823.
Catanduva Ltda. - Reg. 389.804.
N9 613.578 -- Calçados Cedoicita
N9 609.893 - Deusdedit Chianca &
Ltda. - Reg. 389.824.
Ch ianca Ltda. - Reg. 389.805.
Ne 6 13.579 - Calçados Cedoteila
N9 609.916 - Lanifício Varam S.A. I. :a. - Reg. 389.825
- Reg. 389.806.
N9 613.580 - Caçados Cecloleit2
N9 610.120 - Madeireira .)-açanã, Ltda., - Reg, 387.326.
N9 613 581 - Calçados Cedoicita
- Reg. 389 807.
Lida. - Reg. 389.827.
N9 613 582 - Calçados Cedolcita
Ltda. - Reg. 389.828.
No 613.583 - Calçados Cedafeita
Ltda. - Reg. 389.529.
N9 613.584 - 'Calçados Cedoteita
Ltda. - Reg. 389.830.
N9 613.585 - Calçados Cedofeila
Ltda. - Reg. 389.831.
N9 613.586 - Calçados Cedoicita
Ltda. - Reg. 389.632.
N9 613.587 - Calçadn Ceddfeita
Ltda. - Reg. 38..,.33.
VOLUMF VII
N9 813.588 - Calçados Ceóofeita"
Ltda. - Reg. 389.834.
N9 613.589 - Calçados Ccdofeila.
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
Lixai. - Reg. 369.835. •
N9 613.590 - Calçaklos Cedofcita•
ATOS LEGISLATIVOS DO PODER EXECUTIVO
Ltda. - R..g. 389.836.
'N9 613.591 - Calçados Ceclofeita
Leis de outubro a dezembro
I...,da. - Reg. 389.857.
N9 613.592 - Calçados Cedofeita,
Divulgação n 9 1.072
Ltea. - Reg,. 389.838.
N9 613.593 - Calçados Cedofeita
R g;(;;O: NCr$ 7.00
Ltda. - Reg. 389.839.
2-.9 613.594 - f'.3 1 5;adoL Cedofeita
Ltda.. -i Reg. 389.840.
VOLUME VIII*
N9 613.595 -- Calçados Cedofeita.
Ltda. - Reg. 389.841.
N9 613.596 - Calçados Cedofeita
ATOS DO PODER EXECUTIVO
Ltda. - Reg. 389.842.
Ne 613.597 - Calçados Cedofeita
t ) e i retos de outubro a dezembro
Ltd g, - Re.g. 389 g.
Db. ulgação n 9 1 .073
N9 613.598 - Calçados cedefeita
Ltda. - Reg. 389.814.
u Rir,;(30: N(:r$ 18.00
779 781.791 - Helenita Pereira da
Silva - Reg. 380.845.
N9 466.832 - The International
Association of Lions Clubs - RegisA VENDA:
'so 289.846.
Guanabar,
N9 514.779 - Viação Vitória Ltda.
- Reg. 389.847.
SeçAo de Vendas: Av. Rodrigues A l ves, 1
N9 517.245 - Ishikawajima 'Urima Jakogyo Kabushiki Kaisha -•-•
Agência 1: Ministério da Fazenda
Reg. 389.848.
Atetde-sé a pedidos Pelo Serviço de Reembõlso Po^kil
N9 517.335 - Haemo Tlenivadoa
Z. A. Produtos Farinaceuticos. - Registro 389.849.
arn Brasília
N9 517.431 - Ache Laboratório*
.Na sede do 1).1. N .
Farmacêuticos Ltda. - Registro niv-•
mero 389.850.
.
N9 547.502 - Rubens de Azeveda
I :...s...)..v1/4‘ - Reg . 389.851,

N9 596.897 - Indtistria de Tapetes
Bandeirantes S. A. - Reg. 389.771:
N9 - 596.922 - Quaker Chem:cai
Corporation - Reg. 389.772.
N9 597.382 - jayme Maria Francisco de Castellvi Ortega - Registro
no 389.773.
N9 597.519 - Seiva Indústria Gráfica Ltda. - Reg. 389.774.
Ne 597.702 - Soc. de Estudos e
Projetos Industriais e Comerciais Limitada - Reg. 380.775.
N9 597.872 - Serraria Campinas
Ltda. - Reg. 389.776.
N9 587.878 - Synteko S. A. Comércio Importação Exportação
Reg. 389.777.
N9 597.880
Synteko S. A. Comércio Importação Exportação
Reg. 389.778.
N9 597.896 - Dante Tezza - Registro 389.779.
N9 598.148 - Produtos Farinaçeuticos Levfarma Ltda. - Registro
n9 389.780.
N9 598.513 - Cibral Cia. Industrial de Óleos Vegetais - Registio
n9 389.781.
N9 598.557 - Ind. e Com. de Carnes Preparadas Apareno Ltda.. Reg.. 389.782.
N9 598.559 -- Distribuidora de Produtos Alimentícios Nagueishi Ltda. Reg. 389.783.
N9 598.567 - Rolf A. Zehnder Reg. 389.784.
N e 601.890 - Paulino Gomes &
Cia. Ltda. - Reg. 389.785.
N 9 601.891 - Paulino Goni.;:s & C:a.
Ltda. - Reg. 389.786.
N9 602.035 - Produções Cinema-.
tográfica,s Herberi Richers S. A. Reg. 389.787.
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lzub Segunera-feirt
N9 519.125 - Dawid Ktpel
/4c-gistro 389.852.
N9 520.381 - Transportes Stcong
Ltda. - Reg. 389.853.
N9 590.900 - Olavo de Siqueira
Cleto - Reg. 389.854.
N9 521.054 - Confeitaiia Bar e
Sorveteria império Ltda. - Registro
u 9 389.855 .
N9 521:105 -ELENAEmpreendimentos da Livre Empresa
Naciconai S. A. - Reg. 389.856.
No 521.832 - Tabajara Ltda. Reg. 389.857.
Ne 522.565 - Laboratório Climax
S. A. - Reg. 389.858.
N9 523.320 - Esrolkoo do Brasil
S. A. Indústria e Comércio - Registro 389.859.
N9 524.121 - Hans Schwarzkopf Reg. 389.860.
N9 525.984 - Isla S. A. Importadora.cle Sementes Para Lavoura Reg. 30.9.861.
N o 529.548 - Droga,sil Ltda. Reg. 389.862.
N9 831.012 - Cenpla Construções
Engenharia e Planejamentos Ltda.,
..- Reg. 389.8 63.
N9 531.266 - Voz, Teixeira & Cia.
Reg. 389.86 4. •
N9 531:387 - Frigorifico Xavantes
Ltda. - Reg. 369.865.
N° 532.779 - Laboratório Zambelette S. A. - Reg. 389.866.
N o 545.391 - Irmãos Bertoli Ltda.
Reg. 389.867.
N9 545.761 - Mesbla S. A. - Registro 389.868.
No 555.255 - Silvio Ximens de
Souza - Reg. 389.869.
N9 557.898 - Proamianto Importação e Comércio S.A. - Registro
n 9 389.870.
N9 599.752 - Ludolf & Cia. Ltda.
Reg. 389.871.
Ne 567.957 - CINPASA - Comérr cio
Imobiliário Norte Paranaense
S. A. - Reg. 389.872.
N9 577.571 - Agrimer S. A. Agrívo,
cola Mercantil - Reg! 389.8(3.
N9 577.907 - J. Simão - Móveis
lee- Reg. 389.874.
No 577.908 - J. Simão - Móveis
e-- Reg. 389.875.
NO 579.768 - Scal Rio Ind. e Comércio de Artigos Rurais S A. -•
Reg. 389.876.
N9 579.905 - Ormonoterapia Richter do Brasil S. A. - Reg. 389.877.
N9 580.462 - João P. Rodrigues
IVIarin - Reg. 389.878.
N9 586.311 - Indústria Têxtil Li/Miada - Reg. 389.379.
N o 589.406 - Conservas de Pescados ABC Ltda. - ENSAL - Reg.
n9 389.880.
N9 590.249 - Regina Cia. iarasileira de Empreendimentos - Reg. número 389.881.
N9 592.030 - Antônio Wilson de
Albuquerque Maranhão - Reg. número 389.882.
N9 593.689 - Winston Oine Produções Ltda. - Reg. 389.883.
NO 593.984 -- Antônio Hossne
Reg. 389.884.
NO 595.011 - Saia Racnea - Reg.
389.885.
• 595.494 - Potyguar - Comercial e Importadora Leda. n9 389.886.
N9 597.4.5 - Lara Comércio e Representações Ltda. - Reg. 389X87.
No 897.641 - Açucareira Atrarense
S. A. Açúcar e Alcool - Reg. núinero 389.888.
N9 597.650 - Imporglass Importação, Exportacão e Comércio Ltda.
Ia- Reg. 389.889.
N9 597.698 - Marques # Madeira
Ltda. - Reg. 389.690.
N9 597.699 - Marques & Madeira
Ltda . - Reg. 389.891.
Cerealista Cinco Ir1 N 9 597.812
maos Ltda.• --az,•
eg 389 892
•
•
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Retficações de cliché republicado
N9 802.,O45 - Figur(i'va Societé Anonyme - cl. 38 - clichê
publ. em 31-10-63.
NO 676.839 - Dicesar e Washington
Pereira Ltda - Dicesar e Washington
pereira Ltda. - clichê publ. em 19
de abril de 1965.
NO 677.966 - .P:persena - Usafarma S. A. Indústria Farmacêutica
- cl. 3 - clichê publ. em 27-4-65.
NO 678.380 - IV9 Centenário Episa
- Episa Editõra e Papelaria Império S. A. - cl. 32 - clichê publ. em
- estabelecido no Estado da
• anabs a .
No C01.847 - Unibom Unibom
S.. A. Indústria e Comércio - cl. 42
- clichê publ. em 25,10-63:
N o 620.847 - Linha Super Magnética - Brasmotor S. A. Empreendirentos e Participações - cl. 88 cliché publ. em 17-5-65.
No 680.876 - Metalpar - Metalpar
Administração de Bens e Participações
Ltda - cl. 5 - clichê publ. em 17
inato de 1965.
N o 680.878 - Fidalgo - Fidalgo
Automóveis Ltda. - cl. 21 - cliché
publ. em 17-5-65.,
N9 680.903 - Ropet - Casa de
l:anches Ropet Ltda. - cl. 41 clichê publ. em 17-5-65 - estabelecido em São Paulo.
NO 680.908 - Ariaci - Katsuo
Takagi - cl. 36 - clichê publ. em
17-5-65 - estabelecido e.in S. Paulo.
N9 a0.911 - Jaguaré - Cerâmica
Jaguaré Ltda. - cl. 15 - clichê
publ. em 17-5-65.
N 9 680.922 - Se,rpo Emprêsa de
Serviços Portuários Ltda. - Serpo
Fraprê.sa de Serviços Portuários Limitada - clichê publ. em 17-5-65 esfabelecido em Santos - São Paulo.
NO 680.926 - Cobradenco - Cobradenco Consórcio Brasileiro de Desenvolvimento Comercial S. A. cl. 38 - clichê publ. em 17-5-65 estabelecido em São • Paulo.
NO 680.953 - Servitec - ABC Rádio e Televisão do Nordeste S. A. ci. 33 - clichê publ. em 17-5-65.
N9 680.975 - Vibro-Loy - Vibrotex
Telas Metálicas Ltda. - cl. 11 clichê publ. em 17-5-65.
NO 680.976 - Vibro-Loy - V'ibrotex
ralas Metálicas Ltda. - cl. 5 - clichê publ. em 17-5-65.
NO 680.982 - Açoligue - Açoligue
Indústria e Comércio de Metais Limitada - cl. 5 - clichê publ. em
17-5-65.
NO 681.099 - Borlem S. A.
preondimentos Indústrias S. A. - Empreendimentos
triais - clichê publ. em 18-5
estabelecido em São Paulo.
N9 691.116 - Ometema omeic_
ma Importação e Exportação Ltda.
- cl. 11 - clichê publ. em 18-5-65
- estabelecido na Guanabara.
No 681.189 - Calamar - Calamar
Comércio e Diversões Públicas Ltda.
- cl. 32 - clichê publ. em 19-5-65
- estabelecido em São Paulo.
N9 681.289 - Rin Rin - Productos
Stani Sociedade Anonima Industrial
y Comercial - cl. 41 - clichê publ.
em 19-5-65.
N9 681.299 - Suvinil - Suvinil
S. A. Indústria e Comércio de Tintas
- el. 1 - clichê publ. em 19-5-65 estabelecido em São Paulo.
N9 681.355 - Cotylon Cotylon
Confecções., Ltda. - cl. 36 - clichê
publ. em 20-5-65.
N9 681.364 - Emblemática - Centro de Treinamento e Desenvolvimento Ltda. - cl. 38 - cliché publ. em
20-5-65 - estabelecido em S. Paulo.
NO 681.93 - Roca revi2ã2, Orientação, Corltabilidad'e e auditoria S.C.
- Roca Revisão, C -cletitccã a , erna')ilidade e Auditoria S.C. publ. em 20 5-65 - estSbeleJiou
São Paulo,

N9 681.417 - Hidrobras - Hidrabras Projetos e Consultoria Ltda. cl. 16 - cichê publ. em 20 de maio
de 1965.
No 681.418 - Doi - Do! Distribuidora Odontológica Ltda. - cl. 10 clichê publ. em 20-5-65.
NO 681.613 - Paulista - Paulista
Produtos Químicos Ltda. - cl. 1 clichê publ. em 20-5-65 - estabelecido em São Paulo.
N9 681.698 - Vixen S. A. Equipamentos Eletrônicos - Vixen S. A.
Equipamentos Eletrônicos - clichê
publ. em 21-5-65 - estabelecido em
São Paulo.
N9 681.699 - Vixen Vixen S. A.
Equipamentos Eletrônicos - cl. 8
- clichê publ. em 21-5-65 - estabelecido em São Paulo.
NO 681.702 - Editôra Promoções
Ltda. - Editõra Promoções Ltda. clichê publ. em 21-5-65.
N9 681.703 - IC Indústria e Comércio - 6ditôra Promoções Ltda.
- cl. 32 - clichê publ. em 21 de
maio de 1965.
N9 681.728 - Cohab Corcovado
Cooperativa Habitacional Corcovado
- Cooperativa Habitacional Corcovado - cl. 33 - clichê publ. em 21-5-65
- estabelecido na Guanabara.
N O 681.730 - Cooperativa Habitacional do Rio Grande do Sul C'ohab Rio Grande do Sul Cooperativa Habitacional do Rip Grande do
Sul - ci. 33 - cliché publ. em .21
de traio de 1965.
N9 681.740 - São Paulo Sartos Auto PeSto São Paulo Santos Ltda.
- cl. 47 - clichê publ. em 21-5-65.
NO 681.741 - Plastispuma - Indústria e Comércio Trorion S. A. ci. 34 - clichê publ. em 21 de maio
de 1965.
N9 681.742 - Plastispuma - Indústria e Comércio Trorion S. A.
- cl. 36 -- clichê publ. em 21-5-65.
N9 681.743 Plastispuma - Indústria e Comércio Trorion S. A.
- cl. 4 - clichê publ. cm 21-5-65.
N9 681.744 - Plastispuma - Indústria e Comércio Trorion S. A.
- cl. 37 - clichê publ. em 21-5-65.
NO 681.745 - Plastispuma Indústria e Comércio Trorion S.A. classe 29 - clichê publ. -em 21-5-65.
. NO 681.746: Plastiapuma - Indústria e Comércio Trorion S.A. classe 20 - clichê publ. em 21-5-65.
N o 681.747: Plastispurna - Indústria e Comércio Trorion S.A.
classe 48 - clichê publ. em 2:1-5-65.
NO, 681.801: Tapajós -- Eleodoro
'antero - classe 9 - clichê publ.
21-5-65.
NO 681.851: IV
Centenário ,ougue IV Centenário Ltda. asse 41 - clichê publ. em 21_5-65
- estabelecido em Estado do Rio de
Janeiro.
N9 681.905: Stúdio Dearte - Desenhos e Lnpressos Stú1io. Dearte
Ltda. - classe 38 - clichê publ.
em 21-5-65.
N9 681.966: Produtos Granfino In.dústrias Granfino S.A. - cl. 41
- clichê publ. em 24,5-65 - estanbeeleo.
ir cido em Estado do Rio de JaNo 681.971: Romance - Cia. Lopes Sá Industrial de Fumos - classe
44 - cliché' publ. em 24-5-65.
NO 681.985: Arrofer - Arrofer
Ferros e Metais Ltda. - classe 5 clichê - publ. em 24-5-65.
Oposições
Cia. Swift do Brasil S.A. (oposi
-çãoasterm):
N9 866..451 - 866,542 - marca
Roda Viva.
_Orniex S.A. - Organização Nacional de Importação e Exportação
(oposições aos têrmoS):

No 865.309 - marca, Taloo.
NO 855.578 - t a:11'c: Ma tm-a s de

T.,m;27a OSa,r0.
andoZ S.A. (oposição aos termos)
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N9 862:260 - maren. Ceraiit.
N9 863.186 - more Antipressin
NO 863.536 -e- marca I-ieptatox.
NO 862.259 - map a Ceralit.
Sul Fabril S.A. (oposição ao ter.
mo 663.884 - nome 4.; empresa Malhasul S.A. Indústria e Comércio.
Sociedade Editorial Visão Ltda.
(oposição ao tèrmo 866.828 niarce
Visão).
Sociedade Brasileira de CerealO
Ltda. (oposição ao termo 866.647 è
marca Campeiro).
Elias Simão (oposição ao termo
805.869 - marca Imperador).
Moto Importadora Ltda. (oposição
ao termo 866.695 - marca Baré).
Kaiser Jeep Corporation (oposição
ao têrmo 866.353 - marca Ype').
General Motors do Brasil S.A.
(oposição ao termo 866.616 - marca Opala).
Sandoz Brasil S.A. anilinas Produtos Químicos e Farmaceuticos
(oposição ao têrmo 867.342 - Marca
Sanix).
São Paulo Alpargatas S A. (oposição ao têrmo n9 864.011 - marca
IVIW).
Antonio Samia S.A. - Comércio
de Calçados e Afins (oposição ao
termo 860.906 - título Indústria e
Comércio de Artefatos 'rexteis Samia) .
•Dana Corporation (oposição ao
têrmo 863.798 - marca Dama).
A Cia. Produtos Confiança S.A.
(oposição aos termos):
Ns. 862.911 - 862.912 - 862.913
- 862.914 - 862.915 - 862.916 -862.917 - 862.918 - ii63 972
865.424 - 865.425 - 865.423 _865.427 -- 865.428 -- 865.429
866.482 - 866.483.
Ford Motor Company (oposição.
aos termos):
Ns . 865.498 - 865,499 - 865.500
- marca Formaço.
Laboratórios Lepet5 S.A. (oposição aos termos):
N9 865.834 - marca.
NO 867.1)24 - marta Plavile.
Kellogg Company (oposição aios
termos):
NO 864.834 -' marca T.<1r,r.io
N9 865.888 - marca Potv.
Translar Mudanças e Guarda Móveis Ltda. (oposição aos termos):
NO 862.535 - 862.538 - título e
marca Translar.
Cia. Swift do Brasil S.A. (oposição ao têrmo 866.647 - Marca .„
Campeiro).
Buller S.A. LaboratórrOs Forma.
auticos (oposição ao termo 866.041
- marca Miocarpina)
Laboratórios Branova S.A. - Indústria Química e Farmacêutica ..
(oposição ao termo 862.895 - marca
Orocal B12).
Ormonoterapia Richter do Brasil
S.A. (oposição ao termo 862.894 marca Cloralisin). •
Humble Oil & Refintag Company
(op osição ao termo):
N9 862.764 - marca Touring.
Kaiser Jeep Corporation (oposição
ao termo):
N9 862.720 - marca Universa).
Seiva Indústria e Comércio de
Óleos Vegetais Ltda. (Akiosição ao
termo):
N9 861.366 - marca Seiva.
Sivel - Sociedade Imobiliária de
Vendas e Emp reendimentos Ltda.
(oposição ao termo):
N9 861.953 - marca Same!.
A B _C Rádio e T iei'evisão +.A.
(oposição ao termo):
NO 863.327 - titulo Auto Peças
Triângulo do ABC.
Volkswagenwerk Aktiengesellschaft
(oposição ao termo):
NO 862.539 - título Auto Mecânica FUska.
Kemwell A G (oposição ao termo):
NO 862.896 - marca Mix-D.
Ipema, - IndúStria Pesqueira do
Maranhão S.A. (oposição ao termo):
NO 863.401 - marca Emblemática.
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Publicação

Loja Mirantex Ltda.
Locai: São ...Paulo
Classe: 12
Artigos: Argolas, agulhas de metal
para crochê, para pic6, máquinas de
costura e para bcklar, alfinates de
metal, botões para roupa, canutilhos,
colchetes, dedais, fivelas, fechos corredições, grifas para enfeitar vestidos,
presilhas
N.° 869.584

869.586

869.580

"C A C O t. 3"
•

nd 3rasileir.a

Requerente: Casos Hamburger Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Para distinguir: Sanduíches,
pães, bolos, bolinhos de doces e salgados, salsichas, salames, presuntos,
queijos, linguiças, mortadelas, chouri
ços, rosbife, pasteis, lcoxinhas, empa
das batatas fritas, amendoim, pickles,
azeitonas, churrascos, assados, carnes
e peixes preparados, ovos fritos —
quentes ou cozidos, manteiga, coallmda, café, leite, chocolate, sucos de frutas para fins alimentares e laticínios
1\1' 869.583

AIRANTEK
4nd, Brasileira
Requerence:

•

o art. 109 e aeusaragrafos

conservar a pele, o cabelo ou a barba;
depilatórios; desodorantes; desodorantes preparados .com perfume; removedores da pele; esmalte e outros produtos para conservar e embelezar as
unhas; esponjas para toilete; estojos
para pó; extratos de- perfume; fixadores para os cabelos; lixas para as unhas;
loções; loções para o ro:.to e para a
pele; óleos para banhos; pentes; pós
de arroz e de sabão de toilete; pós
de toilete; preparações para proteger
ou colorir a pele ;espumantes para o
banho; vaporizadores de perfume;
rouge; sabão de toilete; sáis para banhos; talco; verniz para conservar ou
embelezar as unlixs; pó: r- r i o ro:to.
pós para o banho; estojos para
maquilage; óleo para os labios; c,a
mas de toilete; cremes humectantes;
cremes para a pele; loções para as
mãos; cremes para bronzear; preparações para colorir o cabelo; preparações para tingir os cabelos; loções
para uso antes e depois do barbear;
loções e cremes cosméticos; preparações para ondulações permanente do
cabelo; preparações para ondular o
cabelo; preparações para a higiene bucal; xampu; xampu em cOres; fixadores para o cabelo; tinturas para o
cabelo ;loções onduladoras para o cabelo; preparações neutralizantes para
o cabelo; preparações para branquear
os cabelos; fixador para os cabelos,
aplicador em forma de névoa; preparações para variar a tonalidade de
tinturas para os cabelos; óleos essenciais; aromáticos

N.°

IP

feita de acordo com

do Código da Propriedade Industrial

Classe 48 — 1 — Aguas de todos
os tipos para uso de toucador, exceto..
as medicinais; 2 — óleos de todos os
tipos para uso de toucador, exceto
os medicinais; 3 — Preparados de
todos os tipos para o cabelo, exceto
os medicinais; 4 — Preparados de
toucador de todos os tipos para o
rosto e corpo, exceto os medicinais;
5' — Preparados de todos os tipos
para o asseio de qualquer . parte do
corpo; 6 — Preparados de todos os
tipos para as unhas, exceto os meai cinais; — 7 — Perfumes de todos os
tipos para uso de toucador;' 8 — Preparados de todos os tipos para o asseio dos dentes; 9 — Preparados de
todos os tipos para a pele, exceto
os medicinais; 10 — Preparados de
todos os tipos para uso ao fazer a
barba: 11 — Dasodorantes de todos
os tipos para uso de toucador — 12
— Papéis de todos os tipos para uso
de toucador; 13 — Lapis de todos
Os tipos para uso de toucador; 14 —
Depilatórios de todos os tipos para
use de toucador; 15 — Preparados
de todos os tipos para uso de toucador; 15 — Preparados de todos os
tipos para uso ao tomar banho; 16
— Esponjas para toilete; 17 — Escovas para os dentes; 18 — Escovas para. as unhas; 19 — Escovas para o
cabelo; 20 — Escovas para a roupa;
21 — Perucas, topêtes, 1 cabeleiras, madeixas de cabelo, cachos cie cabelo e
tranças de cabelo.
N° 869.587
A EQUIPE 1 PESQUISA
OS MISTÉRIOS DA VIDA

Requerente: Carlos Alberto da Silva
Barreto
Local: Guanabara
Gênero de Negócio: Programas de
rádio e televisão, revistas, jornais.
Classe: 32

-

CHE'Z

CBRISTIENNB
Ind. Brasileira'
Requerente: Boutique Chez
Christienne Ltda.
Loco. N:o Paulo:
Classe: 48
Artigos: Perucas

869.588

PE

N°, 869.585

VA EL

INDÚSTRIA BRASILEIRA

SURE CONTROL
by
POND'S

Requerente: Chesebrough-Pond's Inc.,
Local: Estados Unidos
da América
Clara e: 48
Artigos: As:encias; perfumes; cosméticos; dentifrícios; g abão perfumado;
preparação para o cabelo: escOvas para
os dentes as unhas o cabelo a a roupa; águas de toilete; água " de colónia;
água de quinina; água de :asas; águas
de alfazema águas de maquilage e
de beleza; amónia de toilete; arminhos para nó: bastões para a cutírala;
batom brilhantina: c'.:rm in : lápis e
pincéis para maquilage; paçlas e pomadas para amaciar, embelezar ou
•

•

Requerente: Produtos Alimentícios
Bertagni S.A.
Requerente: Ilelzberg's Diafflohd
Local: Guanabara
Shops Inc.
Marca: Pervanil
Local: Estados Unidos da América
Classe: 41
Classe: 13 e 48
Artigos: Produtos aromáticos, condiClasse 13 — Joalheria e artigos de
mentos, pós para pudim, ,hôlo,
metais preciosos, semipreciosos e
sorvetes e recheios.
suas imitações, usados como adornos
e não incluídos em outras classes':
Ng 869.589
pedras preciosas e suas imitações, a
saber: alfinetes pata adorno, anéis,
berloques, betões de camisa, brincos,
brôches, colares, correntes, fivelas,
4 em/
insignias, mécialhaS, pendentes, pulseiras, abotoadueas de punho, alfiINDÚSTRIA BRASILEIRA
netes de gravatas, balangandãs, botões de colarinho, braceletes, chaveiros, prendedores de gravatas, prendedores de cédulas, águas marinhas
lapidadas, ametistas lapidadas, dia- Requerente: Produtos Alimentícios
mantes lapidados, esmeraldas lapiBertagni S.A.
dadas, opalas lapidadas, pérolas, ruLocal: Guanabara
aladas.
tobis lapidados, safiras lap
Casse: 41
pázios lapidados, turmalinas lapida^-; r.-Orp áti cOS , condir ti ge;;;
das. turquezas lapidadas, granadas
-n-a pudim. bóio,
-Ó
mente
lapidadas, crisoberilos lapidados, jad..
, sorvetes ou recheios.
lapidado, coral lapidado.

A 1T O E

N9 869.590

SOC1SA

11

Requerente: Socisa Administração de
Bens Sociedade Civil Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Aplicação: como marca chl
serviços, para distinguir atividades
de ou relacionadas com administração de bens de terceiros
N° 869.591

-da

txce,ço
•(?)-:›
Ç.,<tt 4.0

Requerente: Fernando Wander' ey
Maia
Local: Guanabara
Classe: 33
Classe: 33 — Título
Ws F.69.592-523

SATISFATION
Indástria Brasileira
Requerente: Christisn Gray
Cosméticos Ltda.
Local: São Paul4Classe: 46
Artigos: Para distinguir: amido, anil,
alvejantes, água lavadeira, céra para
soalhos, detergentes, • esponjas para
limpeza, pomadas para calçado- ly.:•e•
parados para limpar, conservar P pp.
lir madeiras, vidros, metais e n',.fetos,
lixa, sabão de côco, sabão (amam 4TY •
pedra, em pasta, em líquido e cm
flocos
Classe: 48
Artigos: Para distinguir artigt's ae
toucador e perfumarias em geral:
almíscar, água de beleza, água f
dal, água de lavanda, água d. e,
nia, arminhos, água de quina, :traia
de rosa, água de alfazema, sri. •nia
perfumada, liquida, em pó, em nedros,
para banho, brilhantinas,' b nil -enaa;
batons, cosméticos para cabelo pesa
fanas, cílios e bigodes, crayons ore me para limpeza da pele e pare baaaa
de pó-de -arroz, cremes para i pele,
carmins, cheiros em pastilhas. em taa
bletes, em lentilhas, em troca, rOs e
em pílulas, cremes para barbear. c~e.
mes dental, depilatórios, desodoran.
tes, dissolventes, essências, extratos,
estojos de perfumes, esponjas pára
pó, esmaltes para unhas, esciwas
ré, dentes, cabelo, roupas, sobrance..
lhas, cílios e unhas, fixadores para o
cabelo, pestanas, cílios e bigodes, f.j.
velas para o cabelo, glicerina perfumada para uso de toucador, grama
pos para cabelo, geléia de p?tróleo
perfumada, lápis para maquilagem,
lança-perfumes, loções, laquês.
dos dentifrícios, em pasta, em creme, em elixie e em pó, líquido para
ondulação permanente, lixas paral
unhas, laquê, pasta e pós para dera.
tes, óleos para o cabelo, ondula dores
para ~Calos, perfumes, Petroleos

'mgr'
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p"41110S, detergentes, esponjas para tanas, cibos e bigodes, fivelas para mio, tijolos para unhas ,vernizas panmpeza, pornmaas para calçados pre- o cabelo, glicerina perfumada para ra unhas, vinagres aromáticos carparados para limpar, conservar e po- uso de toucador, grampos para cabe, minosos, vaporliadores, frisador de
lir madeiras, vidros, metais e objetos, 1o, geléia de petróleo perfumada, cabelo, tubos par enrolar o cabelo,
lixa, sabão de côco, sabão comum em lápis para maquolagem, loções, la- papel facial, papeis para limpeza da
pedra, em pasta, em líquido a em quês, líquidos dentifrícios em pasta,
Nos 869.600-601
em creme, para- unhas, laquê, pastas
flocos
e pós para dentes, óleos para o as Classe: 48
Artigos: Para distinguir artigos de belo, ondula.dores para cabelos, per.toucador e perfumarias em geral: Lumes, petróleos pata uso de toucaMT PEAR-L
Almíscar, água de beleza, água fa- dor, putas e pós para unhas, pon -Industria
Brasileira
cial, água de lavanda, água de colô- pons para pó-de-arroz, papeis perf
nia, arminhos, água de quina, água mados, carminados e com pó-de-arroz,
de rosa, água de alfazema, amônia pentes, pomadas, perfumadas para o
Requerente: Christian Gray
»arrumada, liquida, em pó, em pe embelezamento da cútis, pons-pons,
Cosméticos Ltda.
dras para banho, brilhantinas, ban- pó-de-arroz, pastas dentifricias, porLocal: São Paulo
dolinas; batons, cosmésticos para o ta-pá-de-arroz, porta-perfumes, rouClasse: 46
cabelo, pestanas, cílios e bigodes, ges, reles para o cabelo, sais perfuPara distinguir: amido, anis_
crayons, creme para limpeza da pele mados para o banho, sabões e sabo- Artigos:
água lavadeira, cêra para
e para base de pó-de-arroz, cremes netes perfumados em massa, em Lar- alvejantes,
soalhos, detergentes, esponjas para
para a pele, carmins, cheiros em pas- ra, em bastão, em tubos, em pós, em limpeza,
No s. 869.613 614
pomadas para calçados, pretilhas, em tabletes, em lentilhas, em líquidos, em flocos, em escamas, e em
parados para limpar, conservar e potrociscos
e
em
pílulas,
cremes
para
creme,
papel
de
ponta
para
enrolar
AU REP LAN
madeiras, vidros, metais e .bjetos,
barbear, cremes dental, depilatórios, cabelo, sachete, shampoos em pó, lí- lir
sabão de cõco, sabão caruma em
desodorantes, dissolventes, essências, quido e sólido, talcos perfumados,- lixa,
Inds tria Brasileira
em liquido e em
extratos, estojos para pó, esmaltes tinturas para o cabelo, tijolos para pedra, em pasta,
flócos.
unhas, escôvas para dentes, ca- unhas, vernizes para unhas, vinagres,
;Requerente: Aureplan — Imóveis, En- para
Classe: 48
belo, roupas, sobrancelhas, cílios e
aroma tams,
genharia e •Administroçaa Ltda.
Artigos: Para distinguir artigos de
unhas, fixadores para o cabelo, pesLocal: São Paulo
toucador e perfumarias em geral:
N9s e69.598-599
tanas, cílios e bigodes, fivelas para
Classe; 16
Almiscar, água de beleza, água lacrai,
Artigos: Para distingi-lir materiais pa- o cabelo, glicerina perfumada para
água de lavanda, água de colônia,
ca construções, decorações e adornos uso de toucador, grampos para o raarminhos, ágaa de quina, água da
beio,
geléia
de
petróleo
perfumada,
prédios:
Argamassas,
argila,
areia,
-0-e
alfazema, amônia perfumada. lima.
LOYELY TONE
azulejos, asfalto, acelerador de pega lápis para maquilagem, lança perfuda, em pó, em pedras para banho.
para cimento, batentes, balaustres, mes, loções, laquês, líquidos dentifríIn
chls
t ri a Brasil eira
brilhantinas ,bandolinas, batons, cosblocos de cimento, blocos para pavi- cios em pasta, em creme, em elixir
meticos para o cabelo, pestanas, cíanentação e calhas, blocos para cons- e em pó, liquido para ondulação perlios, crayons, creme para limpeza da
truções, cal para construções. crê pa- manente, lixas para unhas, laquê,
pele e para base de pó-de_atroz, crera construções, cimento, concreto, pastas e pós para dentes, óleos para
Requerente: Christian Gray
mes para a pele, carmins, cheiros em
Cosméticos Ltda.
ahapas isolantes, caioros caixilhos, o cabelo, onduladores para cabelos,
pastilhas, em tabletes, em lentilhas,
Colunas, chapas para coberturas, cai. perfumes, petróleos para uso de touLocal: São Paulo
em trociscos e em pílulas, cremes paClasses 46
sças d'água, caixas de descarga para cador, pastas e pós para unhas, ponra barbear, cremes dental, depilat0lixos, edificações premuldadas, estu- pons para pó-de-arroz, papéis perfu- Artigos: Para distinguir: amido, aail rios, desodorantes, dissolventes, esalues, emulsão asfáltica, pastosa para mados, carminados e com pó--de-ar- arvejantes, água lavadeira, cêra Imre sências, extratos, estojos de perfti.
isolamentos térmicos em construnões, roz, pentes, pomadas perfumada para soalhos, detergentes, esponjas para mes, esponjas Tiara pó, esmalte para
esquadria, fôrnos, frizos, gãsso esta- o embelezamento da cútis, pompons, limpeza., pomadas para calçados, pre- unhas, escõvas para dentes, cabelo,
cas, grades, janelas, estruturas metá- pó-de-arroz, rouges, redes para o ca- parados para limpar, conservar e po- roupas, sobrancelhas, cílios e tinhas,
licas para construções, lamelas de belo, sais perfumados para o banhe, lir madeiras, vidros, metais e objetos. fixadores para õ cabelo, pestanas,
metal, ladrilhos, 'lambris, lajes, lajeo- sabões e sabonetes perfurhados em lixa, sabão de crico, sabão comum em cílios e bigodes, fivelas para o cabetas, material isolante contra frio e massa, em barra, em bastões, em tu- pedra, em pasta, em líquida e em lo, glicerina perfumada para uso de
flócos.
Calor massas antiruidos para uso nas bos, em pós, em líquidos, em flocos,
toucador, grampos para cabelo, geem escamas, e em creme, papel de
Classe: 48
co nstruçõ e s, manilhas, macadame, ponta
para enrolar cabelo sachets, Artigos: Para distinguir artigos de léia de petaóleo perfumada, lápis
Massas para paredes, mastigue asfálpara maquilagem, lança-perfumes,
tico, moisáicos edurecedar de super- shampoos em pó, liquido e sólidos, toucador e perfumarias em geral: loções, laquêa, líquidos dentifrícias
fícies, impermeabilizantes para cons- talcos perfumados, tinturas para o Almiscar, agua de beleza, água facial, em pasta, em creme, em elixir e em
truções, em liquido ou _sob outras for- cabelo, tijolos para unhas, vernizes água de lavanda, Qui, - de colônia, pó, líquido para ondulação permamas para revestimentos e para outros para unhas, vinagre aromáticos, car- arminhos, água de quina, água de nente, lixas -para unhas, latque, pasfins nas construções, massas betami- minosos, vaporizadores, frisador de rosa, para banho, brilhantinas, ban- tas e p6s para dentes, óleos para o
cabelo.
dolinas, batons, cosméticos para o cabelo, onduladores, para Cabelos,
inosas para enchimento de juntas de
cabelo ,pestanas, cilios e bigodes, perfumes, petróleos para o cabelo,
dilatação a quente para uso nas cons869.596-597
crayons, creme para limpeza da pele inciuladdrês, para cabelos, perfumes,
trições, plastificantes para concreto.
e para hase de pó-de-arroz, cremes petróleos para uso de toucador, pasplaaificante incorporador de ar no ci.
para a pele, carmins, cheiros em tas e pós para unhas, pon-pons para
lnento, produos bttuminosos para uso
pastilhas, em tabletes, em lentilhas, pó-de-arroz, papeis perfumados, cara
rias construções, produtos de base asBELLEGÁRD3
em trociscos, -e eni. pilula.s, cremes minado e com pó-de-arroz, pentes,
fáltica, produto para tornar imparIn das t ri a Breai leira
para barbear, cremes dental, depila- pomadas, perfumadas para o embeMeabilizantes as argamassas de cimento e cal hidráulica, pedregulho
tórios, desodorantes, dissolventes, as- lezamento da cútis, pon-pons, pó-desências, extratos, estojos de perfu- arroz, pastas dentifrícias, porta-pôprodutos betuminosos impermeabili_
Requerente: Christian Gr .y
mes, esponjas para pó, esmaltas para de--arroz, pbata-perfumes, rouges, reZantes, impermeabilizadd res de argaCosméticos Ltda,
massas, plastificantes .para -concreto
unhas, escôvas para dentes, cabelo, des para o cabelo, sais perfumados
Local: São Paulo
roupas, sobaancellaas cílios e unhas, para o barlho, sabões e sabonetes
persianas, placas para pavimentação,
Classe: 46
, pestanas, aípeças ornamentais de cimento op gês Artigos: Para distinguir: amido, .nil, fixadores paro cabelo
sem massa, .em barra, em
So para tetos e paredes, parquitas alvejantes, água lavadeira, cêra para lios e bigodes, fivelas para o cabelp, perfumado
eih tubos, em pós, em líqua.
portas, portões, portas de chapas on- soalhos, detergentes, esponjas para glicerina perfurriada para o uso de bastão,
fiamos, em escamas, e em
duladas, pjsos, tubos de concreto, te- limpeza, pomadas para calçados, pre- toucador, grampos para o cabelo, ge- dos, empapel
de ponta para enrolar
lhas, taco%, muros, portas e janelas, parados para limpar, conservar e po- léia de petróleo perfumada, lápis pa- creme,
vigamentos, vitrais. venezianas, vigas, lir madeiras, vidros, metais e objetos, ra maquilagem, lança-perfumes, lo- cabelo, sachets, shampoos em pó, liquido e sólido, talcos perfumadOia
pisos, portas, pilares de concreto.
lixa, sabão de côa°, sabão comum em ções, laquês, líquidos dentifrícios em tinturas para o cabelo, tijolos para
Classe: 50
pana,
em
creme,
em
elixir
e
em
pó,
e
em
pedra, em pasta, em líquido
unhas, vernizes para unhas, vinagres
líquido para ondulação permanente, ardmáticos, carminosos, vaporizadofiócOs.
Artigos: Para distingiiir como marca
lixas
paraunhas,
laquê
e
pós
para
Classe: 46
de serviços de Engenharia e admi' res, frisador da cabelo.
Artigos: Para distinguir artigos de dentes, óleos para cabelo, ondulado..
nistração de imóveis, aompra e venda
res
para
cabelos,
perfumes,
petróleos
de imóveis, incorporações, exploração toucador e Parfurharlas em geral: alErs 869.602-603
do. ramo de engenharia em geral miScar, água de beleza, água facial, para uso de toucador, pastas é pós
para
unhas,
pon-pons
para
pa-deConstruções, empreendimentos e pia. ágaa de lavanda, água de culania,
arminhos, água de quina, água • de arroz, papeis perfumados, carminanej amentos
BRIGHT
pedras para banho, brilhantinas, ban- dos e com pó-de-arroz, pentes, poma•
Indástria
Brastleira
embelezadas,
perfumadas
para
o
pare
o
dolinas, batons, cosmétlicos
No s 869.594-595
aabelo, pestanas, cílios ' e bigodes, mento da cútis, pon-pons ,pó-de-arcrayons, creme para limpeza- da pele roz, pastas dentifrícios, porta-pó-de:13EAUTY SKIN
Requerante: Christian Gray
e para base de pó-de-arroz, c-emes arroz, porta-perfumes, rouges, rédea
Indilstria Brasileira
Cosméticos Ltda.
para a pele, trociactsa e em pílulas, para o cabelo, sais perfumados para
LOcal: São Paulo
cremes para barbear; cremes dental, banho, sabões e sabonetes perfumados
Classe: 46
depilatórios, desodorantes, dissolven- em fnassa, em barra, em bastão,
Requerente: Christian Gata
tubos, em pós, eln líquidos, em fló- Artigos: Para distinguit: amido, anil,
tes,
essências,
extratos,
estojos
de
Cosméticos Ltda.
perfumes, esponjas para pó, esmal- coe, em escamas, e em creme, papel alvejantes, agua lavadeira, cêra para
Local: São Paulo
tes para unhas escaavas para dentes, de ponta para enrolar cabelo, sachets, soalhos, detergentes, esponjas para
Classe: 46
sobrancelhas, ',anos e sha.mpoos em pó, líquido- e sólido, tal- limpeza, pomadas para calçados, preArtiacy,a Paia distinguir: amido ani' cabelo, roupas,
ixadores
para o cabelo, pes cos perfumados, tinturas para o ca- parados para limpar, conservar e per
anbas,
alvejantes, água lavadeira, cêra Para
-

ta Uso de toucadar, pastas e Pós para
valhas, pompons para pó-acta-arma-a,
papéis perfumados, carminados e com
pa-de-airoz, pentes, pomadas perf atada para o embelezamento da cútis,
pompons, pó-de-arroz, pastas dentiOleias, porta -pó de arroz, porta-perfumes, rouges, rêdes para o cabelo,
sais perfumados para o banho, abões e sabonetes perfumadas em
Massa, em barra, em bastão, em tubas, em pós, em líquidos, em flocos,
Sem escamas, e em creme, papel de
ponta para enrolar, sachets,
poos em pó, liquido e sólido, talcos
perfumados, tinturas para o cabelo,
kijoics 1.\ . a unhas, vernizes para
Unhas, vinagres arornaticos, carmina aias, vaporizadores, frisador de cabelo,
11••n•

sugar
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n..
ir
b madeiras, vidros, metais e objetos,
, sabão de côco, sabão comum em
pedra, em pasta, em líquido e em
flocos.
Classe: 48
,Artigos: Para distinguir 'artigos de
tDucador e perfumarias em geral:
Almiscar, água de beleza, água facial,
água de lavanda, água de colônia.
arminnos, água de quina, agua de
rosa, água de alfazema, amônia perfumada, liquoda, eliá pó, em pedras
para banho, brilhantinas, bandolinas, batons, cosméticos para o cabelo,
pestanas, cílios e bigodes, crayons.
creme para limpeza da pele e para
base de pó-de-arroz, cremes para a
pele, carmins," cheiros em pastilhas,
em tabletes ,em lentilhas, em troeiscos, e em pílulas, cremes Para barbear, cremes 'dental, depilatórios, desodorantes, dissolventes, essências, ex.
tratos, estojos de perfumes, esponjas
para pó, esmaltes para unhas, escõvas
para dentes, cabelo, roupas, sobrancelhos, cílios e unhas, fixadores para
o cabelo, pe.stanb-s, cílios e bigodes,
fivelas para o cabelo, glicerina perfumada para o uso de toucador,
grampos para abalo, geléia . de pe,
tróleo perfumada, lápis para maqui.
lagem, lança-perfumes, loções, laquês,
líquidos dentifrícios em pasta, em
creme, em elexir e em pó, liquido
para ondulação permanente, lixas
para unhas, laquê, pastas e pós para
dentes, óleos para o cabelo, onduladores para cabelos, ,perfumes, petróleos para uso de toucador, pastas e
pós para unhas, pon-pons para pode-arroz, papeis perfumados, carminados e com pó-ele-arroz, pentes, pomadas perfumadas para embelezamento da cútis, pon-pons, pb-de-arTos. , pastas dentifricias, porta-pó-dearroz, por ta-per fulnes, rouge, redes
para o cabelo, sais perfumados para
3 banho, sabões e sabonetes perfumados em massa, em barra, em bastão, em tubos, em pós, ' em líquido,
san flocos, em escamas, e em creme,
papel de ponta para enrolar cabelo,
sachets, champoos em pó, liquido e
sólido, talcos perfumados, tintura:,
para o cabelo, tijolos para unhas,
vernizes para unhas, vinagres aroma,;Mos, carminosos, vaporizadores pá)eis para limpeza da pele, navalhas e
N9s 869.604-605

SECRET CHAEME
Zn dás t ri a Bras4 ei ra
Requerente: Christian Cariky
Cosméticos Ltda.
Local: Sáo ?atilo
Classe: 46
Artigos: Para distinguir amido ani
alvejantes, agua lavadeira, ceia; para
soalhos, detergentes, esponjas para
limpeza, poma mis para calçados_ ore
parados para limpar. conservar e .polir madeiras, vidros, metais e oajetos:
lixa, sabão de côco, sabão com ain em
pedra, era pasta -em liquido. a em
flocos
Classe: 48
1
Artigos: Para distinguir artigos de
toucador e perfumarias -em geral:
Almíscar, át)ua de beleza, água .facial,
água de lavanda, água de colônia.
arminhos, agua de quina, ágn de
rosa, água de alfazema, amônia perfumada, líquida, em pó, em pearas
para banho, brilhantinas, bandolinas,
atons, cosméticos para o cabelo.
pestanas, cílios e bigodes, crayons,
. creme para a limpeza da pele e para
base de . pó-de- arroz, cremes para a
pele, carmins, cheiros em pastilhas
em tabletes; em lentilhas, em troeiscos e em pilulas, cremes para bar.
bear, cremes dental, depilatórios, deSOClorantes, dissialventes,- essências,
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extratos, estojos de perfumes, espcn jas para pó, esmaltes para un nas
escovas para dentes, cabelo, Tulipas,
sobrancelhas, cílios e unhas, fixado
res para o cabeio, pestanas, cilit.ks e
bigodes, fivelas para o cabelo, glicerina perfumada para uso de I ourador, grampos para cabelo, geléia de
petróleo perfumada, lápis para maquilagem, loções, laquês, líquidos denMiamos em pasta, em creme, em
elixir e em pó, líquido para ondulação permanente, lixas para unhas,
laquê, pastas e pós para dentes, óleos'
para o cabeio. onduladores para cabelos, perfumes, petróleos para uso
de toucador, pastas e pós para unhas,
pon-pons para pó-de-arroz, papeis
perfumados, carminados -e com -póde-arroz, pentes, pomadas perfuma
das para o embelezamento da cútis,
pon-pons, pó-de-arroz, pastas dentiMeias, porta-pó de arroz, porta-per.
fumes, rouges, redes para cabelo,
Saís perfumados para o banho, sabões e sabonetes perfumados em,
massa, em-barra, em bastão, em tubos, em pós, em líquido, em flocos,
em escamas, e em creme, papel de
ponta para enrolar cabelo, sachets,
shampoos em pó, líquido e sólido talcos perfumados, tinturas para c cabelo, tijolos para unhas, vernizes para unhas, vinagres aromáticos, carrninosos, vaporizadores, frisador de
cabelo, tubos pata enrolar o- cabelo,
papel facial, papéis.

animais vivos: Bovinos, caprino%
:avalar, galináceos, avimos e sumos.
A rtigos: Para diStinguir: alho, arroz,
amendoim, alpiste, açúcar, aves aba,
tiaras, batatas, balas, bombons, bis.
coitos, cebolas, canelas, ,eangica,
reais, carnes em conserva, carnes cte•
fumadas e preparadas, cominhos cho.
colates, doces de frutas, ervilhas,- es.
sências para alimentos, doces, féculas,
forragens, frutas naturais, frutas se.
cas, frutas cristalizadas e em conN9 869.608
serva, farinha alimentícias, gora
comestiveis, geléias, herva-doce,
gumes, laticínios,. massas alimentícias,
M A. S . 0 O T
milho, mandioca, mel, pimenta, pai.
mito, quirela, raises alimentícias, ris.
Industria
Brasileira
•
ções para aves e animais, raspas. seRequerente: Cia. Mascote Industriam mentes para pássaros, suco de tema.
.de Tacidcs,
te, suco de frutas para fins alipiepLocal: São Paulo
tares, verduras, xaropes alimeneieloa
Classe: 23
e x-arques.
•
Artigos: Para distinguir tecidos em
1\1 9 869.615
geral, tecidos para confecções em ge.
ral, para tapeçarias e para artigos de
cama e mesa: Algodão, lpaca, cãnhamo, cetim ,caroa, casimiras, fazendasAO EEPLAN—IMÓVEIS.
e tecidos de lã em peças, juta, ;ersey,
nylon, paco -paca, percalina,
&MENEARIA E AIMINISpollester, rami. rayon, sêda natural,
TRACi. 0 LT DA .
tecidos plásticos, tecidos impermeáveis, tecidos de pano couro, teceloa
sintéticos .de fios .acrilicos e veludos.
Pequerente: Aureplan - -Imóveis, En
N° 869.609
ganharia e Administração Ltda.
Lcas. al. São Paulo

N"s 809.606-6P'

N9 869.616
.DE TSCILOS
Requesente: Alitália
Lince Aere4
Italiana S.p.Pi.
Requerente: . Cia. Mascote Industriai
aacal: Roma - Itália
de Tecidos.
Classes: 32 e 50
Lbcal: São Paulo

NEW SEADOW
Indústria Brasileira
Requerente: Christian Gr.,y
Cosmé ticos Ltda.
Local: Sáo Paulo
Classe: 46
Artigos: Para distinguir: amido anil
alvejantes, água lavadeira, cêra para
soalhos, detergentes, esponjas paru
limpeza, pomadas para calçados, pie.
parados para limpar, conservar e polir madeiras, vidros, metais e .onjetos,
lixa, sabão de côco, sabão comum em
pedra, em pasta, em líquido e em
flocos.
Classe. .48
Artigos: Para distinguir artigos de
Ppicador e perfumarias em geral:
Almíscar, água de beleza. água .facial,
água de lavanda, água de colônia.
arminhos, água . de quina, água de
rosa,- ágtia de alfazema, amônia perfumada, liquida, em pó, em pedras
para banho, brilhantinas, bandolinas,
batons, cosniétiCos para o cabelo pestanas, cílios e bigodes, crayons, creme para limpeza de pele e para base
de pó-de-arroz, cretnes para a pele,
carmins, cheiros em pastilhas, em tabletes, em • lehtilhas, em trociscos e
em pílulas, arab-fés para barbear, cremes dental, depilatórios, desodoran.
tes, essências, extratos, estojos de
perfumes, esponjas para pó; esmaltes para unhas, escôvas para dentes,
cabelo, pestanas, cílios e bigodes, fivelas para o cabelo, glicerina perfumada para uso de toucador, grampos
para cabelo, geleia de petróleo perfumada ,lápis pâta maquilagem to,
ções, laquês, líquidos dentifrícios em
pasta; em creme, em elixir e enk pó,
liquido para ondulaçao 'permanente,
Liras para unhas, lamtê, pastas e pós
para dentes, oléos para o cabelo.
onduladores para cabelos, 1)e/inanes ,
petróleos para uso de toucador. pastas 'e pós para unhas, pai t-pons para
pó-de-arroz. papéis perfumados carminados e com 'pó-de-arroz, [pentes
e pomadas perfumadas para o ill belezamento da cútis, pon-pons, pó. dearroz, pastas . dentlfricías, porta-pbde-arroz, porta. perfumes, rouges, rea és para o caceio, sais perfumados
para o banho, sabões e sabonetes

perfumados em massa, cm barra, em
basta°, em tubos, em pós, em ligaidos, em flocos, em escamas, e em
creme,- papel de ponta para enrolar
cabelo, sachets, shampoos em pó, liquido e sólido, talcos perfumados,
tinturas para o cabelo, tijolos para
unhas, vernizes para unhas, vinák resaroma ticos, cai minosos, vaporizadores, frisador de cabelo, tubos para
enrolar o cabelo, papel facial, papéis

e

CIA SiAS-COTE

71IV LUSTRIAL

N° 869.610
CONFI•SA
Rem —a nte: Confisa Distribuidora de
Titulos e Valôres Mahl:laroa.
Limitada.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: • Para-distinguir como marca
de serviços: Corretagens e distribuição de títulos e valõres mobiliários.

CONCURSO ABLITÁLLIA
MELHOR
CADERNETA ESCOLAR
A

869.617/620

laT'S 869.611-612

g
hatajá
INDUSTRIA éRASREIRA
wes00°.

°

swanzoil illakezima~

It*"'esaem~06.
FAZENDA! PINi-;Al.

Requerente: Engenharia Comércio 4
_ Indústria Laminatco Ltoa.
Local: • São iYaulo
Classe: "(.1
rtigos: Na mamo,
Classe: t6
krtigos: Na ntasse
(nassa: 26
krtigos: Na alskste
Classe9 50
Artigos: Na ::lasse
NQ 869.62/

)1,TROLAN
Inaustria Brasileira
Fa_aakilak
curnÉl elo e indústria
Laminarco — Ltda.
Local: São Paulo
Retv;lerente: Renato P:'nokl.
Porta abajours, (sob firma de Tri4.
Local: São Paula,
veis), acolchoados para móveis,
Classe: 19
Artigos: Para diãtinguir aves e ovos mofadas para móveis, aparador"
em geral, inclusive o bicho da aêtla armações sob forma de moveis,
SM:WM.14 BRASILEIRA

DIARIO oFrr,4!
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jos assen•sive para escritório, armái
tos acolchoados, bal eões c-eb forma de
móveis, bancos ctimuns, de igreja, 430
ja...cfm escolares, baaeaetaa bares
sob forma de moveis„.ae:ces biambas
s;.,1- forma de móveis, b ifet pareaus.
cabides sob forma de tneve-s, ca- eiras
de molas com rodas. can uns, de ba.
Lanço de barbeiro, de dentista a e
escr itório, para banho. para -enfermos.
para inválidos p3ra Da”Aitiets -eaixas
para televisão, sob for sna de móveis.
camas ccm molas, com rodas, cabias
cemuns, hospitalare s ea“; enfermos,
/necamiseiros, canapés, eantoraeiras
ssa — carrinhos (in e ets've. para reportafeições e para , esc-itórinsi
ehants us sob forma de móveis, portacinzeiros (sob forma de móveis). colconsolos
chões, colunas, cômolas.
criado-mudo cristaleira.; discoeecas
sob forma de móveis dispensas FPI-)
forma de móvees, divars yumi
rios, encostos estofados es..cabe'bs es
cano, escrivaninhas. espregiçaleirns
estantes estofarnen tos p a r e móveis
estrados de cama, etaiere,s, f"
rios, gabinete p ara ixre e e rne.,elee;
gen erezóri o s, g uarda _res? coa qt1nrda.
guaela die-ses
Com i da. guarda-loe-es,. enema
-rounes
sob forma de mery ,eis
rei^
r&-vestidos,
gue sda-sanatos
patacas sob a forma da móveis. neesae.
(exceto de uso exclus iv o em lagos)
rresinhas, 'mesinhas de eabec-ira. de
escritório, mesinhas • 'ean rrelas (in
al usiva p ara escri'ório e restauransob
tes) m5eho, m e 'duras grandes,. sob
forma de móveis. mostruário s
forma de móveis. móv e ís de, cozinha.
móveis de jardim. mó eei ;; para con( e xceto cosultórios p ara escritó ri as easa-)aospi.
fres e fichários ) ; móv aiç
tais. nara igreja, para ret-1.1°. nara
sala de jantar. sa i a jP visita de
para, para televisão -Nara vmeeeas
oratórios
(não senda partes
quar a o móveis otomanas. remendei
ess, noltronas. porta_qu a d r os sob for
m de móve i s, porta-sa pata s sob forma de móveis rer.ta-re tr atos sob for
ma d r wei s narta-vasos sob forma
de móveis, norta_ou a e.raR reb freene
de móveis. nratele ír as fa-ar anda ern
móvel, neichés, pufes. sa pateiras sofás. sumiers. rouneira s travesseiros
vitrinas sob forma de móveis, da
c' asse 40.

e ei

N9 869.624
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Clu6e InctustriA
zequerenta: Asse-c:a s :o uemercai t
Industrial de Niterói
Lbcal: Estado du Ria
Classe 23
e.9.635

Engenharia, Comércio e Indústria
Laminado Ltda.
Local: São Paulo
Para distins uir e assinalar: Escadas
Classe 26

Regue- •
Sigritics Corporation
Local: em Sunnyvale . Est. de
California. EE. UU.
Classe 8
Artigos: Circuitos integrados.

N9 869.62'

LE D I X
MODAS
LTD
te Dix Medas Ltda.
Local: São Paulo
.:Çome de Empresa

Requerente: Associação Comercial e
Industrial de Niteról
Local: Estado do Rio
Classe 33
Titulo
e: jungner Instrument AB
Local: EstocoiMo — Suécia
Classes: 6, 7, 8, 10, 20 e 21
Artigos: Incluidos nas classes.

CN

GANIU

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requersnte: Comaanhia Nacional de
• Gravações
Local: Guana.bara
Classe 8
artigos: discos gravados, filmes re_
ralados, fitas gravadas e gravadores.

tua"

Requerente: Luiz Carlos Marques
r
Ribeiro
Lesai: Guanabára
Classe 33
Titulo
N9 869.637

MITROPLASI

Ne 899.631

r...9A NÃO=
DE GRAVAÇÕES

INDÚSTRIA BRASILEIRA

- er ente: Mitroplast
Indústria
e Começai° de Plásticos Ltda
Requarants: Companhia Nacional de
Local:
Nova
Friburgo
Gravações
Classe 28
Local: Guanabara
Nome de Empresa
Artigos: Artefatos de matéria plástica, a saber: Açucareiros, aparelhas
N9 869.632
cara . água, aparelhos para café, apa”elhas para chá, aparelhos para janN9 859.626
Ca..x......:ata
tar, aparelhos para refrescos, aros
p ara óculos e para guardanapos, baSTADUAI DE
W O FA C
cias, bainhas, baldes, bandejas, be.
GUROS
bedouros, biscoiteiras, bolas, bombonieres, botelhas, bules, cabides, ca.
Requerente: Science Management
bos, caçambas, ca,chepots, cálices,
Corporation
aequerente: Companhia Interesta sanecas, canudinhos, centros de meLume teSerestown, Estado de Nova
dual de Seguros
sa. cestos, chapas, coadores, colhe_
úersey, Estados Unidos' da América
Local: São Paulo
res, compoteiras . confeiteiras, copos.
Classe 50
Nome de Empresa
cordeis, cubos, eubetas, descanso paServiços
ra talheres, envolucros, esferas. es
N9 869.633
euichos, espalhadores de água, espreN9 869.627
medores, espumacteiras, estOjos, extensões, farinheiras, filtPos, fôrmas,
frascos, fruteiras, funis, garfos, garrafas, globos, jarras, jarros, leiteiras,
licoreiros, mantegueiras, moringas,
paliteiros, palitos, pendentes, penduricalhos, pires, potes, pratos, queijeiras, recipientes, rosários, saladeiras,
Requerente: Alberto Pieralisi
saleiros, talhas, talheres, terrinas, tiLocal: Guanabara
jelas, tmvessas, varetas, vasilhas, va.Classe 32.
non
silhames, vasos, xícaras, porta-pratos,
Requerente: Signotice
Arti eos : Jornais, revistas, programas capas para, livros e cadernos, escoaLocal: em Sunn yvale rst. de
radiofónicos, ipecas teatrais e eine_ lores 'para pratos e talheres, lavadoCalifornia, EE. 'UU.
mategráficaS, programas de T.V. e
res para arroz, escoadores para
Classe 8
filmes cinematográficos.
Artigos: Circuitos integrados.
macarrão.

E

classes.

N9 L'39..626

Curs

N9 869.533

Nv 869.625

Requerente: Etablissements Lejaby
Local: Bellegarde (Ain), França
Classe 22
Artigos: Fias em geral para tecela
gem e para uso comum, linhas de
costura, para bordar, para tricota_
gem, etc., (exceto barbante) .
Classe 23
Artigos: Tecidos em geral
Classe 24
Artigos: Artefatos de algodão, cá
nhamo, linho, juta. seda, lá e outras
fibras, não incluídas nas demais
classes.
Classe 36
Artigos: Vestuário para senhoras, a
saber, roupas intimas, soutiens. cm/. tas, "Peignoirs" e .roupões, blusas,
camisolas e roupas para dormir,
meias, roupas de banho.

Requerente: Etablissernents Lejaby
Local: Bellega eria (Ain), France,
Classe 22
Artiges: Fios ers. earal nara tecelagem e para uso Ternura. linhas de
costura, para bordar, para tricotegem, etc., (exceto barbante) .
Classe 23
Artigos: Tecidos em geral
Classe 24
.Artigos: Artefatos de al godão, cânhamo, linho, juta. séria. lã, e outras
fibras, não incluídos nas demais

N ? 869..634

INTER

MEMáRIAS OE
UM Mino
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quinas ali mmtadoras; máquinas alf.
sadoras; máquinas alumadoras; máquinas amassadoras; máquinas amai.
nadoras; máquinas ar queadoras; maquinas arrolhadoras; máquinas aspiradoras; máquinas atarrachadoras;
máquinas a vapor; máquinas batedeiras; máquinas beneficiadoras; máRequerente: Ser-Cine Serviços Cinequinas bombeadoras; máquinas brumatográficos Ltda.
nidoras; máquinas buriladoras; maLocal: Guanabara
quinas catadoras; máquinas centriClasse 8
fugadoras; máquinas classificadoras;
Artigos: Filmes revelados.
máquinas coletoras; máquinas compressoras; máquinas coletoras; má,1\79 869.643
Industria
quinas compressoras; máquinas condensadoras; máquinas condutoras;
Requerente:
Representações
Sul
—
máquinas construtoras; máquinas
OR. SM - O Vampiro Alegre.
Centro
—
Norte
Ltda.
Requerente: "CIM" 5. A. Comércio
cortadoras; máquinas de abrir; máLocar: São Paulo
e Indústria Metalúrgica
quinas de acoplar; máquinas de aludo Paraisn Tropical
Classe
41
Local : Guanabara
mar; máquinas de alterar produtos;
Artigos: Cereais em geral.
máquinas de beneficiar produtos;
Classe 1
máq
Ser-Cine
Serviços
Cinematográficos
Artigos: Extintores químicos para
uinas de binar fios.; máquinas de
N9
869.649
Ltda.
incêndio.
bobinar; máquinas de bordar; máLocal:
Guanabara
Classe 8
quinas de briquetar; máquinsaas deClasse 32
Artigos: Equipamento de extinsão de
bruadoras; máquina de brunir; máATIINTICA
Artigos: Uma película cinematográincêndio e portas certa fogo.
quinas debulhadoras; máquinas de
fica. Peças para teatro, rádio e
Máquinas de calandrar; máIndástria
Brasileira burilar;
televisão.
149 869.639
quinas de cardar; máquinas de clarear; máquinas de colar; máquinas
N9 869.644
Requerente: Indústria e Comércio de de conservar estradas; máquinas de
coser;
máquinas de costurar; máMáquinas " Atlântica Ltda.
quinas de cavar; máquinas de deLocal: São Paulo
bruar; máquinas de derrubar; má.Classe: 6
qunias de descarnar; máquinas , de
Artigos: Máquinas e suas partes in- descaroçar; máquina de desgaseifitegrantes a saber: Acoplamentos car; máquinas de despolpar; máquiaxiais: alavancas mecânicas; alavan- nas de difundir; máquinas de doIndústria 13rasileira
cas
cas partes de máquinas; anéis de brar; máquinas de dobrar; máquinas
segmentos; anéis partes de máqui- de drenar; máquinas de embragar;
nas; antidetonantes para motores; rná.quinas de em p urrar; máqunias de
Requerente: Todima — Indústria e aquecedores de máquinas; ariétes; enfornar; máquinas de engraxar;
Comércio de Móveis Ltda.
arnezes; arranques de motores; api- máquinas de sriar; máquinas de exLocal: Guanabara
tos de máquinas; aros de máquinas; plosão; máquinas de extração; máClasse 11
balanceiros de máquinas; bases de
de fabricar produtos; máquiRequerente: G. P. Carneiro & Cia. Artigos: dobradiças
— engates — fe- máquinas; barras de máquinas; bate_ quinas
nas de filetar; máquinas de moviLtda.
chaduras
—
fechos
—
ferragens
em
estacas
;
betoneiras;
bielas;
blocos
máquinas de pregar; máLocal: Pernambuco
encostas — ferõlhos — formões — partes de máquinas; bombas a pis- qmentar;
uinas; barras de má quinas; bateClasses: 23 33 e 36
furadores
manuais
—
maçanetas
—
tão;
bombas
centrifugas;
bombas
elé'Mulo
máquina de sacudir; máquimatrizes — parafusos — perfilados tricas; bombas hidráulicas; braça- roscar;
nas de salgar-; máquinas descasca-.
—
perfuradores
—
plainas
—
ponteideiras
de
máquinas;
braço
de
máN9 869.610
doras; máquinas desempalhadoras;
ras -- puas — raspadeiras — rabi- quinas; brocas mecânicas; bronzes máquinas
d e sfibradoras; máquina
tes — roldanas — roscas — serrotes de máquinas; bronzinhas; bronzinas; d esintegradoras;
máquinas desnata— serras — tornos — trancas — buchas de máquinas; burrinhos; catrincos — vasadores — verrumas. beçotes de máquinas; cábreas; ca- doras ; máquinas de trabalhar produtos; máquinas distribuidoras; mábrestantes; cadeias para máquinas; quinas. elétrica; máquinas elevadoras;
N9 869.645
caixas partes de máquinas; calan- máquinas em pacotadoras; máquinas
dros ; calços partes de máquinas; cal- emp alhadoras; máquinas encadernaRequerente: G. P. Carneiro & Cia.
deira de máquinas; câmbios; camisas doras; máquinas encanadoras; máLtda.
para máquinas; canos partes de má- quinas engaeladeiras; máquinas enroLocal: Pernambuco
quinas; carburadores; cardans; car- ladoras; máquinas ensacadoras ;
má
Classe:: 23, 33 e 36
ters; chumaceiras antrifricção para
-quinasecvdoras;máquinaseTitulo
máquinas; cilindros de máquinas; co- tampadoras; máquinas expremedolares para máquinas; compressores; ras; máquinas furadoras; máquinas
NQ 869.641
comutadores de fôrça; comutadores g aseifica,doras; máquinas gramadeiRequerente: Muamba — Importado- de velocidades; condensadores de res; máquinas impressoras; máquinas
maquinas; condutores - para máqui- impu l
ra, Artezanato e Comércio Ltda.
máquinas indusnas; contra-hastes de máquinas; con- triais;sionadoras;
Local: Rio de Janeiro
máquinas lavadoras; máquinas
trapesos de máquinas; coroas para lixadoras; máquinas misturadoras;
Classes: 13, 48 e 49
máquinas; corrediças para máqui- máquinas moedoras; máquinas pneuTitulo
nas; correntes de máquinas; corren- máticas; máquinas pulverizadora;
tes de transmissão; cruzetas para máquinas p
N9 869.646
máquinas
máquinas; cubos para máquinas; r achadoras;urificadoras;
máquinas refinadoras;
culatras de máquinas; dínamos; dis- máquinas refrig eradoras; máquinas
co sde máquinas; dragas mecânicas; secadoras; máquinas separadoras;
eixos de máquinas; eletrodos; embo- máquinas serradoras; máquinas sollos; engenhos de cana; engenhos de dadoras; máquinas so p
radoras; máserra; engrenagem de máquinas; es- quinas torcedoras; máquinas
torne-catéls; esmeris de máquinas; esme- adoras; Máquinas trituradoras;
ris mecânicos; estassanizadores; ex- quinas urdidoras; máquinas ventilacêntricos de máquinas; facas partes doras; marteletas mecânicos; marteRequerente: Ulderico Pires dos
de máquinas; ferramentas mecânicas; los
mecânicos; mecanismos de m áSantos
ferramentas partes de máquirass; fil- quinas;
Local: Guanabara
moinhos molas de máquinas;
tros
de
máquinas;
foles
de
máquiMarca: Sub-Censura `
motores; munh5es para máquinas;
nas;
formas
de
máquinas;
fornos
de
pa
rafusos para máquinas; pedais de
Class.e 32
máquinas; forquilhas; franzidores de máquinas; p
Artigo: revista.
de máquinas; penmáqunias de costuras; freios; fresas; teadores deentes
teares; . p ingadores de
fornos;
furadores
de
máquinas,
furam
N9 869.647
áquinas; pilões partes de máquidores mecânicos; gatilhos de máqui- nas;
p istões para máquinas; placas
nas; g eradores de corrente; .,relhas para to
rnos; placas partes de máquiManski Kogyo Kabushiki Kaisha
de máquinas; gruas; guias partes de na; p lainas;
pl anetárias; platinados
Local: Japão
máquinas; guinchos; guindastes; de motores; polias;
politrizes; pratos
Classe 44
áUGENO.
hastes de máquinas; insufladores de de Máquinas; prensas;
ralos de máArtigos: Tabacos, fumos,. fumo pi
ar p ara máquinas; juntas para má- quinas;
recep
cado fumo de rôlo, fumo de' mascar, Indústri'a
táculos de máquinas;
quinas;
lançadeiras
para
máquinas;
r
rapé,' cigarros, charutos , -cigarrilhas,
lanças partes de máquinas; lubrifi- edutores para máquinas; reguladocachimbos, cachimbos j aponeses cacadores partes de inKilinas; maca- res de fôrça; para máquinas; regude evlocidade de máquinas;
chimbos de hortelã, limpador de ca.
coe: mancas antifricção; manivelas ladores
rolamentos de motores; rolos
chimiin p:teiras , filtros, estojos para R,equorente: Representações Sul
partes
de máquina!: máquinas abanadoras; de
máauinas;
cachimbos tabanuoires , bolsas para
Centro — Norte Ltda.
máquinas achatadores; máquinas sep aradores: rotativaa.;, segmentos;
fumos, ' ...arreiras porta fósforos, is p
artes de máquinas;
Local: São Paulo
cionadoras: máquinas a delgaçadoras; f
queiras i nclusve à gás , p edras para
Classe 41
Máquinas afiadoras; máquinas ajus- arnbrires: Partes de máquinas; teta.
icap p iros e cinseiroa
res:
tesouras
mecânicas;
tornos; treArtigos: Cereais em geral.
tadoras; máquina:3 alar gadoras; niá- monhas tubulactSes
para ealdeiraat
n

VAMPcotor
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turbinas; válvulas, parte de máquitias; ventiladores partes de ntáquitas; ventoinhas, partes de máquinas;
Pixabrequins; volantes, partes de
máquinas

>19 869.655

Vuter24 cLc.ó Jecutauf

N9 869.650

Requerente: Celestino de Souza
Local: Guanabara
Classes: 23 e 37 — Título

11114STRIA E COEÉRCIO DE MiQUTEAS

N9 869.656/657

Iffla
Requerente: Indústria e Comércio de
Máquinas Atlântica Limitada
Local: São Paulo
Classe: Nome de Emprêsa
aJ9 8s9 651

1NDTISTRIA E COMÉRCIO DE
ilLQUINAS ATLUTICA
Requerente: Indústria e Comércio de
Máquinas Atlântica Limitada
Local: São Paulo
Classe: 6 — Titulo
N9 869.652

Indalrásileira

Requerente: Doces Aliança Indústria
e Comércio Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 43
Artigos: Refrescos em 'geral, em pó,
em xarope, em líquidos, concentrados para refrescos ou refrigerantes,
pós para refrescos, xaropes para refrescos, sodas, sucos de frutas para
bebidas, águas gasosas artificiais, naturais e magnesianas naturais, bebidas espumantes sem álcool, bebidas
não alcoólicas, essências para refrigerantes, hidromel como refrigerante, groselhas, guaranás.
N9 869.653

REPRESENTAOES SUL OENWRC.,
NORTE LTDA.
Requerente: Representações SulCentro-Norte Ltda.
Local: São Paulo
Classe: Nome de Emprêsa
NQ 869.654

p

Frequeren te : Francisco Aro ando
Renas Garcia
Local: Guanabara
Classe: 48

Artigos: Na classa

O D AM A

Indústria

Brasileira

Requerente: Lobama Máquinas Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 6
Artigos: Máquinas e suas partes integrantes, a saber: acoplamentos
axiais; alavancas mecânicas; alavancas partes de máquinas; anéis de
segmento; anéis partes de máquinas;
antidetonantes para motores; aquecedores de máquinas; aríetes; arneses; arranques de motores; apitos
de máquinas; aros de máquinas; balanceiros de máquinas; bases de máquinas; barros de máquinas; bateestacas; betoneiras; bielas; blocos
partes de, máquinas; bombas a pistão; bombas centrifugas; bombas
elétricas; bombas hidráulicas; braçadeiras de máquinas; braços de máquinas; brocai, mecânicas; bronzes de
máquinas; bronzinas; buchas de máquinas; burrinhos; cabeçotes de máquinas; cábreas; cabrestantes; cadeias para máquinas; caixas de máquinas; calandras; calços partes de
máquinas; caldeiras de máquinas;
câmbios; camisas para máquinas;
canoa partes de máquinas; carburadores; cardans; "carters"; chumaceiras antifricção para máquinas; cilindros de máquinas; colares para
máquinas; compressores; comutadores de fôrça; comutadores de velocidade; condersadores de máquinas;
condutos para máquinas; contrahastes de- máquinas; contrapesos de
máqUinas; coroas para máquinas;
corrediças para máquinas; correntes
de máquinas; correntes de transmissão; cruzetas para máquinas; cubos
para máquinas; culatras de máquiaias; dínamos; discos de máquinas,
dragas mecânicas; eixos de máquinas;
eletrodos; êmbolos; engenhos de cana;
engenhos de serra; engrenagens de
máquinas; escatéis; esmeris de máquinas; esmeris mecânicos; estassanizadores; excêntricos de máquinas; faceia partes de máquinas; ferramentas
mecânicas; ferramentas partes de
máquinas; filtros de máquinas; foles
de máquinas; fôrmas dE máquinas;
fornos de máquinas; forquilhas; franzidores de máquinas de costura;
freios; fresas; furadores de máquina s ; furadora.) mecânicos; gatilhos;
de máquinas; geradores de correntes;
grelhas de máquinas; gruas; guias
partes de máquinas; guinchos; guin4a stes; hastes de máquinas; Insuflares de ar para máquinas; juntas
oara máquinas; lançadeiras para
máquinas; lanças partes de máquinas; lubrificadores partes de máquinas; macacos; mancais antifricção;
manivelas de máquinas; máquinas
abanadoras; máquinas achatadores;
máquinas acionadoras; máquinas
adelgaçadoras; máquinas afiadoras;
máquinas alugadoras; máquinas
L'iargadora,s; máquinas alimentadoras; máquinas alisadoras; máquinas
alumadoras; máquinas amassadoras;
ssaplainadoras; máquinas arnáeqaudinoraa
qu
máquinas arrolhadoras;
•riaquinas aspiradoras;
máquinas
satarrachadoras; máquinas a vaçor;
máquinas batedeiras; máquinas beneficiadoras; máciulnas bombeadoras;
máquinas brunidoras; máquinas buriladoras; mánuinas catadoras; máquinas centrifugadoras: máquinas
clasificadoras; má quinas coletoras:
máquinas compressoras; máquinas

cendensadoras; .máquinas conduto-.
:as; máquinas construtoras; maquinas cortadoras; máquinas de
atuir; máquinas de acoplar; maquinas de alumar; máquinas de alterar produtos; máquinas de beneficiar - produtos; máquinas de binar
fios; máquinas de bobinar; maquinas
• ..te bordar; maquinas de briquenar;
máquinas debruadoras; máquinas de
orunir; maquinas debulhadoras; máquinas de burilar; máquinas de calandrar; máquinas de cardar; maquinas de clareai. ; maquinas de colar;
máquinas de conservar estradas; máquinas de coser; máquinas de costurar; maquinas de cavar; máquinas
de debruar; máquinas de derrubar;
máquinas de descarnar; máquinas de
descoraçar; máquinas de desgaseificar; maquinas de despolpar; máquinas de difundir; máquinas de dobrar; máquinas de drenar; máqumas
de embragar; máquinas de empurrar;
máquinas de enfornar; máquinas de
engraxar; máquinas de estriar; maquinas de explosão; máquinas de extração; máquinas de fabricar produtos; máquinas de Metas; máquinas
de movimentar; máquinas de pregar;
máquinas . de produizir; máquinas de
roscar; máquinas de sacudir; máquinas de salgar; máquinas • descascadores; máquinas desempalhadoras; máquinas desfibradoras; máquinas desintegradoras; máquinas desempalhadoras; máquinas desfibradoras;
máquinas desintegradoras; máquinas
desnata deras; máquinas de trabalhar
produtos; máquinas de transformar
produtos; máquinas distribuidoras;
máquinas elétricas; máquinas elevadora,s; máquinas empacotadoras; máquinas empalhadoras; máquinas encanadoras; Máquinas engaveladeiras;
máquinas enroladoras; máquinas ensacado:as; máquinas escavadoras;
máquinas estampadoras; máquinas
expremedoras; máquinas furadoras;
máquinas gaseificadoras; máquinas
gramadeiras; máquinas impressoras;
máquinas impulsionadoras; máquinas
industriais; máquinas Lavadoras; máquinas lixadoras; máquinas misturadoras; máquinas moedoras; máquinas pneumáticas; máquinas pulverizadoras; máquinas purificadoras;
máquinas rachadoras; máquinas refinadoras; máquinas refrigeradoras;
máquinas secadoras; máquinas -separadoras; máquinas serradoras; máquinas soldadoras; máquinas sopradoras; máquinas torcedoras; máquinas torneadoras; máquinas trituradoras; máquinas urdidoras; máquinas ventiladoras; marteletes 'mecânicos; mortal() mecânico; mecanismos
de máquinas; moinhos, molas de máquinas; motores; munhões para máquinas; parafusos para máquinas;
pdeais de máquinas; pentes de má,
quinas; penteadores de teares; pingadores de máquinas; pilões partes
de máquinas; pistões para máquinas;
placas para tornos; placas partes de
máquinas; plainas; planetárias; platinados de motores; polias; politrizes; pratos de máquinas, prensas;
ralos d emáquínas; recptáculos; de
máquinas; redutores para máquinas;
reguladores de fôrça, para máquinas;
reguladores de velocidade para máquinas; rolamentos de motores; rolos
partes de Máquinas; rotativas; rotores; segmentos; separadores, partes de máquinas; tambores, partes
de máquinas; teares; tesouras mecánicas; tornos; . tremonhas; tubulações para caldeiras; turbinas; válvulas, , partes de máquinas; ventiladores, partes de máquinas; ventoinhas,
partes de máquinas; virabrequinas;
volantes, partes de máquinas.
Classe: 7
•
Artigos: Máquinas de agricultura e
horticultura e suas partes- integrantes. Grandes instrumentos agrícolas,
Inclusive tratores, a saber: adubadores; ancinhos; crnnilhoclords: andnho, mecânicos: a rminha. . nitrados
a cavalo; arado; arraacp ,i,e, de
p lantas; arranca tocos; balancins;
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batedeiras agricolas; bicos para arados; bombas agrícolas; borrif adoras
agrícolas; braços de arados; capinadeiras mecâniéas; carpideiras; cavadeiras; ceifadeiras; ceifeiras; cepos
de arados; charruas; cortadores mecânicos de cana, capim, grama, etc.;
descavadeiras mecânicas; desterroaderes; agrícolas; clestocadores; distribuidores mecânicos de estrume; distribuidores de sementes; eixos de
máquinas; iraricolas; escarificadores;
escavadeiras Mecânicas; espalhadeiras de terra; máquinas; extintores
agrícolas; máquinas; fenadeiras; gadanheiras; grades de discos ou dentes; lança-chamas agrícolas; leivadores; locomóveis agrícolas; máqui- -•
nas adubadeiras; máquinas amassadoras agricolaa; máquinas arranca,
doras de tocos; máquinas batedeiras
agrícolas; máquinas borrifadoras
agrícolas; máquinas capinadeiras;
máquinas carpideiras; máquinas cavadeiras; mámlinas ceifadefras; máquinas colhedeiras; máquinas, cortadeiras de plantas; máquinas cultivadoras; máquinas de abrir canais de
irrigação; máqtiinas de amanhar terra; máquinas de colher algodão; máquinas de colher frutas; máquinas
de combater pragas; máquinas de
cortar galhos; máquinas de cortar
raizes; máquinas de matar formigas
e outros insetos; na agricultura; máquinas derrubadoi as de árvores; máquinas desinfetadoras de plantações;
máquinas emPilhadeiras agrícolas:
máquinas esp alhadoras de terra; máquinas enxofradeiras para agricultura; máquinas escarificadoras; máquinas estrumadeiras; máquinas extintoras de ervas daninhas e pragas:
máquinas insetifugas agrícolas; máquinas irrigadoras; agrícolas; máquinas lança-chamas agrícolas; máquinas leivadeiras;, máquinas niveladoras agrícolas; Máquinas podadeiras;
máquinas • p ulverizadoras agrícolas;
máquinas regadeiras agrícolas; máquinas sachadeiras agrícolas; máquinas semeadeiras; moinhos de ventos;
mondadeiras; moto-charruas; motores agrícolas; niveladores agrícolas:
p lantadeiras, máquinas; podadeiras,
máq uinas; p ulVerizadores agrícolas:
regadeiras mecânicas; ralhas de arado; roçadeiras — máquinas; rodas
de arado; rolos compressores para
esfarelar terra; rolos destorroadores;
semeadeiras, máquinas; semeadoras;
sulfatadora s aáricolas; timões de
arados; tosadores de grama; tratores agrícolas; vap orizadores agrícolas
N9 869.658

LOBAMA MÁQUINAS LTDA.
Requerente: Lobama Máquinas Ltda.
Local: São Paulo
Classe: Nome de Emprêsa
N9 869.659

EDIríCIO

3 IRMÃOS
Requerentes: Natalina Signbrelli da
Silva, Rosa Marta Signorelli Rubano
e Carmen° Pitrarca Signorelli
Local: Guanabara
,Classe: 33 — Título

Indústria Brasileira
Requerente: Karina Artefatos Plásticos Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 28
Artigos: Pulseiras para relógios,
cintos, carteiras,, portas-níqueis de
material plástico,
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LAKRIU liflUIAL (beçao,111)

N 9 869.661
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!Classe: 23
I T£RMCS DEPOSITADOS EM 20 DEI
Artigos: Tecidos em geral
NOVEMBRO DE 1968
Classe : 36
N9 869.678
Artigos: Vestidos, ternos, sobretudo
s»
. manteaux, impermeáveis calças,.
saias, camisas, cuecas, combinações,
soutiens, blusas, peignoirs, pijamas,
chinelos, chapéus, luvas, gravatas, rm
pullovers, roupões, maillots para banho, calções para esporte, meias

P.1. P. - Plano
/ de investimento

N9 869.682
.

_
.....

t

•

•

•

N9 869.669/671
Requerente : Tamoyo Investimentos
Sociedade Anónima
Local : Guanabara
Classe: 33 — Ttulo
N° 869.662

ZED
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Brasília SJA.- Relações Públicas
Requerente : Rhodia
Indústrias
Químicas e Têxteis S.A.
Local : São Paulo
Requerente. Brasília S." A • — RelaClasse: 22
Requerente: A .fillnprèsa de Turismo
ções Públicas e Divulgação
Artigos: Fios em geral
de Pernambuco
Local : Guanabara
Classe: 23
Local: Pernambuco
Artigo: Nome Comercial
Artigos: Tecidos em geral
Classe: 50
Classe: 36
Artigo: Título
.1\19 869.663
Artigos: Vestidos, te rnos. sobretudos,
man teaux, im p es' m ea,veia, calças,
N9 869.679
saias, camisas, cuecas; combinações,
soutiens, blusas, peignoirs, pijamas,
1311.A.SilaA.
tzo,
chinelos, chapéus, luvas, gravatas,
pullovers, roupões, maillás para banho, calções para esporte, meias

e Divuloação

indústria Brasileira
Requerente: Brasília S A. — Relações Públicas e Divulgação
Local : Guanabara
Classe: 50
Artigos: Gênero de atividade: prestação de serviços de propaganda, publicidade, relaçõe: pCblicas, promoção de vendas, divulgação, serviços
de redação e desenhos
N9 869.664

Indústria Brasileira .
Requerente: Tamoy o Indústrias

Reunidas S/A.
Local : Bahia
Classe: 6 \ •
Artigos: Engrenagens, redutores
velocidade, yariadoreá de velocidade,
-transmissões, acoplamentos elásticos:
e. fixos, conjuntos completos de acionamento e transmissão de \ fôrça„
freios, eixos especiais, camus, bombas de engrenagens e correntes
transpartadoras
N 9 869.665

Tamovo Industrias
•

Reunidas S/A.
Requerente : Taraoyo Indústrias
Reunidas S/A.
Bahia
Artigo: Nome Comercial
N 9 861.611 6(a9

Req uerente: Companhia Cervejaria
Brahma
Local : Guanabara
Classes: 38 e 42
Artigos: Etiquetas de papei rótulna
de papel e papéis semi-impressos.
Cerveja
N9 869.683

N9 869.672/674 -

• BEL-AIR
INDÚSTRIA BRASILEIRA,
Requerente Rhodia —Tu 'iástrias
Químicas e Têxteis S. A.
Local: São Paulo
Classe: 22
Artigos: Fios em geral
Classe: 23 •
Artigbs: Tecidos em geral
Classe; 34
Artigos : Tapetes, linóleos, panos encerados e .cortinas

'Requerente: The Royall hyme
(Bermuda.) Limited
Local: Bermuda
Classe: 48 .•
Cervejaria .
Artigos: Pelumaria, colónia, lçções Requerente: Companhia
Brahma
• rn
para a pele e para o cabelo, ir õ ass
„Local:
Guanabara
•
t'
para bronzear a . pele; preparações
Classes: 38 e 42 *
para toucador e desoderantes para Artigos: Etiquetas
de papel, rótulon
uso pessoal
de papel e papéis semi-impressos.
Cerveja
,
l
N 9 869.684

Pedra do ç..iong4Â
incióstria Brasileira

N9 869.675/676

Indústr:a

TABOU
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente Rhodia — Indústrias
Químicas e Têxteis S. A.
recai: São .Pálilo
. Classa : 23
Arl ai, as: • recidos em geral
Classe: 36
'Artigos: Vestidos, ternos, sobretudo:
man teau x ini perm •e áv eis, calças-,
saias, camisas. cuecas, combinações
soutiens, blusas, peignoirs, pijamas,
chinelos . chapéus, luvas, gravatas.
pullovers, roupões, maillots para banho, • • alções para esporte. meias

Inte 's isado: Rubem Baptista Chave"
Local: Guanabara
Classes: 4 e 17
Artigos: (Ima qualidade de giz; e
giz escolar
Brasileira
•
1\19 869.685

Requerent e: Companhia Cervejaria
Brahma
Local : Guanabara .
- Classe: 31
Artigos : Cápsulas metálicas para
vedação de garrafas
N 9 869.631.

CD
1)
C4

N9 869.677

CRYLDÉ
INNSTRIA BRASILEIRA
• Requereu te • R:ietlia
- I ndústrias
Químicas e Têxteis S. A.
Local : São Paulo
Classe: 22
Artigos: Fios em geral

Indústria

Brasileira

Imobiliáríos 3/A
Requerente : Eimol — Empreendimentos Imobiliários S. A.
Local: Rio Grande do Sul
Artigo: Nome Comercial

Requerente Com panhia Cervejaria
Brahrna
Local: Guanabara
Classe: 31
Artigos • Cápsulas metálicas para
vedação de garrafas

Rer,, ,eren le : Osmar de Azeved0
Franco da Cunha

Local: Guanabara

Marca: de serviço "The Sharkelp

Classe: 50
Atividade: Conjunta 1VElieled

1214
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N° 869.686

/amara
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papel impermeável, papéis N9 869.694
Ide carta, papa de oficio, pastas dai
papelão, pratinhos de papelão, saguinhos de papel, papel transparente e
livros não impressos
N9 869.690

(.0

BAZAR ' GUARAN`j
'

ra a n -ece
INDUSTRIA BRASILEIRA

Requerente: J. Reis dos santos
Local: Guanabarr
Classe: 33
Artigo: Titulo

Requerente: iiorus serra Ltaa.
Local: São Paulo
Classe: 6
Estufas
para secagem insrtigos:
N9 869.691
latria estufas para secagem de pNfiltrantes,
filtros
industriais,
Oelões
filtro-prensa
Classe: 8
Irtigos: Aparelhos para medir a ripidez dielétrica de óleos isolantes.
kparelhamentos para filtragem de
óleos combustíveis e lubrificantes
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe: 38
Artigos: Papelões filtrantes para
filtros-prensa
Requerente: D'Olne, Companhia de
Tecidos "Aurora"
N° 869.687
Local: São Paulo
Classe: 23
Artigos: Fazendas e tecidos em ge2 DIA rego ral, fazendas e tecidos em peças, retalhos ou aparas

Tenvinc- urore

N° 869.692/693

IADEIRO

I moluscos; arroz, feijão, carnes, ca)inarões, churrascos, lanches, refeições
prontas, sucos de frutas, leite, bolos,
pães, doces, óleos comestíveis; aguar-

dentes, bagaceira, biter, gin, genebra,
vinhos, verrnouths, uisqueis, conhaques, vinhas espumantes; guaraná,
soda-limonada, refrescos sem álcool,
indústria erasileira
água-tônica, gasosas, águas minerais
naturais e artificiais
Requerente: S.A. Indústrias Reisnidas_y. Matarazzo
'
N9 869.699
Loal: São Paulo
Classe: 41
Aftigos: Alimentos para animais:
"CHOPIM AGRO—PASTORIL.
farelo, farinhas, feno, forragens, misturas i.A.gra. aves e peixes, rações ba3 CHURRASCARIA LTDA."
lanceadas, tortas e farelos de algo-

Il

dão, amendoim e soja para uso como
ingredientes na alimentação animal
N9 869.695

URA

Requerente: Chopim Agro-Pastoril e
ChUrrascaria Ltda.

Local: Paraná
Artigo: Nome de emprêsa
N° 869.700

Indústria Braaileirst
Reauerente: S. A. Indústrias Reunidas F. Matarazze
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Alimentos para animais:
farelo0 farinhas, feno, forragens, misturas para aves e peixes, rações balanceadas, tortas e farelos de algodão, amendoim e soja para uso como
ingredientes na alimentação animal
N9 869.696

a in.arc,,a

itiAtt
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1 CAMPEADOR
INDUSTRIA BRASILEIRA

Rer'erer.' e: S.A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo
Local: São Paulo
Requerente: Horus Serra Lula.
Classe: 41
Local: São Paulo
Artigos: Alimentos para anuaais:
Classes: 33 e 38
farelo, farinhas, feno, forragens, misArtigo: Insígnia
turas para aves e peixes, rações balanceadas, tortas e farelos de algoN9 869.688
Requerente: Milprint do Brasil s / A. dão, amendoim e soja para uso como
Indústria e Comércio
ingredientes na alimentação animal
Local: São Paulo
1)£S3,113ARGAD311
Classe: 32
N° 869.697
Artigos: Almanaques, anuários, , álbuns
impressos,
boletins,
catálogos,
Requerente: Farmácia Desembaredições e embalagens impressas, folhigador Ltda.
REVISTA BRASILEIRA
nhas impressas, folhetos, jornais, liLocal: São Paul
vros impressos, publicaçõeS impressas
DE MUSICA
Classe: 3
prtigos: Para distinguir como marca em geral, revistas, programas impressos
e
impressos
para
serviços
bnérica: Produtos químicos e preinternos
Requerente: Escola de musica as
parados para serem usados na
Classe: 38
Universidade Federal do Rio de
farmácia
Artigos: Álbuns (em branco) , álbuns
Janeiro'
para retratos e autógrafos, blocos de
Local: Guanabara
15 9 869.689
papel, bobinas, cadernos, cadernos
Classe : 32
escolares, capas para documenWs,
Artigo : Revista
carteiras, caixas de papelão e de car- 4 '1. O.
N9 869.698
tão, cadernetas, cartões, cartões para
Brasileira
índices, confeti, cartolina, cadernos
131,03.1etra.a
de papel milimetrado e em branco
inclusive para desenho, cartões em
Requerente: I. C.P. Indústria e branco, carretéis de papel, embalaComércio de Papéis Ltda.
gens, envólucros, anvelopes, envóluLocal: São Paulo
cros para charutos, encadernações,
Classe: 38
etiquetas, fôlhas de índices, fôlhas
Artigos: . Para distinguir impressos celulose, guardanapos de papel, livros
em geral e artefatos de papel e pa- não impressos, mataborrão, ornapelão: Bandejas de papelão, blocos mentos de papel, pratos de papel, pade papel, cartões comerciais e de vi- péis de estanho, de alumínio, de ensitas impressos, cadernos, copos de cadernação, transpsrente, de imprespapel, cartolina, caixa de papelão, são; papéis em branco para qualcanudos para refrescos, duplicatas, quer fim; papel almaço, papel ereenvelopes, embalagens de papel e pa- pon, papel de sêda, papel impermeáINDUSTRIA BRASILEIRA
pelão, álbuns em branco, forminhas vel, papel vegetal, papel encera o,
de papel, faturas, recibos, fichas em papel higiênico, papel para copiar
branco, guardanapos de papel, eti- documentos, papel para desenhos, paqueta:3 de papel e papelão, letras de peimanilha, papel de embrulho, pa Requeiren te: Chcp'rn Agro -Pastoril e
câmbio, livros em branco, cheques, pel parafinado, pa:rel corrugado, paChtrra - caris,. Ltda.
notas promissórias, debêntures, títu- pel de linho, papel absorvente, pape Lo : Paraná
los, passagens, papel almaço, papel Ião, rótulos de papel, rolos de papel
Cls
IP, 41, 42 e 43
crepon, papel de escrever, papel de sacos de papel, serpentinas, tubos e •1_ rilgr , Is r
i s vives, ovos,
embrulho,. papel para desenho, papel
tubetea de papel e papelão
peixes, bicilo da sêda; crustáceos,
!IA

IJSTRIA BRASILEIRA--

Requerente: ; Orplase — Organização,
Planejamento e Serviços
Local: Paraná
Classe : 50
Artigos: Gênero de atividades: Para
assinalar e proteger a organização da
execução de serviços de elaboração de
projetos, planejamentos - econômico
financeiros, arquitetônicos, agrícolas,
contábeis, tributários, setoriais e de
pessoal; serviços de auditoria técnica
e contábil tributária em todos os setores; aparelhar e administrar temporàriamente, emprésas públicas e
privadas; pesquisas e análises de •
mercados e o de promover o treinamento e aprimoramento de pessoal
por meios científicos, mecânicos e.
eletrônicos
N9 869.701

Linhas Cruzadas
Requerente: Emprêsa Jornalística
Brasileira S.A.
Local: Guanabara
Classe: 32
Artigos: Almanaques, álbuns, agendas, anuários, boletins impressos, catálogos impressos, edições impressas,
jornais, órgãos de publicidade, revistas, programas radiofônicos, programas de televisão, peças teatrais e
cinematográficas
;N9 869.702

3A.LAMANCA
Requerentle : Djalma Teixeira
Local: Belo Horizonte
Classe: 15
•
Artigcs : Tnstalações sanitárias, reci'
pientes de cerâmica, reservatórios

egunda4e:ra
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cerâmica, serviços de café, chá, jantar e para refrescos em cerâmica;
vasilhames de cerâmica'
Classe: 16
' Artigos: Argamassas para construções, azulejos, blocos para construções
e pavimentação; cimento comum, cal
para construções, chapas para construções, edificações pré-moldadas, esquadrias, estruturas para construções,
janelas, ladrilhos, lambris, papel para
forrar casa, telhas, tijolos, tubos de
concreto, vigas preparadas para
construções, vitrôs
Classe: 50
Artigos: Emprásas de administração,
de carreto. de construção, de dem)lição, de arquitetura, de engenharia,
de estudos -técnicos; emprêsas
imobiliárias
N9 869.703

RIO ACIMA.
Requerente: Djalma Teixeira.
Local: Belo Horizonte

1:atex, madeira bruta ou parcialmente nic0s, empresas de geolog" encerêsa
N° 869.715
'preparada: minério bruto, óleos bru- de mineração, empresa de tratamento
tos ou parcialmente preparados; osde minerais
tos, palha em bruto ou. parcialmente
Drene*
preparadas; pastas brutas ou parN9 869.711
cialmente preparadas; pedras brutas,
pêlos de animais era bruto, sais Minerais em "bruto, seivas vegetais
Classe; 15
't S A 3
Artigos: Instalações sanitárias, recipientes de cerâmica, reservatórios de
X='2,41/TEr
cerâmica, serviços de café, chá, jantar e para refrescos em cerâmica;
vasilhame de cerâmica
Reauerente: Têxtil Oliveira . Netto
Classe: 16
Limitada
Artigos: Argamassas para construLocal: Minas Ganir
ções, azuleijos, blocos para construClasses: 23, 36, 37
ções e pavimentação; cimento COArtigo: Título
mum, cal para construções, chapas
para construções, - edificações préN . 869.712
moldadas, esquadrias, estruturas para
construções, janelas, ladrilhos, lamRequerente: Chocolate "A Sultana'
bris, papel para forrar casa, tacos,
Sociedade Anônima
Local; São Paulo
talhas, tijolos, tubos de concreto,
vigas preparadas para construções,
Artigos: Para distinguir e assinalar:
Balas, da classe 41
vitrôs
Cál%14:=
4"7"2E"..,C
Classe: 50
PRODUTOS
Artigos: Emprê.sas i de administração,
N9 869.717
DEZ/CIOSOS
chi carreto, de construção, de demolição, de arquitetura, de engenharia,
de estudos técnicos, emprêsas
imobiliárias

Classe: 15
Artigos: InstalaçõeS sanitárias, recipientes de cerâmica, reservatórios de
N9 869.707
cerâmica, serviços de café, chá, jantar e para refrescos em cerâmica;
DIARCONI MINAS-ENGE
vasilhame de cerâmica
Classe: 50
Artigos: Emprêsas de administração, NHARIA
de carreto, de construção, de derno- Requerente . 1VLarconi Minas — En,ição, de arquitetura, de engenharia.
genharia, Instalações Ltda.
de estudos técnicos; emprêsas
Local: Minas Gerais
imobiliárias
Artigo: Nome comercial
N9 889.704
N9 869.708
e,

ESMERALDAS

LIARCONIMINAS

Requerente: Marcani Minas — Engenharia, Instalações Ltda.
Local: Minas Gerais
Classe: 25
Requerente: Djal rea Teixeira
Artigos: Ações,. apólices, benus, .proLocal: Belo Horizonte
jatos., plantas de obras, .desenhos,
Classe: 15.
titalos
Pirtigo.s: Instalações Sanitárias, reciClasse: 59
pientes de eerâmica, reservatórios de
cerâmica, serviços de café, chá, ' jan.- Artigos: Empreses de administração
.tar e para refrescos em cerâmica, de obras., emprêsas de arquitetura,
empresas de engenharia, emprásas de
vasilhame de 'cerâmica
projetes, emprésas de planejamento
Classe: 50
Artigos: Emprèsas de administração,
No 8E9.7:59
,cle carreto, de construção, -de demolição, de arquitetura, de engenharia,
de estudos técnicos; emprésas
imobiliárias

Requerente: Jose t..ald vamo

Local: Estado do Rio de Janeiro
Classes: 41 e 43
Artigo: Insígnia
N9

869.713

Sarnanguayab

Requerente: maquinas ksraneas
São José Limitada

Local: São Paula
Artigos: Para distinguir e assinalas'i
Prestação de serviços relacionadoi
com a fabricação, conservação, ma.
nutenção, transportes, distribuição Si
manipulação de artigos e produtos
correlatos com a indústria metalúr,
gica em geral, e indústria gráfica,
Assistência técnica, as atividades acifix
ma. Importação e exportação, da
.
classe 50
N° 889.718

Requerente: Perna mangla
Presgrave
Local: Estado do Rio de Janeiro
Classes: 41 e 42
Artigo: Título
N9 869.714

N9869.705
Catasse:- Á,- A sm1Jo
LIDA (CEREAIS) - aLICE
requerente: Comercial Araújo Ltda.
(Cereais) — Cálice

Local:• Minas Gerais

Artigo: Nome comercial
N9 869.706

una

.41
Requerente: Ware-c-mi Minas —
ganharia, Instajaeões Ltda.
Local Minas Gerais
Classe: 25
Artigos: Ações, apólices, bónus, projetos; plantas de obras, desenhos,
títulos
Requerente: Chocolate "A. Sultana'
•
Classe: 50
Sociedade Anônima
Artigos: Empresas de administração
Local: São Paulo
de obras, emprésas de arquitetura, Artigos: Para distinguir e assinalar:
emprêsas de engenharia, emprêsas de
Balas, da classe 41
projetos, emprêsas de planejamento

N9 869.710

N9

Requerente: Armando Atnorini

Editôra Ltda.
Local: Guanabara
Marca: Fato e Razão
Classe: 32
,Artigos: Revistas
N" 269.719

883,716

Requerente: Djalma .Teixeira
1121ITOPPII
Local: Belo Horizonte
Classe: 4
T,
indlistria Brasileira
Artigos: Algodão em bruto e em
rama; cal em bruto ou parcialmente Requerente: G.M.T. S/A. — GeoIndústria Brasileira'
preparado' calcáreos, crinas, cêra logia, Mineração e Tratamento de
Requerente: 011asi
...e..?4:ria
Mineral, getal ou animal em bruto
Comércio de Produtos AlimenMinerais
ou parcialmente preparada; cortiça
Local: Minas Gerais
tícios Ltda.
Intere:.*.i.do: Irmãos Oliveira Ltda.
' e vegetais
CM bruto, fibras minerais
Local: São Paulo
Classe: 50
Local: Minas Gerais
em bruto; geléias em bruto ou par- ',rtigos.. EmpreS:n. de agrimensura, Artigos: Para assinalar: Balas, caraClasse: 41
cialmente preparadas; gorduras em =presa de arquitetura, emprêsa de melos, drops, gomas de mascar, bom- Artigos: Doces em pasta, em barna
bruto ou parcialmente preparas, engenharia, empresa de estudos técboi z confeitos,, da classe 41.
g em blocos
'
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ras, telas de arame, torneiras, trin- sas, água de alfazema, amônia perN9 869.731
cos, tubos para encanamento, trilhos fumada; batons, brilhantinas; barpara portas de correr, taças, traves- bas artificiais, bigodes artificiais; císas, turibios; vasos, vasilhames,
lios artificiais, cremes para a pele,
ROTA - isioRTE,
verrumas
cosméticos para a pele, carmim, cheiras em pastilhas; desodorantes, deTRANSPORTES AtR0S IMA&
pilatórios, dissolventes; estojos de esN9 889.724
côvas, essências, extratos, esmaltes
para unhas, 'escôvas para o cabelo, Requerente: Nota-Norte, Transportes
dentes, cílios e unhas; fixadores para
Aéreos Ltda.
Interessado: Irmãos Oliveira Ltda.
Local: Pará
o cabelo; glicerina perfumada para
Local: Minas Gerais
Nome de emprêsa
uso de toucador, grampos para . o caClasse: 41
belo; incenso, lápis para maquilaTitulo de Estabelecimento
N9 869.732
gem, loções, loções para barba, líquidos dentifrícios, lixas para unhas;
N° 869.721
óleos para o cabelo; perucas, papéis
Requerente: Cisne Textil S. A.
perfumados, perfumes, petróleos,
Local: Sãq Paulo
pentes, pomadas para a pele, pó de
Classe: 37
Artigos: Roupas brancas para cama arroz, pastas dentifricias; rouge, reemesa, a saber: acolchoados para des para o cabelo; sobões e sabonetes
cama, atoalhados para mesas; cober- perfumados, sais perfumados, sacheturas para cama, cobertas para ca- tes talco perfumado; tinturas para
mas, colches; fronhas, guardnapos, o cabelo, tijolos para unhas; unhas
Requerente: Rio Gifica e Editôra • guarnições para chá e jantar; len- artificiais; vernizes para unhas, viSociedade Anônima
nagre aromático. xampú
çóis; panos para mesa, ppanos -e
Local: Guanabara
prato, panos de copa, panos de alClasse: 32
N9 869.727
godão para limpeza de móveis; tetaArtigos: Revistas, álbuns, almana- lhas para rosto, banho, mãos e para
ques, jornais e publicações em geral
bebês, toalhas para altar e para
mesa
•
N9 869.-:22
N9 889.725
Requerente,: Hennes-Sôohnle S. A.
— Indústrias Reunidas de Balas 0
Chocolates "Sulina"
Local: Rio Grande do Sul
• Classe: 41
Requerente: Cisne Textil S. EL
Requerente: Cisne Textil S/A.
Artigos: Bombons e chocolates
Local: São Paulo
industrio brasileira
Local: Guanabara
Classe: 49
Classe: 49
, N9 869.733
Titulo
Requerente: Cisne Textil S. A.
Artigo: Título
Local: São Paulo
N9 869.728
N9 869.723
Classe: 14
Artigos: Vidros e seus artefatos, a
saber: Açucareiros, almofarizes, ampôlas (para vacinas), anéis (círculos
'de vidro), aquários; bacias, bandejas, bebedouros, bibelots, biscoiteiras,
bombonieres, botelhas, bulbos de viwousrma RII45LE,Ra
dro (para lâmpadas)á cálices, canudinhos, chapas de vidro, chapas de
Requerente: Hennes-Sdohnle S. A.
fotografia círculos de vidro, confeIndústrias Reunidas de Balas
teiras; compoteiras, copos, cubetas,
Chocolates "Sulina"
centros de mesa, cântaros, cbristal Requerente: Companhia Industrial
Local: Rio Grand edo Sul
de Papel Pirahy
trabalhado. envólucros para vacinas,
Requerente: Cisne Textil S. A.
Classe: 41
Local: Guanabara
espelhos, espelhos de fazer barba, esLocal: São Paulo
Artigos: Balas
Classe: 38
teiras de lã de vidro, espremedores
Classe 11
Artigos: Ferramentas de tôda espé- simple sde frutas; fios de vidro, fôr- Artigos: Papel para impressão "off
N9 369.734
cia. cutelaria em geral e outros ar- mas de vidro refratário, frascos, fras- set"; papel de escrever, de impressão,
tigos de metal, a saber: Alicates, ala- cos isoladores para líquidos, frascos de encadernação e para embulhos,
vancas, armações para óculos, arrue- de filtrar, frascos para xarope, fru- papel crepon, mataborrão, papel de
las, argolas, aldravas„ armações de teiras de vidro de cristal, funil; ga- tôda espécie para desenho, milimemetal, abridores de latas, arame, liso lhetas, galheteiros, garrafas, garra- trado ou não, em blocos, fôlhas e
ou farpado assadeiras, açucareiros; fões, globos, guarda-queijos, graus; rôlos, papéis e envelopes, blocos de
brocas, bigornas ,, baixelas, bandejas, hastes; jardineiras, jarros; lava-de- papel para cartas e outros fins, papel
bacias, baldes, bombonieres, bules. ca- dos d-2, asa, lavatórios de mesa, li- almaço, çadernos escolares, cadernedinhos, cadeados, castiçais, colheres coreiros; mamadeiras; manteguelras, tas, livros e brochuras não impressos,, papelão, cartão e cartolina
para pedreiros. correntes, cabides, mão de vidro para grau; pendentes
chaves. cremones, chaves de parafu- de lustres — de vidro e de cristal,
porta-jarros
de
mesa,
potes,
pires,
N9 869.729
sos, conexões para encanamento, coIna0Stria Brasileira
lunas, caixas de metal p`ara.portões, pratos, provetas, porta-jóias, paliteicanos de metal,. chaves de fenda, ros, purificadores de mes a, puxadoChave inglésa, caneca, co- res; c.ua.e.eiras; redomas • para frutas,
pos, cachepots, centros de mesa, co- roscas. saladeiras, saleiros; taças, terNOTA' — NORTE,
Requerente: Laboratórios Enila S.A.
queteleiras caixas para acondiciona- rinas, tubos para ampôlas, tijelas, tuAÉREOS
lipas;
vasos,
varetas,
vasilhas,
vasiLocal: GB
mento d ealimentos, calderões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas, lhames, vidro comum laminado, coClasse: 3
coadores; distintivos, dobradiças; mum trabalhado, de cristal trabaBelém• Para
Artigos: Urda especialidade farmalhado,
com
composição
especial,
em
enxadas, enxadões, esferas,- engastes,
cêutica indicada como antiinflamatóesguichos, enfeites :ara arreka,, es- pó, de relé,gio, vidro para nível, vidros
rio e analgésico
para
seringas,
vidros
para
automótribos, esferas para arreios, espuma,
deiras; formões, foices, ferro para veis, vidros para parabrisas, vidros Requerente: Nota-Norte, Transportes
N9 889.735
cortar capim, ferrolhos, facas, facões, para faroletes de automóveis, vidros
Aéreos Ltda.
fechaduras, ferro comum a carvão, para faróis, vidros para portas ele
Local: Paraná
automóveis, vidraças; xícaras
fruteiras, funis, fôrmas para doces,
Classe: 33
-freios para estradas de ferro, frigiTítulo
N9 839.726
deiras; ganchos, grelhas, garfos, ganchos para quadros, gonzos para carN9 889.730
ruagens; insígnias; limas, lâminas,
licoreiros, latas de lixo; jarras; maIndústria Brasileira
chadinhas, molas para portas, molas
NOTA
para venezianas, martelos, marretas,
!matrizes: navalhas; púas, pás, pregos, parafusos, picões. porta-gen p26eiras; porta-pão, po,!Ic.-jóias, paliteiRequerente: Nota-Norte, Transportes Requerente: Laboratório Enira S. A
a'as, panelas, roldanas, ralos para,
Aéreos Ltda.
Requerente: Cisne Textil S. A.
•Local: Guan abra
pias rebites, regadores; serviços de
• Local: Pará
Local ,: São Paulo
Classe: 3
chá e café, serras, serrotes, sachos,
Classe: 50
Classe: 48
Artigos: Uma especialidade farmasacarrolhas; tesouras, talheres, talha- Artigos: Agua oxigenada,. água da Artigos: "Transportes aéreos, terrea- cêutica indicada como antiinflamatófeiras, torquezes, tenazes, travadei- colônia, água de quina, água de )-•
ires e maritiMos"
riq e analgésico
N9

869.720
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N9 869.751

"ARAUJO-ARTE E SERVIÇOS
DE PROPAGANDA LTDA,

\i")

Requerente: Araújo — Arte e Serviços de Propaganda Ltda.
Local: Guanabara
Nome de emprêsa

to

N9 889.737

o

>

•

xr5,
ça

CZP
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k RA 111 O
' INDÚSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Araújo — Arte e Serviços de Propaganda Ltda.
Local: Guanabara
Classe 50
Artigos: Desenhos, pinturas e demais
serviços de propaganda
"Nr9 869.738

Requerente: Anua Valente
Local: Guanabara
Classe: 34
Artigos: Cortinas em geral, cortinados e persianas móveis; tapetes e
linóleos
N9 869.739

Requerente . Distribuidora de Produtos de Petróleo Dubrmil Ltda.
.
Local: São Patac
Requerente; Indústria de Produtos
Classe: da.,
•
Alimentícios Confiança S. A.
Artigos: Combustiveis, lubrificantes I
Local: São Paulo
substâncias e produtos destinados .a
eiasse; 41
iluminação e ao aquecimento; a saArtigos- Doce gelomil
ber: álcool carburado; álcool carburante; álcool-motor; álcool solidificaN9 869.742
do; aquecimento — preparação pa"A
fins de: azeite para lariparina; benzina. 'maquetas cembustiveis; briqueOGIMA-RIO
tes para aquecimento; briquetes para
fogão ; carburantes; carvão vegetal ou
animo-ai; cêra para iluminação; com Requerente: 0g,/,.a - Rio Promo- busativeis em geral, coque, essências
ções e Vendas Ltda.
para ribrificação; fluidos coinbustl,Local: Guanabara
veia . fluidos lubrif'cautes; fluidos
Classes: 16. 21 e 50
para freio; fluidos para iluminação.
Artigos das classes
fluidos para isqueiros; gás combustive:s; gas pra aquecimento; g;s para
869.743
N9
iluminação; gás solidificado para
combustão; iluminação e aquecimen
to; gasolina geléia para lubrifica
ção; gorduras para lubrificação e iluminação. graxas lubrificantes;
nacão — preparação para fins de;
Ie; a.; I ubrificali t -s de qualquer espécie ; óleos lubrificantes; óleos para
amortecedores; óleos para aquecimento; óleo para iluminação; parafinas lubrificantes; petróleo refinado,
qüerozene turfa

OGIMA-RIO

Requerente Ogirna — Rio Promoções e Vendas Ltda
Local Guanabara
Classes: 16, 22 e 50
Sinal de propaganda
Requerente: Toalheiros Super Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 50
Artigos: Lavanderia e suprimento
sob aluguel; de- toalhas, roupas de
cama e mesa, e uniformes

N9 869.744

R L A.

N'? 899.742
CREAÇõES VERSATIL LTDA
Requerente' \i nações. Versátil Ltaa
Local' São Paulo
- Dome de emprêsa
N9 869.749

OFICINAS

CLICCAEART

'N/9 869.740
Requerente: Real S. A. Oficinas
Local: Guanabara
Classes: 8. 21 e 33
Titulo de estabelecimento
N9 869.745

Requerente: Clichear t ralda.
Local: Paraná
Classe: 50
Serviços; Clicheria, estereotipia e
fotogravura
Nç 869,750

Requerente: Exactus Sociedade Cada
Ltda.
Locai: Paraná
Nome de emprêsa
N9 862.'752
O)

.a Comércio
Requerente: lec..,a
e Empreenuimentos Ltda.
Local: Bahia.
Classe: d
Aplicação: Para assinalar semi-im.
preseos de uso da firma a saber:
agendas, bilhetes de ingresso e de
passagem, blocos paia anotações, calculos, correspondências, desenhai e
escrever, caixas de papelão, capas de
papel ou papelão para documentos,
cartões de identidade e de visitas, chapas planográficas, cheques, duplica.
tas, envelopes, envólucros, etiquêtas,
faturas, livros de contabilidade, no.
tas fiscais, notas promissórias, talões
de recibos de cabogramas, de telegramas. Rec,plentes de cartolina ou papelão
Classe: 18
Aplicação: Para assinalar material
exclusivamente para construção C
adornos de prédios e estradas; aleatroados, argila preparada, argamassas, asfalto, azulejos, balaustres, batentes, blocos para construcões e na.
vimentações, calhas de telhados, ci.
mento, coibros, caixas de cimento,
caixilhos, cal, caham, digo, chaminés
de concreto, chapas, colunas, comiias de concreto, cré, divisões pré-fabricadas, drenos, esquadrias, edificações pré-moldadas, estacas, estruturas,
estuque, forros, frisos, guichets, grades, imitações de mármore, impermaabilizadores de argamassas, janelas. ladrilhos, lageo tas, lajes, lambris, lamelas. lixeiras, luva-s de junção, macadame. madeira preparada, manilhas,
mármores, massas para parede, mo.
saicos papel para forrar casa, parqueteS, peças ornamentais de cirnena
t3 e gêsso exceto da classe 26, pilastras de concreto, pisos. pedras orenaradas. portas, produtos betuminosos,
portões, soleiras para portas, tacos,
tanques de cimento, telhas, tiiolos,
tintas para paredes, muros, portas e
janelas, tubos de uso exclusivo em
canstruções, venezianas, vigas, vitria
nas quando construções.
111

N9 869.753
Requerente: Real S. A. Oficinas
Local: Guanabara
Classes: 8, 21 e 33
Sinal de. propaganda
N9 869.746

EXAÇTUS 1

SOVA
Lanche4
1 nd

. 8A.c4.4+

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
DE PETRÓLEO DUBRASID ITDA
Requerente: Indústria de Produtos
alimentícios Confiança S. A.
Locar: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Drops de hortelã

tos de Petróleo Dubrasil
tos d ePetróleo Dubrasil Ltda.'
'Local: São Paulo Nome de emprêsa

Requerente: Lanches Goya Ltda.
Requeraate: Exactus . Sociedade Civil
Local: Bahia.
Ltda.
Classe: 4/
Local .: Paraná, Anliee aão- Pa ea ea sia alar: refeivlea,
. Ciasse: 50
netiscos, ovos cOr
nenntaç
Serviços: serviços contábeis, fiscais e Z idos. doces, sor-el es, geléias, sa1adial
juaidicos
4e frutas, café cru, torrado, moído ei

12. `vss Segursda ,feira
leito. Aves abatidas, carnes vordea,
(êcas e em conserva. Fruta in
iécas e em conserva. iietie, trilo jos,
requeijões. Verduras, bortaliçu3.
N9 869.754

DiÁRIO 01-ieiAL (oec;do
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prédios e estradas; argila, argamasN9 869.761
-as. asfalto, azulejos, batentes, blocos para construções e pavimentação,
cimento, cal, chapas, colunas, cré, divisões pré-fabricadas, edificações prémoldadas, estruturas, estuque, grades,
janelas, ladrilhos, lajes, lixeiras, luvas cl‘a junções, mármore preparado
e suas imitações, pilastras de concreto, pisos, pedra preparada, pertas,
portões, produtos betuminosos, tanques de cimento, telhas, tijolos, tuCompanhia Uzina Tiuma.
bos de uso exclusivo em construções, Requerente:
Local: Pernambuco
estacas preparadas, venezianas, vigas,
Nome Comercial
vitrõs.
N9 8,39.762
N° 869.756

N9 869.765

Companhia
Uzina ruma

D/FERRO

ISI IZ1 ou iVORA.

DE FERIO E ACO LTDA

Requerente: Tratores e Máquinas Requerente: imano Distrioulaora de
Ferro e Aço Ltda.
- S. A. "Tramac"
Local: Bahia.
Local: Bahia.
Classe nome de emprêsa
Classe: 7
Atile-Reão: Para assinalar: máquiN9 869.757
nas de agricultura, horticultura e
suas partes integrantes. Grandes instrunientos agrícolas inclusive tratores: Lancinhos empilhadores e mecâniar , arados, arrancadores de frutos
nlantas. ha lancins. bombas ag,r1nd
co, as, capinadeiras mecânicas, carpia p= ras. cavadeiras, celfadeiras, charreaa cortadores mecânicos de cana,
canim e grama. tfescavadeiras maca- Requerente: José Maria Leal de Aln 4 ra r . destercoadores agrícolas, escavarenga.
rif^dores, fenadeiras. gadanheiras,
Local: Bahl
"a-chamas agrícolas, leivadores,
Classe: 2
Ceifeiras, locomoveis agrícolas. Má- Aplicação: Para assinalar: águas sakor;nas: adubadeiras, amassadeiras ou nitárias, defumadore.s a desinfetantes,
s troesadoras, arrancadoras de tacos,
sanitários e para geba fa,l eiras agrícolas, borrifadoras, co- desodorantes
ladeiras, fungicidas, inseticidas, sabão
lhed airas, cortadeiras de plantas, de desinfetantes
e para fins veterinários.
abrir canais de irriv.acão, de amaClasse: 46
nbi rr ferra, derrubadóras de árvores, Aplicação: Para
assinalar: águas sada ,ia fetadoraad olantacões, empialvejantes, cêras para luslh arlaras de terra. estrumadeiras, ni- nitária,
trar
e
polir,
detergentes,
sabão covelarlOras, podadeiras, sachadeiras, semum, saponáeeos.
rrieari nras. Moinhos de vento, motores
agrícolas, tratores agrícolas.
N9 869.'758
Classe: 21
Aplicação: Para assina/ar: veículos
e suas partes integrantes a saber:
ara l-ulâncias, automóveis, auto-caminhões, auto-motrizes, aviões, balões,
barras, bicicletas, bondes, botes, caminhões, camionetas, canôas, carro(1,
No
ças. carretas, carrinhos de mão, carrias irrigadores, carros-motores, carros reboques, carros tanques, dirigí1
veis , elevadores, furgões, locomotivas,
rnotocarga,s, motocicletas, motonetas,
ônibus, petroleiros, pick-ups, rebocadores, tratores não agrícolas, trans.
Classe: 38
Requerente: Cerâmica Bicopeba S. A.
'Aplicação: A ser usada em semi-imLocal: Pernambuco.
pressos a saber: -agendas, billutes de
Nome Comercial
ingresso e de passagem, blocos para
anotações, cálculos, correspondência,
N° 869.'i59
tleaeShar e escrever, caixas de papes
Ião, capas de -papel e papelão para
documentos, cartões de identidade e
de visitas, cheques, duplicatas, envelopes, etiquêtas, faturas, livros de
oontabilidaCte, notas ftstafs, notas
promissórias, talões de cabogramas,
telegramas e recibos.
Classe: 50
Aplicação: Para assinalar servis de: Requèrente: Usina São José S. A.
bical: Pernambuco.
e,ssistência técnica, represerraações,
Nome Comercial
Planejamentos, promoções, laneementos, racionarkração.
N9 869.760
N9 869.1'35

cr.

t'

u0 o9

R.fr

Requerente: Roberto Greco.
Local: Guanabara.
Classe: 32
Artigos: Revista, programas radiofônicos e de televisão e filmes cinematográficos.

É Provm

g .

Requerente: Roberto Greco.
Local: Guanabara-.
Classe: 32
Artigos: Revista, programas radiofônicos e de televisão e filmes cinematográficos.
N9 869.763

Requerente.: Gutermann & Co. A. G
.
Local: Zurique, Suíça.
Classe: 22'.
Artigos: Fio de sécia cru e tinto.
N9 869.767
g A INDEPENDÊNCiA*

Companhia de Seguros Gerais

MT2E9.
Requerente: RobertoGreco.
.
• Local: Guanabara
Classe: 32
Artigos: Revista, programas radiofônicos e de televisão e filmes cinematográficos.
N9 869.764

rD

S

indústria Brasileira
Requerente: Diferro Distribuidora de
Requerente: Roberto Greco.
Ferro e Aço Ltda.
Local: Guanabara.
Local: Batia.,
Requerente.: "cr -'-"- --- * 'a Tiuma.
Classe: 32
Classe: 16
Local: Pernar- l-aco.
tatige: Revista, programas radioMalicação- Para assinalar: material
Classe: 41
fônicos e de televisão e filmes cineWelusivaMente para construção de
Artigos:, Açúcar.
matográficos.

1

Requerente: "A 1ndepenclência" Companhia de Seguros Gerais.
Local: Guanabara.
!369.768

INDEPENDÊNCIA
Requerente.: "A Independência" Companhia de Seguros Gerais.
Local: Guanabara.
ClaSse: 50
atividade: Prestação de serviços relativos à exploracão de seguros e resseguros dos raMos elementares de
acôrdo com a legislação em vigor, ou
seja dos que tenham por fim garantir perdas e danos ou responsabilidades provenientes de incêndio, +musportes, acidentes pessoais e outros
eventos que possam ocorrer afetando
pessoas ou coisas.
N9 869.769

MEM)

tif ERRO

N9 869.766

LASTOI

ia)

Requerente: Johnson & Johnson.
Local: New Brunswick, Estado de
Nova Jérsey, Estadas Unidos da América dó Norte.
Cla.sSe: 10 _
Artigos: Emplastros medicamentosos,
esnaradrapos e niaterial para fa.zar
curativos.

o
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N° 869.787

N° 89 .782

869.776
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1IDAUD
Indústria Brasileira

Requerente: Ecittôra Nautilus Ltda.
Local. Guanabara
Requerente: Edite:ora Nautilus Ltda.
Casse. 32
Local: Guanabara
.:Nrrigos: Almanaques anuários. folaetos
Requerente: Multi-Renda — CorreGla,ss 4. 32
tora de Títulos e Câmbio Ltdâ,
atpressos, jo .mais, livros, programas de
Attigos: Almana. i vas, anuários, folhetos rác,i0 e de te-evisáa, publicações em
Local: Guanabara.
Apprc
ssos,
jornais,
'1io,
programnac
de
Classe: 50
geral e revis' is impressas
Atividade: Prestação de serviços de
e de televislo, publicações eia
corretagem de títulos e câmbio.
geral e revisas impressas.
N° 869.783
N° 869.771
N° 869.777

em (Comércio Indústria Micropol Ltda.)
Requerente: UM (Comércio Indústria
Micropol Ltda.)
Local: Estado do Rio
Classe: Nome de ernprêsa
Artigos: Nome de empresa
N° 569.772

.0.""xmasteact

Requerente: Jose Sogais Netto
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Na classe
N° 869.788

LE X PLO RI 12ik

"RETAINER"
Industria Brasileira •

Requerente: Edito.a Nautilus Ltda.
requerente: Expiurita
Engenharia
Local: Guanabara
das minas Ltda.
Class!: 32
Local: oao kaulc
Artigos: Almanaquas. anuários, folhetos
Llassa. 50'
impressos, jornais, iv:os. programas de
r! cc e de televis, publicações em Goaa,ua Para distinguir marca a te:
utilizada pela requerente para discinguir
geral e revistas impressas
serviços correlatas c . )..al sua ativiciacie:
gim cOmp:eende projetes de prospecção,
pesquisa e lavra de ai-nas; levantamenios topográficos; áss : •=ttn.cia técnica a

Ag icola Guapiara S.0
Local: Sãs) Paulo
Para distinguir e assinalar: Erábalagent
de papelão, embalagens cle papel, caixa,
de papelão, ca.-Colina, Qutuchos d eu.
tolina, chapas de papelão, envoiucroá
de papel e papelão fálhas de papalão
malas de Papelão, papei para embru.
1 .11.3 recipientes de papel c papelão, satros
papel, vasos de cattolina ou papelão,
inmeração; projeto ce beneficiamento
da classe 38

Indústria brasileira

de minérios; liscalizaão na execução
de empreenaimentas mineiros; piojeros
de metalurgia extrai:Na; fiscalização na
execução de empreendánentos

N° 869.789

• R.eaucrente: CIM (k...omercio Incleigtria RFrmerente: Editãra
. Ltda.
IVIicropoi Ltda.)
gicos; à assistência técnica à metalúrLocal: Geanabarr
4oca1: klstadi do Rio
gica eia geral
Classe: 4
Cla.:se 32
Amianto em bruto arcas não
Art.pos: Almanaqun anuários tometo:
N 9 669.7"
radas (argentifera e nionazitica), cal m.Mressos, jornas, livz os, programas de
em bruto, granito bruto, oleo de linhaça, iie`. die e de televisão, publicações em
gerar, e revisas impressas
mármore, minerais em bruto ou parcialmente trabalhados, pedra-pome em bruto,
1\19 869.77'
substâncias minerais óxidos mineral de
alum In io
Classe: 28
Artefatos de pre,ciutos químicos, cera
para indústria, artefatos de chifre, gesso,
matéria plástica e sintética, parafina,
rolos ae imprensa, subõés para uso na
Requerente: Editoia Nautilus Ltda,
indústria, tipos para impressão
Local: Guanabara .
N. 869 773
.ciassa: 32
tigos: Almanaques armarias. folhetos
imp ressos, jornais, livros, programas de
ditara Náutiius Ltda. rád.o
e de televt.são, publicações em
Requerente: Arthur Moreira Farias
geral e re-astas impressas
Filho
Requerente: • Eai.ora 1Náutilus Ltda.
Local: Guanabar5
N° 869.780
Locai: Guanabara
Classe: 32
•
Nome Comercial
Artigo: Um programa de televisão

'MAC—SAÇVER"

Indústria Brasileira
mario noscolo
Local:. São Paulo
AsSinalar: Aguardentes, anizes, aperitivos, bagaceira, batidas, bebidas ai
coólicas não medicinais, bebidas fermentadas não medicinais, bitcer, brandy,
cachaça, cervejas, chopps, cidras, -cot,
ahaques, essências para bebidas alceáli.
cas, fernet, genebra, • genehrita, gengi.
birra, gerebita, gin, pringer alcoólica
graspa, hidromel alcoólico, kirsch. kurn.
mel, lico r es, rnarasquinhas, nectar
coólico, parati, pipermint, ponches, qui.
nados, rum, sucos alcoólicos, vinhos,
--odka, whisky, õa classe 42
•

Lei do Chumbo

\P 869.774

24444. geneca

de 1969 1219

0).2vadieta geada

Requerente: EiliC) , 2 Nautilus Ltda.
Local Guanabara
Rec,tiercnte: Edit.3 3 Nautilus Ltda.
Cla.sa • 32
Loca,. Guan,tbara
Artigos: Almanagoes anuários folhetos
32
.Cla.s
t.r.ar:ros, jornais. livros, mograrnas de
Almaãciues anuários, folhetos rir.. e de televaaãc pi..blicações em
%Tf ssos, jornais, livros programas de
geral e rev t•as impressas
‘.1 ;o e de televisão, publicações em
geral e revistas impressas
N° 869..781
N° 869.775

DELICIA
Indústria Brasileira

"V° 86c).785

13E0 Aub
Indústria Brasileira
Requerente: José Sogais Netto
Local: São Paulo,
Classe: 3:fi
Artigos: Na classe .

CP~ eenttai
Requerente: Editõ-a Náutilus Ltda.
Requerente: botara Nautilus Ltaa.
Local: Guaeia.abara
Local: Guanabara
Classe. 32
Class t- 32
Almanaques anuários, folhetos Artigos: 'Almanae.uis anuários, folhetos
p r ogramas de
ressos. io-nais
onne.ssos, jornais 'tv OS, programas de
adio e de telas/1.'11. publicações em rPia, e de televisão. pub"ca-ões em
geral e te.,/tLP,..5 impressas
geral e revistas impressas
à

N9 869.790-91

N° 86/.786

G IRAUD
Indástria Brasileira
P-

ente: jos. Segais Netto
Local: Sâo Paulo
Classe- 36
• Artigos Na classe

Malharia Irmãos Dalle .
Daud S. A.
Local: Sri'o Paulo
Classe: 23
krtigos: Na classe
Classe. 24
-Artigos: Na classe

}Requerente:

•
•

N9

c."2:1,Utáia

860./93
c_aef"-adi

ahecerii4
Indústrias de Roupas Botucatu LUIS
Local: São Paulo
Nome de -emprêza

4

(

9220 Segunda-feira lu
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ciais; xaropes sem álcool para refixescos, de frutas, de fltires, de raizes,
de sementes, de plantas, de essências; sucos ou extratos naturais
ou artificiais, de frutas e -plantas,
laranjada

569.792

N 9 869.797

Dona da Noite
Indústria Brasileira
, NDUSTRIA BRASILEIRA

Indú s tria de Rutia.-:s Botucatu Ltda.
Local: São Paulo
Para distinguir e 2.,sinalar: Pregtação
'de serviços, espada' mate modas, ate• ker de cosura. desfiles, exposições e
corkursos. Serviços relacionados com
o beneficiamento de fios, tecidos e
Confecções. Propaganda e publicidade,
da classe 50 INT 9 869.794

Requerente: Helio Duarte de
Oliveira
Local: Minas Gerais
- Classe: 42
Artigos: Aguardentes, anis, aperitibagaceiras, batidas, bebidas alcoólicas não medicinais, bebidas fermentadas não
medicinais, biter,
brandy, cachaças, cervejas, chopps,
cidras, conhaques, fernets, genebras,
genebritas, gins, gringers alcoólicos,
graspas, hidromel alcoólico, kirsch,
kümmel, licôres marasquinhas, nectares alcoólicos, parati, pipermint,
ponches, quinados, rum , sucas alcoólicos, vodca, vinhos, whisky

Fevereiro de 1969

N9 869.801-802

a

N 9 869.804

5t

indústria Brasileira
Requerente: Angelo Zugliani
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Vinagres
Classe: 42
Artigos: Bebidas Alcoólicas em Geral: Aguardentes, anis, aperitivos,
bagaceiras, batidas, bebidas alcoólicas não medicinais, bebidas germentadas não medicinais, bitu, brandy,
cachaças, vinhos, c:hopps, cidras, conhaques, fernets, genébras, genebritas, gins, sringers alcoólicos, graspas, hidrommel alcoólicos,
kirsch,
kümmel, licüres, marasquinnas, nectares alcoólicos, parati,
piperrnint,
ponches, quinados, rum, sucos, alcoólicos, vodca, whisky.

Requerente: "Canaã" Agricultura
e Vinicultara Ltda.
Local: Minas Gerais
Classe: 42
Artigos: Vinhos
N9 869.806

N9 869.803

N 9 869.798

SKYHAWK
Requerente: Mondaine Watch Ltd.
Local: Zurich-Suissa
Classe: 8
Artigos: Relógios de pulso, de bolso
e parede

Coiinas

N 9 869.795

WC). BRASILRIRA,

Requerente: Begossi Cia.
Local: São Paulo
Classe: 16
Artigos: Para distinguir tacos para
assoalhos

Indústria Brasileira
Requerente: Helio Duare. de _
Oliveira
Local:. Minas Gerais
Classe: 42
'Artigos: Aguardentes, anis, aperltibagaceiras, batidas, bebidas alcoólicas não medicinais, bebidas ler
mentadas não medicinais, biter.
brandy, cachaças, cervejas, crionps,
cidras, conhaques, fernets, genebras,
genebritas, gins, gringers a:c.oólicos
kirsch, kummel, licores, ma,aqulnhas, nectares alcoólicos, parati, pipermint, ponches, quinados, rum sucos alcoólicos , vodca vinhos, wh:sky.
N. 869.799-800
negue re te : "Canãa
.-ricultura
e Vinicultura Ltda.
• Local: Minas Gerais
Classe: 41
Artigos: Vinagres, uvas, passas, frutas secas, cristalizadas , e em. calda
- N 9 869.796

httit BfaIDAS -FUNIAO.C'ITDA,

.

11

RE"

'Si3.15/4

Requerente: Indústria e Comércio
de Bebidas Funada Itda.
Local: São Paulo
Classe: 43
Artigos: Aguas minerais naturais
Ou artificiais; sodas, sifões, águas
tônicas, ginger-ales, refrescos e refrigerantes gasosos ou não, espuMantes ou não, naturais ou artifi-

Requerente: José Luiz W. Machado
Local; São Paulo
Classe: 42
Artigos: Aguardentes, aniz aperitibagaceiras, batidas, bbeidas alcoólicas não medicinais, bebidas fermentadas não
medicinais, biter,
brandy, cachaças, cervejas, choppa,
cidras, conhaques, fernets, genebras,
genebritas, gins, gringers alcoólicos,
kirsch, kummel,
licores, marásquinhas, nectares alcoólicos, parati pipermint, ponches qz ,,natios, rum sue..
cos alcoólicos, vodca, vInhos, whisky
Classe: 43
Artigos: Aguas minerais naturais
ou artificiais; sodas, sifões, aguas
tônicas, ginger-ales, refrescos e refrigerantes gasosos ou não espumantes ou não, neturt.is ou artifi.
ciais; xaropes sem álcool para re
frescos, de frutas, de flôres, de raizes,
de sementes de plantas, de essências; sucos ou extratos natisrais
ou artifícios de frutas e plantas.

INI 9 869.807

indústria Brasileira
R.equeren

Artez
Westerley CrodutoS de Beleza S A.
Local: Guanabara
Classe: 48
Artigos: Colônia para noniens. cre
mas de barbear, toção após barba,
estojos de barba, aparelhos para
barbear, brilhantina, fixadores para
bigodes, lâminas para barba, lápis
para bigodes, perfumes em geral,
p :ncéis para barba, p inturas
para
cabelo, bigodes e barbas, e sabões
para barba.

indústria Brasileira

INA
40.4.400,421i4oht,UnktuXANaTAL.W,
$ Nri PfluNiNTE • for. OR iAS PÃVLO
irS.11.**14t110T1- C; 5 (,14

e

Requerente: Irmãos Mendonça Lida,
Local: São Paulo
Classe: 42
Artigos: Aguardentes, aniz, aperitivos, bagaceiras, batidas, bebidas alcoólicas não medicinais, bebidas fermentadas não medicinais, biter,
brandy, cachaças, cervejas, chopps,
cidras, conhaques, fernets, genebras,
genebritas, gins, gringers alcoólicos,
graspas, hidroinel alco&leo, kirsen.,
kürnmel, fletires, marasquiniaas tiectares alcoólicos, parati,
Mpermint,
ponches, quinados, rum, sucos alcoólicos, vodca, vinhos,
N9. 869.805

N . 869.808

IND. BRASILE:RA

Requerente: Begossi .É, Cia.
Local: São.,Paillo
.Classe: 40
Artigos: Para distinguir móveis em
metal, 'vidro ou madeira, estofados
ou não, a saber: Mesas, cadeiras.
cadeiras giratórias, camas, pcitionas
armários, estantes balcões, bancos
biombos, cabides, colchões, côniodaS
sofás, cama, prateleiras e banquei;as

,

iderni

ack. oe,4,4

Ftequere:)te: • Artez N.Vesterley Produ-

tos de Beleza S.A.
Local: Guanabara
Classe: 48
Artig,es: rmse liquida le maquilagem. ág
ç't• • ,t)elen . -U;(1W3
para
maqu' l a<2( » rn. bat:in co:int5;;c03, cremes- para a pele, cremes para nig-
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sagens,
dentifrícios, desodorantes, sacolas, cestos centros de mesa, coadores,
esmaltes para unhas, lápis para ma..
qunagens, óleos para banho de mar, talheres, invólucros, espremedores de friperfumes, pinturas para o rosto, pó t s, estojos,feirmas, garrafas, jarros, palide arroz, preparados para embeleza- I teiros, pratos, serviços de chá, café, janmento da pele, produtos para maqui- tar e refrescos, enxugadores de pratos,
lagem, rouge, sabonetes perfumados, baldes, bacias, bolsas e maletas; plásticos
e tales perfumam).
i em lençol, em fólhas e era lâminas
Classes. 23, 28 e 49 — Sinal N9 869.809
N° 869.81.5

Creme A.F.
Indústria Brasileira

Reguei el te: Artes Westerley Produtos de Beleza S.A.
Local: Guanabara
Classe: 48
Artigos: Creme de nutrição
N9 869.810

O Crime Perteito
&mijo Proouções uneMatográticas
Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 32
Artigo: Uma película cinemátografica,
N° 869.816

Creme 0.M
indústria Brasileira
Requerente: Artez Westerley Produtos de Beleza S.A:
Local: Guanabara
Classe: 48
Artigos: Base de maquilagem para
cobrir manchas
bi° 869.811

Mggni

RO»:

tneu,trie

• Requerente: Jair Costa de Araújo
Local: Guanabara
Classe; 41
Artigos: Compotas de frutas, l e gumes em
conserva, frutas cristalizada, geléias sda
• frutas e frutas e legumes em pó
dessecadas
N" 869.817

111.

Requerente: Fábrica de Doces
Neusa Ltda .
Local : São Paulo
Classe: 41
Artigos: Para assinalar: Doces, balas, bom oons, chocolates, •confeitos,
bisco.to e massas alimentícias
TV 869.812'

Poesia brasileira
• ic,) Cinema
Bennic, 1-meações Linematográficas
Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 32
Artigo. Película cinematográfica. Películas de curta metragem
N1 869.818

Requerente: Fábrica de Doces
Neusa Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41 s.
Artigos: Para assinalar: Doces, balas, bombons, chocolates, confeitos,
biscoitos e massas alimenticias
Ns. 898.813-814
e

Estar'av4
Requerente: Luiz Marcos ¡Walsh
Local :Guanabara
Classe: 50
Atividade: Conjunto musica)
•••n•n••n.n•n••n•

No 869.8U

•
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N. 8(49, 135

N° 869.820

CPekanditm
Requerente:
Laboratórk,
Americano
Loal. Estado do Rio de janeiro
Classes: 1 -- 2 -- 3 -- 10 -- e.48
Artigos: Incluídos nas classes
Na. 869.821-831

Rainha dos Uperanos
de Santa Catarina

IC:11 00

a

Indústria Brasileira
Reouerente: — D'água Química Indus.
trial Limitada
Local: Guanabara
Classe: 1
Artigos: — Produto químico para ser
aplicado em paredes submersas ou não,
a fim de evitar a proliferaçãc de algas e fungos
Ne' 869.836-39

Requerente: Rádio Clube deBludienau
Ltda. — S. A. A Nação '— TV
Coligadas de Santa Catarina S. A.
Local: Santa Catarina
Classes: 32, 33 e 50 — Título
Classes; 32, 33 e 50 — Tiitulo
Classes: 32, 33 e 50 — Titulo
Classes: 32, 33 e 50 — Titujo
Classes; 32, 33e 50 — Título
Classes, 32, 33 e 50 — Titulo
Classes: 32, 33 e 50 — Título
Classes: 32 33 e 50 — Título
Classes: 32, 33 e 50 — Titulo
Classe: 32, 33 e 50 — Título
Classe: 32, 33e 50 — Título

Requerente:

Vanasa — Válvulas
Naconais S.A.
Local: São Paulo
Classe:
Artigos: — Bombas a pistão: bombs
centrifugas; canos parte de máquinas;
compressores; condutos para máquinas;
cubos par máquinas; dragas mecânicas;
filtros de máquinas; juntas para máquinas; reguladores de gazes e fluidos
para ma—q-uinas; registros de gazes e
fluidos para máquinas; tubulações para
Calde.N.as; turbinas; válvulas partes de
N 9 869.832
máquinas
Artigos: — Chaves de alavanca; chaves automáticas, chuveiros elétricos; estabilizadores de pressao; filtros automáticos; indicadores para válvulas; indicadores de pressão; indicadore.; de tensão; injetores, manômetros; medidores
de volume; medidores de pressão; registros" automáticos; recistros para
água; registros para gás; registros para
fluidos; registros para vapor; torneiras
Requerente: Tecidos S. M. Teixeira automáticas; torneiras de compressão:
válvulas de comporia; válvulas de esLocal: Guanabara
fera para líquidos e gazer,
Local: Guanabara
Classe; 11
Classe: 23
Artigos:
Alavancas; arruelas; braçadeiras; bolas de aço e ferro; canos;
N° 869.833
chuveiros comuns; conexões para encanamento; cubos; curva..
cano e de
refórço; esferas de açr de ferro oul
qualquer outro metal; luvas para bomw
bas , d'água; parafuse porcas; retentores:: registros comuns; saídas de água;
sifões; tanqua: de metal; torneiras comuns; tubos para 'encanamento; uniões;
• (z>
• 4 It,
válvulas simples
1
Classe: 1!
•'z'
Artigos: — Aros para vedação; anéis
.‘42'
para vedação; argolas para vedação;
arruelas para vedação; buc: as para ve4
dação; bujões para vedação; esferas
para vedação; gachetas para vedação:,
Mangueiras; tampões para vedação; ti'
ras para vedação; tubos para vedação:
tubulações para vedação; válvulas cinu
Requerente. Tecidos S. M. Teixeira
pies para vedação
S.A.
Local: Guanabara
1\19 869.f40
Nome de eraprésa

Tecidos
S. M. Teixeira

bjJ

, t-

.1/

N° 869.834

g
Lidei dos Plásticos S.
.
Local: Guanabm:-.
Requerente: S. A. Laboratório
Classe: 28
Americano
Artigos: Artefatos de inmer'a. plástico,
Local: Estado do Rio de Janeiro
a saber: vasMialles, Sancle;as.. biscoitel- Closses: 1 — 2
3
10 — 28 e 48
bonibonicres, bules, cabides, canecas,
Artigos: InclUidos nas classes

TECNOMAT Cornércío

e Representacões
Requerente: . Tecnotn?t: — Comérc:o
e Representacõe Ltda.
Local: Santa Catarina
Classes: 8, 16 e 40 --. Titulo

j Requente; •— .1-1,,..isital e Tvlaternicla,
l de IVIodélo — Tamandad5 Sociedade
Anônima
Local: São Paulo
.
I
Classe: 50
Atrigo : Marca
—
de serviços méd1.
cos, hospitalares, ma ternidade, pronto4
i
-- socorro
•
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N° 869.853

869.858 •

ST1 RBURST1
e

Requerente: — Mars Lirnited
Local: Inglaterra
Requerente: — Mars Liraited
Classe: 41
Local: Inglaterra
caArtigos:
—
LOces,
balas,
boh3bons,
Italbrás Imobiliária LiRequerente
Classe: 41
ramelos, chocolates, essências alimentímitada
cias e confeitos não medicamentosos Artigos: — DOces, balas, bombons, caLocal: São Paulo
ramelos, 'chocolates, nAncias alimentíem geral..
Classe: 50
cias e confeitos não medicamentosos
Marca
de
serviços
imobldrtigos:
em gera.
8f
In19
.A48
•
liárlos em geral
1
N. 869.854
N9 869.842
• n• n•••1.1

GLEES

Requerente: — Mars Limited
Local: Inglaterra
Classe: 41
Artigos: — DOces, balas, bombons, caramelos, chocolate:, essências alimentía
cias e confeitos não medicamentosos
era gera).
Ç—.
N9 869.859

Ivlars Limited
Requerent:
Local: Inglaterra
Classe: 41
Artigos: — DOces, bala3, bombons, caRequerente: — Mars Limited
equerente:
—
Mars
Linuted
i'
ramelos, choccaates, essências alimentíLocal: Inglaterra
Local: Iguaterra
Requerente:
Mars Limited
cias e confeitos não medicamentosos
Classe: 41
Classe: 41
Local: Inglaterra
em geral.
Artigos:
—
DOces,
baias,
bombons,
caDemes, balas, bombons, caArtigos:
Classe: 41
ramelos, chocolates, essências alimentíramelos, chocolates essências alimenN9 869.849
cias e confeitos .1..ão medicamentosos Artigos: — Demes, balas, bombons, catícias e confeitos não medicamentosos
ramelos, chocolates, essências alimentíem geral.
em geral
cias e confeitos não medicamentosos
em geral.
, N° 869.855

CANASTA

MALTESERS
Requerente: — 1Yars Limited
Local: Inglaterra
Classe: 41
Artigos: — DOces, talas, bombons, caramelos, chocolates, essências alimentie confeitos não medicamentosos
em geral

869.860
Requerente: — Mars Limited
Local: Inglaterra
Classe:
Artigos: — Dr:ices, balas, bombons, caramelos, chocolates, essências alimentícias e confeitos não medicamentosos
em geral.

UNES
Requerente:
ivlars Limited
Local: Inglaterra
Classe: 41
Artigos: — armes, balas, bombons, caramelos, chocolates, essências alimenticias e confeitos' não medicamentosos
em geral.

No 869.850

N° 869.844

NI

REVE:5

Requerente: — Mars Limited
Local: Inglaterra
Requerente: — Mars Limited
Classe: 41
Local: In‘alaterra
Artigos: — Doces, balas, bombons, caClasse: 41
Anigos: — DOces, balas, bombons, ca- ramelos, chocoktes, essências alimentíramelds, chocolates,, essências alimentí- cias e confeitos não medicamentosos
elas c confeitos não medicamentosos em geral.
ero geral.
No 869.851
No 869.84

Requerente: — Mars Limited
Loc: ,: Inglaterra
Classe: 41
Artigos: -- DOces, b as, bombons, caalimentíramelos, chocolates, cias e cánfeitos não medicamentosos
em geral
No 869.856

3

MiNSTRELS
'REE'S
SVT'LES

Requerente: — 1Vlars Limited
Local: Inglaterra
Mars Limited
Requercate:
Local: Inglaterra
Classe: 41
Classe: 41
Artigos: — Doces, balas, bombons, caArtigos: — Demes, balas, bombons, ca- ramelos, chocolates, essências alimentíramelos, chocolates, essências alimenti- cias e confeitos não medicamentosos
tia'S c confeitos não medittiiee~sos em çferal.
Cd- geral.
N° 869.852
N° 869.846

ToPw

No 869.861

• 'EL;STAR
Requerente: — Mars Limited
Local: Inglaterra
..a.-Isse: 41
Artigos: — Doces, balas, bombons, caramelos, chocolates, essências alimentícias e conleitos não medicamentosos
em geral.

1\1. 869.862
Requerent: — Mars Limited
Local: Ing tater, a
AÇOUGUE
Classe: 41
PÉROLA, DO GALÉ» •
Artigos: — DOces. balas, bombons, caramelos, chocolates, essências alimentícias e confeitos não medicamentosos
Requerente: • - 1‘,.;ougue Pérola do Gaem geral.
leão Limitada
Local São Paulo
No 869.857
C asse: 41
Artigos: — Titulo de Estabelechnento

SUMMFT FANFARE

Requerente: — Mars Limited
Requerente: — Mars United
Local: Inglaterra
Local: 'Inglaterra
Classe: 41
Classe: 41
Zdigos: — DOces, balas', bombons, ca- Artigos: -- Dows, balas, bombons; caratnelos, chocolates, essências alimentítamelos, chocolates, essências alimenti- cias e confeitos não m 'dicamentosos
Lias 4 confeitos não medicamentosos em geral..
)1132 geratn

No 869.863

1-7
Requerente:- — Mars Litnited
Local: Inglaterrá
Classe: 41
Requerent :
Bernadete Passeto
Artigos: -- DOces . balas, bombons, ca Cardoo
rairelos, :hocola tes. essncias alimentíLocal: Brasília
cias e confeitos -não medicamentosos
Classes: 8 -- l3 — 36
em geral.
Astiuos: — Titulo de Estabelecimento
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rência; lentes para projetores e má.
quinas cinematográficas; diafragmas
V.tra luz; sanfonas para máquina0
tJtográficas; filtros para luz; capdn
lies; visores e telêmetros e outros dis.
positivos colimadores de vistas
distáncias; medidores
exposiçáo;.
Requerente — Societá Farmaceutici magazines de fiunes; de
tripós; lâmItalia
padas e Wpositivos fotográficos da
Loca, Itália
iluminação instantânea; cabeçotes
Classe: 2
inclináveis para câmaras panorãmi.
Artigos: — Xampús para cachorros, cas; aparelhos fotográficos de autoa
inclusive xampus medicamentosos para cronometragem, revelação, impres.
dto, am pliação e acabamento; cama.
cachorros
ras oftalmoscópicas; telescópios
Requerente: — Fabrique des Montras
Microscópios.
N° 869.874
Solvil et 1 itus S.A.
Loca ' • Suiça
N9 869.879
Classe: 8
Requerente: — Laboratãrio lonas
Artigos:
—
Relógios,
despertadores,
eURAMIDE
Limitada
.
cronômetros, mostradores e mecanismos
Local: Bahia
para relógios
Classe: 3
Boots Pura Drug
Requerente:
pany
N9 869.870
N° 869.865
Local: Inglaterra
Requerente: Boots Pure Dru
,g
Classe: 3
Company Limited
Artigos: — Preparados para o trataLocal: Nottinaham Inglaterra
menet() de infecções amébicas
Classe 3
Artigos: Substâncias, produtos e
N9 889.875
:2equerente — Doutor Gothardo de
preparados químicos para uso na f me.
Araújo £1 Cia. Ltda.
diclna e-,na farmácia.
Local: Bahia
SWE.ETONA
Classe: 3
N9 869.8r
Artigos: —
Requerente: Bcots Pure Drug
N 869.866 .
Company Liimted
Local: fl ottnigham, Inglaterra
Classe 41
Requerente: — Frigorífico São Luiz Artigos: Preparados edulcorantes ou
adoçantes artificiais.
Sociedade Anônima
Requerente : S-auffer Chemicai
Cotxtpany
Local: R. Grande do Sul
Local : Nova York, Estado de Nova
-Classe: 41
York, Estados Unidos
Artigos: -- Conservas, banha, frescais,
Classe 2
congelados, emsalames, defumado'
Ní86i 8i 6
Artigos: Substâncias e preparaçôea
butidos
químicas usadas na agricultura, na
xequerente: — Utica Somhorticultura, na veterinária e para
parly, Inc.
N9 869.871
Requerente : Nippon Kogaku k .k.
fins sanitários,
Local: Tóquio, Japão
Local: Cameron Road, Orangeburg,
; Classe 8
Carolina do Sul, l- istados Unidos da
N9 869. 881
Artigos: Câmaras fotográficas e
América do Norte
nin.einatogtráfelas;
projetores
cinee Artigos: Alicates, chaves inglêsas,` chamatográficos e de "Slides" e transves de porca, tenazes, chaves de fenda,
narência; lentes para projetores e
chaves de parafusos, cortadores de aramáquinas cinematográficas; diafragme, torcedores d. arame e outras fermas para luz; Sanfonas para máramentas manuais
quinas fotograficaS, flitros para luz;
capuses; vis^res e telêmetros e outros Requerente: UCB (Union ChimiqUe)
Chemische Bedripen)
N° 869.867
Requerente: — Boots Pure urtig c..,om- dispositivos colimadores de vistas e
T.ocal: Saint-Gil:es-lez-BruxelleS,
distâncias; medidores de exposição;
pany Limited
Belg: et,
magazines de filmes tripés; lâmpaLocal: Inglaterra
Classe 1
das e dispostiivos fotográf cios de iluClasse: 2
: Produtos Químicos para ga
Artigos: — Substâncias e preparações minação instantânea ; cabeçotes in- ArtigosIndústria
de Couros.
clináveis
para
câmax
as
panorâmleas;
químicas usadas na agricultura, na hor- aparelhos fotográficos de autocrono—.111
ticultura, na veterinária e para fins sa- inctragam, revelação, impresão, amTermos depositados em 22-11-68
nitários
pliaçã oe acabamento; câmaras ofClasse • 3
taImoscópicas; telescópios e microscóN.° 869.882
Requerente: — Rádio Llamada, Socie- Artigos: - Substâncias
propios.
dad Anônima Comercial e Industrial dutos e preparados paraquímicas,
serem
usados
• Local: Argentina
N9 869.877
na in,-.dicina ou na farmácia
Classe: 8
Artigos: — Um sistema de comunicaN9 869.872
ção compreendendo unia central transATTENUSTAX
Requerente: A. H. Robins Company,
missora de rádio e receptores indiviIncorporated
•
duais
Local: Estados Unidos da América
Requerente: Merck & CO., mc.
Local : Rahway, Estado de Nova JerClasse: 2
N9 869.868
sey , Estados Unidos da América
Artigos: Prodsltos veterinários e proa
Cluse 3
dutos para o cuidado e para o trata*
Lrtgio: Preparado antigênico para
mento de animais
uso como um agente imunológico.
N° 869.864

1n19

869.869

9.69.873

KALITRIX

3.T'ItEPSIL4'

(0~

.742~

DYFONATE?

MUL

IHOT

UCETAN

RADARSQN

SKIP-TICK

N" 869.878

Indústria Brasileira

N.° 869.883

SKIP-STAllkl

R equeren t:: A. R. Robins Company,
Requerente: — Produtos Alimentícios
lncorporated
Ardath Tobacco ComJosef Minn S . A. Indústria e Co- Requerente:
Raquerente
Kogaku
k.k.
Local: Estados Unidos da América
pany, Limited
mércio
ima]: nímio. Japão
Classe: 41
Local: Inglatern
Classe: 2
•
Classe 8
•.
Classe : 44
Artigos: — Substâncias alimentícias e
Artigos: Câm a -a e ci- Artigos: Produtos veterinários o proo
seus preparados; ingredientes de alimen- Artioos : — Fumo ou Tabaco Manu- nema ingráfica , ; pi ejetores cinema- dutos para o cuidado e para o trata.
togrCmficos e de • Slides" e transpafaturado ou não
..! essências alimentícias
mento de animais
,
•

12;14
V.° 869.884

NUA-FONA

N.° 869.890

•

V111TAPEO

Requerente: A. R. Robins Company,
Incorporated
Local: Estados Unidos da América Requereu-te: A. R. Robins Company,
Incorporated
Classe: 2
Artigos: Produtos veterinários e pro- Local: Estados Unidos da América
Classe: 2
dutos para o cuidado e para o trataArtigos:
Produtos
veterinários e promento de animais
dutos para o cuidado e para o tratamento de animais
N. o 869.885
N.° 869.891

SET@Elifità

1E-Z GENEDENV2

Requerente: A. R. Robins Company,
Incorporated
Requerente: A. R. Robins Company,
Local: Estados Unidos da América
Incorporated
Classe: 2
Local: Estados Unidos da América
Artigos; Produtos veterinários e proClasse: 2
dutos para o cuidado e para o trata- Artigos: Produtos veterinários e t;,timento de animais
dtitos para o cuidado e para o trata~1n•n••••
mento de animais
N.° 869 . 88F
"
N. 0 869 . 8°-

SKOP-RIA
requerente: A. R. Robins Company,
Incorpora ted
Local : Estados Unidos da América
Classe: 2
Artigos: Produtos veterinários e produtos para o cuidado e para o trataRequerente: Laci Vieira de Sé Freire
mento de animais
Local: Guanabara
Classe: 50
N.° 869.887
Atividade: Exploração de serviços técnicos profissionais de Administração,
Planejamento, Organização, Estatística
e Finanças

§Kil

N.° 869 . 893
Reguei ente: A. R. Robins Company,
Incorporated
Local: Estados Unidos da América
Classe: 2
krtigos: Produtos veterinários e prolutos para o cuidado e para o tratamento de animais
N. o 869.888
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caixas, carteiras, chapas, caboz para
ferramentas' e utensílios, cruzetas, cai.
xas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, copos, canecas, colheres, conchas cestas para pão, cestinhas, capas para álbuns e para livros,
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guardar objetos, descansos para pratos, garfos, forminhas, estojos para objetos, espumas de nylon.
embalagens de polietileno, esteiras,
enfeites de plástico para automóveis,
funis, fôrmas -para doces, fitas isolantes, fitas adesivas, filmes, fios, fechos
para 1361sas, I facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras,
Requerente: Canadian Ingersoll
guarnições de material plástico para
— Rand Company
utensílios
e objetos; galerias para corLocal: Montei-ai
Domínio
tinas, jarros, laminados plásticos, fido Canadá
bras sintéticas, lancheiras, mantegueiClasse; 6
Artigos: Máquinas centrifugadora para ras, malas, prendedores de roupa, putratamento de madeira — suas peças xadores para móveis, pires, pratos, paliteiros, pastas, pedras pomes artifie accessórios
ciais, pulseiras, protetores para documentos, porta-copos, porta-níqueis,
N.° 869.896
porta-notas, 'placas, rebites, rodinhas,
recipientes, suportes, suportes para
guardanapos saleiros, tubos, tinta
plástica, tigelas, tubos para ampolas,
travessas, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhames para acondicionamento, vasos,
xícaras, colas sintéticas, pasta adesivas,
pasta e pedra para afiar esmeril, adesivos para tacos, pare ladrilhos e para
azulejos, carretéis para tecelagem,
guarnições de material plástico para
indústria textil, fios, fibras e embalagens de material plástico ou sintético
e fOlhas de celulose e de polietileno
Classe: 34
Artigos: Tapetes, cortinas e panos
para assoalhos e paredes;
linóleos,
oleados e encerados, inclusive para
instalações hospitalares
Reauerente: Clairflex S. A. Indústria
e Comércio de Plásticos
N° 869.899
Local: São Paulo
Classes: 28, 33 e 34
Insígnia

CLAIRFLEX

N. 869-8e7 898

LIETODO
ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO
PROJETO E

PESQUISA

Requerente: ,S . A. Indústrias %surtidas F. Matarazzo
Requerente: Luci Vieira de Sé Freire
Uai: São Paul(
Local: Guanabara
Classe: 41
Classe: 50
Artigo: Sal
Atividade: Exploração de serviços técNT'? 869.900
nicos profissionais de Administração,
Requerente: A. R. Robins Company, Planejamento, Organização, Estatística
Incorporated
e Finanças
Local: Estados Unidos da América
Classe: 2
N.° 869.894
Artigos: Produtos veterinários e proIND. 13.,RASILEIRA
autos Para o cuidado e para o tratamento de animais
requerente. nen-fie>: S.. A. Indústria
e Comércio de Plásticos
p
N
869.88f'
Lor -I: São Paulo
Classe: 28
Artigos: Pan distinguir artefatos dei
material rt lásb o. sintático e de nylon;
g
recipientes fabricados revestimentos
.‘nnfeccienacles de substâ ncias
Requerente: Trnferio da Banha''to
siutetirAs o,, olást'cas: A r,olas.
Reqüerente: A. R. Robins Company.
Serviço Ltda .
aéucareiros a na cões tiara óculos, bu• Incorporated
Local : Estado do Rir
les bandei:ls
nâra telefones. bal.
tocai: Estados Unidos da América
Nome de E,-npr'4a
def.: bacias b, ,as, boi-acha inática
A. Tntlústrias Puni
Requereu te:
Classe: 2
das F. matarazzo
4rtiges Produtos veterinários e proLocal: São Paulo
lutos p.11.3 e cuidado a para o trataClasse: 42
PREÇO
DO
NÚMERO
DE
110,1F:
Ner$
0,16
mento de enitnais
Artige; Biter

WORM-AWAY

CLAIRFLEX

er eanã

im em cia Banha
Auto Serviço Ltda.
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