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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETOR GERAL
Expediente de , 5 de fevereiro
de 1969
Pedido de preferência
Waldornho Brunelli (no pedido de
preferêtim, da pat. PI têrmo 203.733).
- Defiro o pedido de preferência.
Rio, 5 de fevereiro de 1969
Diversos
Casa da Borracha S. A. (titular
do reg. 359.983). - De acôrdo. Torno sem efeito o despacho 'de cancelamento de fls. 8.
Daimler - Benz Aktiengesellschatf
(titular do reg.. 251.706). - Defiro
o cancelamento do registro 251.706,
continuando pois a prevalecer o registro 67.384.
Coferraço S. A. - Cia. Mercantil
'de Ferro e Aço (titular do registro
n9 367.961). - De acôrdo. Torno
sem efeito o despacho de fls. '15 •e
determino a republicação da notificação para pagamento da taxa de
expedição como requerida.
Pucci S. A. Artefatos de Borracha
(titular do reg. 369.018). - De acôrdo. Torno sem sem efeito o despacho de fls. 16v, e determino a republicaçáo da notificação para pagamento da taxa de expedição como
requerido.
INRI - Instituto Nacional de. Relações Interamericanas (titurar do
reg. 369.061). - De acôrdo. Torno
sem efeito o despacho de fls. 7 e determino a republicação da notificação para pagamento da taxa de
expedição como requerido.
INRI - Instituto^Nácional de RelaOes Interamericanas (titular do
reg. 365.062). - De acôrdo. Torno
sem efeito o despacho de fls. 7, e
determino a republicaçã,o da notificação para pagamento da taxa ,de•
expedição como requerido.
Berta Confecções Ltda. (titular
dos rega. 366.946 e 367.436). - Torno sem efeito o despacho d efls. 8
e determino a republicação da notificação para pagamento da taxa de
expedição como requerido.
Labs. Hosbon S. A. Produtos Qulmico-Farmacêuticcos (titular do registro 367.352). - De acôrdo. Torno sem efeito o despacho de fls. 8 e
determino a republicação da notificação para pagamento da taxa de
expedição como requeride,
Cerâmica São Caetallo • S. A: (titular do reg. 361.340) - Man anho
O des p acho de cancelaineaW.
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Comape - Comerciai Aut °Peças
Ltda. (titular do reg. :361.521). Mantenho o despacho de canceiamento.
The Lenkenheimer Company (titular do reg. 361.795). - De ac,ôrdo.
Torno sem efeito o despacho de fôlhas 8v e determino a republicação
da exigência, que saiu com o numero
incorreto no D. O. de 15 de justho
de 1967.
Betubras S7 A. Pavimentação e
Revestimentos (titular do têrmo número 458.339). - De acôrdo. Tiro
sem efeito o despacho de fls. 25.
Textil Kyriakos S. A. (no pedido
de impugnação do têrmo 460.108).
- Defiro o pedido de impugnação.
Cia. Paulista de Louças Céramus
(no pedido de impugnação do 'Armo
n9 468.921), - Arquive a petição da
impugnação.
OrnateX Org: Mercantil de Indústrias Texteis (no pedido de impugnaçãod po têrmo 488.740). - fadefiro o pedido de impugnação por falta de comprovação.
Octavio Germano Hellwig (no. pemero 491.964). Indefiro o pedido
dido de impugnação do têrmo núde impugnação, por falta de Comprovação.

N. V. Siera Radio.
N9 502.218
- Torno sem efeito o despacho de
Lis. 13.
DIRETOR GERAL , REPUBLICADO
Rio, 5 de fevereiro de 1969
Pedido de preferéneta

Indústria de Produtos Alhnenticios
Confiança S. A. (no pedido de preferência da marca Kad's têrmo número 777.045). -- Defiro o pedido.
Divo soo
N9 390.585 - Hersil S. A. Serviços
écnicos e Industria.. - Expeçase o certificado.
Editoriale Domus 5 P A (no pedi'
do de impugnação do têrmo 434.483).
- Defiro o pedid ode impugnação
e determino seja o presente processo
baixado à D. Marcas para prosseguir
exame.
Editoriale Domus S P A (no pedido de impizgnação do têm) núinflo 509.262) . - Defiro o pedido
de impugnaçao e determino seja o
presente proc~ baixado à D, Marcru p ara Prosseguir exame.

DIVISÃO DE PATENTES
Rio, 5 de fevereiro de 1969
'Privilégio de invenção deferido
N9 119.837 - Mesa retratil para
fogão a gás e respectivo bujão Cama Bruno S. A.
N9 132.413 -- Novas disposições em
pasta para documentos e outros fins
- Roberto .5chiftan.
N9 134.8t7 - Nova poltrona de balanço - Daniele Soldera, Giacinto
Rinha e Mário Stefanel.
N9 139.869 - Nôvo dispositivo
prendedor para cobertas - Fernando Guillermo Conde Garcia.
N9 141.986 - Nôvo tipo de recipiente térmico •-- Vicente T,inguanotto.
Moda:, industrial, deferido
N9 185.345 - Nôvo roodêlo de frasco - Salvatore Todaro.
Modélo de utilidade deferido
N9 148.297 - Nôvo modêlo de telha
- Cerâmica Saltense Ltda.
N9 140.105 - Nôvo modêlo de afiador de facas e tesouras - Hortencio
José Vieira,
N9 137.344 Armação de cama
dobrável que se fecha sôbre si mesma - Enrique Gerardo Martin Caba.
Modêlo ‘le utiildade indeferida
N9 120.006- Nôvo modêlo de salto
para calçados - Castanho & Filhos
S. A. Comerciai e Indústria.
N9 122.101 - Um suporte do laço
da gravata e meios de fixação do
mesmo ao colarinho - Orlando Pires.
N9 137.594 - Mamadeira Som bico
reversível - Augusto Costa,
Privilégio de invenção indeferido
N9 111.925 - Aperfeiçoamentos em
baldes - Luiz Pasqua.
N9 119.914- Aperfeiçoamentos introduzidos em moldes para la fabricação de solas de borracha ou outro
material plástico e similares - Indústria,s de Tenis e Artefatos de Borracha Iris Ltda.
N9 134.557 - Nova tampa contagotas - Instituto Quiminterápico
S.A.
Dese filho ou modêlo industrial
indeferido
1\19 142.908 - Nôvo e original modelo ` de paletó - Donato Messano.

Exigências
Cumpram exigências:
N9 129.793 - Mecânica Industriai
Estampotec L tda.
N9 180.824 - Phillips Petroleura
Company.
N9 186.441 - Pirelli Societm per
Azioni.
N9 197.553 - Metalúrgica Delta
S. A.
Tome conhecimento do parecer:
N9 122.556 - Paul Albert OttO
Hohne.
N9 125.830 - H.ans Lorenz.
N9 133.307 - Victor Nuno r.reira
de Souza Unia.
N9 136.836 - Mineração Geral do
Br a sil Lt• lá. .
N9 136.957 - Eduardo Canacema
Mate°.
N9 137.12Z - Indústria e Coinércio
Fissolli S. A.
N9 138.561 - Vicente Liogaanocto
e Nelusco LInguanotto Júnior.
N9 138.492 - Estamparia Tessilarte Ltda.
N9 140.720 1 Vemag S. A. Veículos
e Máquinas Agricolat.
N9 141.709 - Yjong Wie
N9 414.354 - Sebastião Fumaga111.
N9
144.615 - Antonio da Cista.
N9 147.924 - Aquilino Cansino
Hoyos.
N9 150.119 - Giroflex S. A. cadeiras e Poltronas.
N9 150.124 -, Giroflex S. A Cadeiras e Poltronas...
N9 150.127 - Giroflex S.. A. Cadeiras e Poltronas.
N9 160.002 - Irmãos Yadeja S.A.
Fundição e Mecâni..a.
N9 163.261 - focal - Standard
Indústria e Comércio.
N9 174.077 - E. Ferreira e Filku.4
Comércio e Indh.st,ila • S. .
N9 136.103 - Roberto Della Badia.
- O Sr. opositor 1:reste esclarecimentos.
N9 150.476 - 'Pau:o Ferreira Pinto.
- Comprove o opositor o alegado na
oposição.
N9 150.477 - Paulo Ferreira Pinte - Comprove o opositor o alegado
na oposição.
N9 150.564 - Weroto Aparelhos
rara Máquinas Co.^,tábeis ,Ltda.
Diga o opositor.
N9 162028 - ama ge Steláni. Comprove o oponente o alegado. •
N9,141.562 - Trol S. A. Inzaistria
e Comércio - Apresente uma amostra da tampa reivindicado no presente tênno, em face das OPOsiçãC3
zpresentadas
• Rio, 5 de fevereiro de 1961)
Privilégio de invenção dcfeilda
69 96.147
Proce..so pare a faLaicacão Cie cornposiç5es de aluda..

• .
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As assinaturas vencidais poderão ser suspensas sem prévio
aviso.
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
,
Para evitar interrupção na
DIRETOR GERAL
remessa dos órgãos oficiais a reALBERTO DE BRITTO PEREIRA
novação de assinatura deve ser
CMEACI DA SEÇÃO 05 REDAÇÃO
cam pa Do sanviço Da a UMILICA0211
solicitada
com antecedência de
As reclamações pertinentes J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
FLORIANO GUIMARÃES trinta (30) dias.
.1 matéria retribuída, nos casos de
.4rro ou omissão, deverão ser
MÁRIO OFICIAL.
Na parte superior do ende.
formuladas por esc fito à Seção
SEÇÃO III
aço
estão
consignados o número
de Redação, até o quinto dia útil
1.11~11* de aublledetedo do aaaaa Ione* ao Dopmetamonba •
do
talão
de
registro da assinatura
subseqüente à publicação no
Aleadonal do Prep./ ddddd Industrial do allnlatérlo
e
e
mês
e
e
ano em que findará.
Coroara:10
.indi,otskaa de
&rã° oficial.
As assinaturas das RepartiImpresso nas Oficinas . do Decartemento de imprtnse Nettonel
• A Seção de Redação bm.
ções
Públicas
serão anuais e deaorta, para atendimento do públiASSINATURAS
verão
ser
renovadas
até 28 e
co, de 11 ás 17h30m.
FUNCIONARIOS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
vereiro.
Capital e Interior:
Capital e Interior:.
°agiotais. devidamente
A remessa de vai:ires. !semautenticados, deverão ser dactilo- Semestra
NCr$ 13,50
NCr$ 18.00 Semestre
NCr$ 27.00 pre a favor do Tesoureiro d° Degrafados em espaço dois, em uma Ano es• •n• 11.•:•:• •=4 • • • NCr$ 36,00 Ano
partamento de Imprensa Nacio.
só jate do papei. formato 22x33:
Exterior :
Exterior
nal, deverá ser acompanhada de
as emendas e rasuras sedo reiNCr$ 30.00 esclarecimentos quanto à sua,apli.
Ano ICiima ore erea_i NCr$ 39.00 Ano
salvadas por quem de direito.
cação.
NÚMERO AVULSO
• As assinaturas podem ser
O preço do número avulso figura na última página de cada
-- Os suplementos às edições
tomadas em qualquer época do
exemplar.
dos órgãos oficiais só serão remeano, por seis meses ou um ano,
O preço do exemplar atrasado será acrescido de ts/CrS4 0.01. tidos asas assinantes que osl
sxceto as para o exterior, que
se
do
mesmo ano, e de NCr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores. citarem no ato da assinatura.
sempre serão anuais.

As Repartições Públicas deoeráo entregar na Seção de Ce.mmicações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à oz.,
blicaçãc:.
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it.

oni de realnas.epaaido e 4:4,-d1ara1cdiarlialcanoe - Cibo, Société Ano,
.
nyme.
N 9 107.302 -. Processo de fabricação de produtos de condensaçãe coloridos - J. R, Geigy A. • O.
N9 111.340 - Processo de
cação das propriedades físicas e qutmicas de policarbonato - Farbenfabriken 13ayer Aktiengeselischaft.
N9 111.381 - Processo. para a fabricação der prodatoss de polimernação 'soft' S. A. Fios, Cabos e
Materiais Isolantes.
N9 113.261 - Processo de premaraça.o de derivadoa de 5-kadroxi-ta
meto:ti-2-met/1-4a 5' - Furo cromona e os produtos obtidos por
êsse meio -5. A. Laboratórios Gut
dotti & C.
249 113.725 - Processo para a elaboração de dispersões de poli-olefsr
nas obtidas sob baixa pressão - Che.
mische Werke gula Aktierigesellschaft,
11 9 126.3'17 - Processa . para, produzir um material de acondicionamento resistente a umidade - Ah
Bonnierforetagen. .
149 128.766 -- Processa- para a fabrimeão e aplicação de novos azocorantes metalizados /imperial
Chemical Industries Ltmited. .
r19 130.662 - Aperfeiçoainentos em
um processo continuo de conversão
de hidrocarbonetos para manter uma
alta concentração da hidrogênio no
produto gasoso - Universal 011 Products Company.
149 130,815 - Processo para. fotogolimerização de agrilontrIla em sohição aquosa de clorato de zinco Toho Raycn Kabushiki Kaisha.
149 132.034 - Processo 'para prerilerk
parar `noVos mirto-ácidos
•
& Co. Ine.
249 132.416 -- Aperfeiçoamentos em
artigo e método para a aia produção.- General Electric Company.
249 133.382 - Processu de 'fabricação de corantes reativte metaliferos •
e aplicações Odes corantes -- Sandoz.
S.A.
149 134.574 *- Procesao para a fa§riçaItko de tabas de gesinaa
,

aos - Société Anonytoe Das Usinas
a.'hatisson.
N9 134.807 - Montagem de assento e unidade de almofada resistente para um veiculo - RockwellStandard Corp xation.
N9 134.978 - Processa para a caniecçãa de uni pape . carbono e copiador - Guathar Wagner.
IV 136.102 - Uma moia de arame
de aço chato, c-avario Heicy Francisco da. Costa .
.21 9 136.2a. - Pricesso para a tabrfeaeão e aplica...do de acrlioxaaeoiLsilanos e zompirsições baseadas
nos mesmos Dow Corning Corporation.
N9 136.693 - Processo de preparação de animo oicazoliuonaa - Les
Laboratoires Dlasar
249 137.529 - Pra:esso 'para preparação de ácido de 6-amlnopenici.,ano Bicchenaec Gesellschaft Mit
Be.schrankter
14f9 137.571 - lona:aso para a pra
duÇãe de mono-ozo-coraotes insolóvem em água - Farbwerke Hoechst
Aktfengesellschaft vorm Meister Luchar & Bruntng.
249 137.859 - Processo para a obtenção de laeMILS a partir de substâncias formadas na saponificação
de produto* da oxidação de cicloheirano - Inventa Ag Fur Forschung.
Und Patentverwertung.
249 138.365 - Processo para a preparação do ácido do 6mega-aminodecano - Inventa Ag Pua Forschung
Und PatentverwertUng.
249 138.447 - Aperfeiçoamento nos
processos de fabricação continua de
ima Rilha de vidro por estiramento
- Cie. de Saint-Cobain.
249 138.511 - Processo para preparação de -uma composição terapêutica - Mead Johnson & Company.
249 139.033 - Na% pr.:a:esse de
fabricação dç uma oimpusiçãu quimica pastos a- Adarcaiu d • Mesquita Barros.
-N 9 139.113 - Praz:U.1 Vil a r) 4
briCação de disp.isieess
dutores p?la prrcr..r
talina de materiais

da fase gasosa - Siemens-Schakertwerke Aktiengesellschaft.
119 139.323 - Processo para desencadeamento de uras polinierização‘
tônica - Faxbwerke Hoechst Ardengesellschaft vorm Meister Lucilas &
Bruning.
249 139.836 Process opera a fabricação de haioggenetos de ácido
tiazol-carboxilico - Ciba SodMte
Anonyme.
179 139.880 - Processo de fabricação de corantes azoicos reativos Santior S. A.
, g9 139.904 - Processo de sintese
O mareia
Chemical Constructirm
Corpora tion .
249 142.358 - Aperfeiçoamentos em
processo para a fabricação de Peróxido de hidrogênio - Ka,ll-Chenite
Aktiengesellschaft.
119 142.496 - Processo de preparação-de melamina - W. R. Grace
8: Co.
N9 142.756 - Processo de melhorar
as propriedades granulares e aumentar o peso a Mato de tetrahidrato de
perborato de sódio Kali-Chemie
Aktiengeseilschaft.
249 142.846 - Processo para produzir espumas não friáveis térmica,
mecâaica e quimicamente resistentes
de Matérias utak-tais - Dynamit
Nobei Aktiengesellschaft.
AVISO AS REPARTIÇÕES
PUBLICAS O Departamento de Imprenia
Nacional avisa às Repartições Públicas em geral que deverão providenciar a reforma elas assinaturas
dos órgãos oficiais até o dia 30 de
abril, a fim de evitar o cancelamento da remessa a partir daquela
daaa
O registro de assinatura nova, cri
re.r.cvação. será feito contra a
aa .......s aa racio do empenho da dês-

249 142.860 - Processo para a. preparação de compostos orgânicos fluorados - Società Edison.
249 142.861 - Processo para decoração de peças moldadas pdr injeção de material termoplástiro Goiana S. A. Indústrias Brasileiraa
.,
de Matérias Plásticas.
249 142.506 - Processo de produção de ácido fluorldrico - Stouffer
Chemical Company.
149 143.682 - Aperfeiçoamentos em
espelhos - José Augusto dos Santo.
Filho.
119 143.981 - Nevo processo de
fiação de viscose e dispositivo I para
êsse fim - 'Tm:tile and Chemical
Research Company Limited (Vaduz).
249 145.199 - Processo para a preparação de legitima iodada - Data
Ichi Yakuhin Sangyo Kabushiki
Kaisha.
249 145.620 - Aperfeiçoamentos em
processo de obtenção de animo: prégelatinizado para uso era fluidos de
perfuração de poços - Angelo Miguel Cobbi.
249 145.632 - Processo para a obtenção de 5' mononucleotideos
Zellstoffabrik Waldhof.
179 149,656 - Moo dispositivo para
plantar insetos ma ' Paulo de BarroS
Vasconcellos.

Exigências
Tome conhecimento do parecer
técni:o
N9 98.870 - José Batei.
249 101.553 - Ciba Soctété Ano1
nyrae.
179 112.385 - Stamicarson N. V.
249 120.314 - Cheraische Virerke
Witten Gesellschaft Mit Beschranktet
Ilatftung.
149 128.836 - Polymer Corporation
Limited.
249 128.895 - Phillipa Petroleum
Cornpaty.
249 230.606 - Minnesota rilining
and Manufacturing Comr,ai .a .
/7 ! 130.833 - ,Farbwzrk IL ch.st
Akiu ” rn-se/Ischan Vorm Mdstee LuMus Bruning.
'

to

Têrça-feira 1 1
N9 133.764 - Bann Sei Lniang.
N9 134.626 - Stamicarbon U. V.

•

Cumpra a exigência técnica:
N9 103.776 - Chas Pfizer & Co.
Inc.
Chas Pfizer & Cu.
N9 103.867
Inc.
N9 110.393 - The Kendall _Company•
N° 112.903 - The Goodyear Tire
& Rubber Company.
N9 126.325 - Shell Internationale
Research Maatschappij N. V.
N9 129.166 - Halcco Chemical
Company.
N9 129.217 - Shell Internationa1
Re search Maatschappij N. V.
N9 129.257 - Montecatini, Societa
Generale Per L'Industria Mineraria.
e Chimica.
N9 129.717 - Ciba Société Anonyme.
N9 129.808 - Imeerial Chenneas
Industries Limited.
N9 130.193 - Rohm HaasenciáN9 130.193 - Rolem & Haas Com-•
pany.
N9 133.820 - Abbott Laboratoiree.
N9 135.220 - Ciba Société Anonyme.
InN9 157.368 - Chemotronics,
corporated.
N9 162.132 - E. MereVk Aktiengesellschaft.
N9 165.649 - Ciba Société Anonyrne.
N9 167.250 - The Goodyear Tire &,
Rubber Company.
N9 167.429 - Rexall Drug and
Cleemical Company.
149 167.561 - Shell Internationale
Research Maatschappij N. V.
N9 167.706 - Rolem & Kees Company.
N9 167.743 - The Udjohn Company.
N 9 168.205 ee The Dow Chemical
Company.
N9 168.464 - Oxysynthese.
N9 168.561 - Halcon International Inc.
N9 168.993 - American Rtibber &
Chemical Company.
N9 169.011 - Farbwerke Hoechst
Aktiengesellschaft vorm Meister
cius & Bruning.
1n19 169.125 - Momento Chemica-ls
(Austrália) Limited.
N9 169.177 - Saburo Onoyama.
N9 169.953 - Imperial Chemicas
Industries of Austrália and New Zealand Limited.
N9 169.960 - The Wellcome Foundation Limited.
N9 169.880 - The B F X Goodricn
Company.
N9 170.803 - fehering Aktiengesellschaft.
N9 145356 - Uniroyal Inc. -Mantenho a exigência. •
N9 106.952 - Alcaide Mora. - 8u-,
prima-se o ponto característico número 15.
Divisões e Seções - Republicado por
ter saído cóm incorreções nos Diarios de: 29 de janeiro de 1969
30 de janeiro de 1969 e 31 de ia-,
neiro de 1969 -- 3 de fevereiro de'
1969 a 4 de fevereiro de 1069.
Expediente de 5 de fevereiro
de 1969
Privilégio de invenção deferido
N9 109.757 - Processo para au-'
Menta!' a resistência química de,

massas, que endurecem a frio - Fabr
werk Hoechst Aktiengesellschafti
Vorm. Meister Lucius & Bruning.
N9 129.008 - Processo 'para a obtenção de superfícies ásperas e tiescas em corpos constituídos ,de policarbonatos macromoleculares, ter'mo-plásticos --Farbenfabriken Bayer
ktiengesellschaft.
N9 136.115 - Processo paea a fabricação de adiponitrila de um real-

Feverca.
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duo - Monsanto Company.
N9 146.646 - Dispositivo . alimentaador autemático rotativo, adaptável remáquinas corticeiras, ou outros
fins - .Mecânica e Estamparia Rodese Ltda.
N9 134,146 - Proceseo d3 preparação de um componente termooletrico e •amponentes termoelétiecee
assim ob2des - Westinglicerse Electric Corp.
N9 142.597 - Mecanismo de transfrerência para máquinas de calcumr
Sperry Rand Corporation,
119 145.722 -- Aparelho de lavanderia - Philco Corporation.' Modale de utilidade deferido
N9 139.690 ..- Dispositivo de segurança anti-roubo de automevels
Júlio Mário Corrêa d'Avila de montes:
Notificação

Ficam as requerentes abaixo
mencionados convidados a
comparecer a este Deppartamento no prazo de .90 dias e,
fim de efetuar o pagamento
da taxa final e retificar o certiifeado, 6 eaceirdo co mo Decreto n9 254, de 28 de fevereiro
de 1967:
Ne 141.888 - Requerente: International Business Machines Corporation - Pat. n 9 79,046.
N9 162.359 - Requerente: Dumi,tru• Ghiea
Pat. O:603.
'N9 \1.64.300 - Requerente: Ancora
Indústria e Comércio Ltda. - Patente '.607,
N9 125.866 - Requerente: Clinicai Products Limited - Patente nú
mero 79.173. •
N9 135.888 - Requerente: The International Syntretic Rubber Company Limited - Pat. 79.176.
N9 137.184 - Requerente: A. Dutra Lobagni - Pat. 79.178.
N9 137.304 - Requerente: MasseyFerguson Inc. - Pat, 79.179.
.N9 139.646 - Requerente: Société
nonime Dite:Pernod - Patente numero 79.182.
N9 139.647 - Requerente: Société
Anonyme Dite: Les Emballages de
Quevilly - Pat. 79.183.
N9 161.620 - Requerente: Nelson
Neves Tavares de Almeida - Patente .6.621.
N9 163.274 - Requerente: Mobile
Móveis Para Escritório Ltda. - Patente 6.627.
N9 163.275 - ' Requerente: Mobile
Móveis Para Escritório Ltda. Pai
tente 6.628.
N9 163.438 •- Requerente: Orlando
Rodrigues - Pat. 6.631.
N9 163.677 - Requerente: José Tavares Machado - Pat. 6.633.
N9 163.160 - Requerente: C,ajlegaris & Cia. Ltda. - Pat. 24.
INT!? 139.228 - Requerente: Continental Can Company - Patente número 79.154.
Exigências

Cumpra exigêncine técnicas:
1q9 168.271 - F. HoffmanneLa Roche & Cie. Société Anonyme.
N9 168.424 -- eBiorex Laboratories
Limited.
R? 168.563 - Allied Chemical
Corporation.
N9 168.874 - E. Merck Aktiénge-sellschaft.
N9 186.546 - Rubens Manso.
N9 186.549 - Robert von Linde.
N9 184.371 - Silver Enitting -Maa
chene Co. Limifed.
N9 174.000 - F. Hoffmann-La Roche & Cie. Société Anonyme.
Tome conhecimento do parecer
técnico: ,
N 9 153.812 - -Ca 'ror QES Cia.
Brasileira de Equipamentes.

N9 131.362 - Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo.
N9 131.493'- Hidrotécnica Comercial ez Industrial Ltda.
N9 175.407 - Acyr de Almeida.
N9 174.058 - International Busiriess Machines Corporation: - Apresente documento de cessão.
Cia. Siderúrgica Na-Cianal (opoent eda pat. PI. termo 139:084). -Diga o Sr. opoente.
N9 174.072 - Borg-Warner Corporation - Notifica To requerente.
N9 147.626 - Aktiebolagget Gotaverken. - Pague a taxa de anotação, de acsierdo com o item 'c' da
Portaria n9 5, de 7 de junho de 1968.
Div

ersos

Foram mandados ea.neelas, de
anóxdo com o art. 22 do Cedi-go, as patentes abaixo:
N9 78.375 - Requerente: Yawata
Iron & Steel Co., Liraited.
N9 78.608 - Requerente: J. M.
Voith, G. m. b. T.
N9 78.633 - Requerente: Angelo'
Biselli e Ae:hfile Biselli. Carmelem-se as patentes.
Transferências e alterações de nome
do titular de processos

Foram :mandados anotar nos processos abaixo mencionados ;as seguintes transferências e alterações de nome do titular de processos.
Seagers & Stock do 13rasi1 S. A.
Importadora ,e Industrial de Bebidas
(alt. de nome da titular na pat.
MI n9 3.510).
Casa Condor Importadora S. A.
(alt. ele nome do titular na pat.
MU 1-19 5.627).
neeUrS0

interposto

Commissariat A l'Energie Atomique (no recurso interposto ao indeferimento da patente PI terino
124.475).
Arquivamento de Processos

Foram mandados arquivar os
seguintes processos -abaixo mencionados:
N. 162.687 - Indústria e Comércio de Plásticos Solemar Ltda.
N. 163.829 - Specialty Converters,
Inc.
N. 164.118 - Adelino Tavares.
N. 1167.3,38 - Feetro Spinelli.
,Glovanni Neri.
N. 167..843 N. 167.864 - Zdenek Pytlik.
N. 167.865 - Zdenek Pytlik.
N. 167.Steckelberg & Irmãos.
N. 160.860 - Giuseppe Micheloni
-- (Arquivem-se os processos).
Oposições

São Paulo Alpargatas S. A. (oposição à pat. PI termo 143.381).
Indústrias Elétricas Sintex Ltda.'
(oposição à pat. PI têrmo 148.298).
Cia. Fábrica de Botões e Artefa-tos de Metei (oposição à pat. PI tére.
ruo 143.,554).
Indústria 'Térmica Brasileira S.A.
(oposição à pat. MU termo 144.580).
Volkswagen do Brasil Indústria e¡
Comércio de Automóveis S. A. (opo-'
•
sição à -pat. MU têrmo 147.748).
Eletromece'nica Dyna S. A. (oposição à pat. PI termo 148.085).
Atma Paulista S. A. Indústria e
Comércio (oposIção à nat. MI termo
168.846) .
Atina Paulista S. A. Indústria e
Comércio (oposição â, pat. MI têrmo
168.850) .
Alexandre Elsaesser (oposição à
pat. MI termo 168.899).
(oposição à
Fundição Brasil S.
pat. MI termo 169.516).
São Paulo Alpargatas S. A. (oposi cão à pat. MI termo 169.516).
São Paulo Alpargatas S. A. (oposição à pat. MI têrmos 171.583).

Cia. Fábrica de Bote'es e Arlefaa
tos de Metal (opcsiçãe à pat.
termo 173.C36).
Diversos

D.F Vasconcellos S. A. Optica •
Mecânica de Alta Precisão (no pedido de prorrogação da pat. MI 119 ...
5.696). - Prorrogue-se.
Varta Aktiengesellechaft (no pe.
dido de alteração de sede na pat.
termo 171.473). - Anote-se a madança de sede da sociedade deposite, para Frankfurt AM Main.
Verta Aktiengesellschen (no pedido de alteração de sede na pat. PI
telano n9 125.303) - Anote-se a mudança de sede da sociedade de,pedtante Para Frankfurt AM Main.
Rio, 5 de fevereiro de 1969
Marcas Deferidas
N. 328.431 - Indústria e Coinér,
cio de Produtos Químicos Ltda. Orval - el. 2.
N. 353.064 - Perfumarea Lopes
Indústria e Comércio S. A. - Lady
- el. 46. - Registre-se com exclusão de cera e pedra ou similares
para arear chapas de fogão.
N. 449.40 - Fábrica de Máquinas
Raimann S. A. - Marajó Afr el. 6.
14‘: 449.424 - Fábrica de 'Máquinas
Raimann S. A. - IVIaraje F V
cl. 6.
N. 449.430 - Fábrica de .Máquinas
Raimann 5. A. - Marajó DGe5-64
- cl. 6.
•N. 449.435 - Fábrica de Máquinas Baimann S. A. - Marajó 1354 - DS-5-s DS-5-1 - el. -6.
• N. 449.482 - Fábrica de Máquinas
Raimann S. A. - RSTG ZS
el. 6.
N. 449.505 - Fábreca de Máquinas
Raimann S. A. - ESTO - KSC
- cl. 6.
N. 449.503 - Fábrica de Máquinas
Raimann S. A. - RSTG
- el. 6.
N. 449.509 - Fábrica de Máquinas
KRIC
Raimann S. A. - RSTG
- el. 6.
N. 449.511 - Fábrica de Máquinas
Raimann S. A. - RSTG - BP.47
- BP-7-MA BP-3 BP-8-M el. 6.
N. 449.512 - Fábrica de Máquinas
BP-1.0
R.aimann S. A. - RSTG
- cl. 6.
.N. 515.644 - ERON - Indústria
-e Comércio de Tecidos Ltda. - Erontex - cl. 14.
Registre-se oom exclusão de abaixa-luzes e candieiros.
N. 549.855 - Equipesca - Equipamentos de Pesca S. A. - Kipesca
- el. 49.
N.-554.232 - lisa S. A. - Importadora de Sementes para Lavoura ae.
ISLA - el. 45.
N. 566.255 - Dalegrave & Tasche Ltda. - IVIarconi - el. 42.
e
N. 577.351 - Coinnanhia FotraqUfmica Nacional Potonal - el. 8.
N. 577.643 - Cerâmica Jaçanfl
S. A. - cl. 16.
N. 531.941 -Edvaldo Lisbóa 011veira - Café Lista - el. 41.
N. 585.852 - Máquinas e Moto
Peças Wallig S. A. - Emblemática
cl. 16.
N. .585.853 -Maquinas e Moto Pe."
ças Wallig S. A. - Emblemática
el. 21 - Registre-se com exclusãO
de andorinhas, carburadores, freios
para estrada de ferro, ferro de para.
lema e velocípedes.
N. 585.855 - Máquinas e Moto Faças Wallig S. A. - Emblemática
- cl. 40.
N. 592.754 - Wingert & Lampert
Tomaça - el. 36.
EMPorio Morais LiN. 594.228
mitada - Morais - el. 38.
N. 595.039 - Bjorn Hafstad
•
Bras Tank - cl. 6.,
as=11
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liet. 600.253 - Monitor Roupas L1Expressão de Propaganda
Registro n9 322.311 diga se ainda ' N9 381.808 - Bracomim Indústria
cl. 36.
rOlte,da - Monitor
Indeferida
tem interesse no presente pedido.
e Comércio Ltda.
N. 607.357 - Ivandi Melquides de .N• 603.587 - Indústrias York
N9 381.835 - Cia. Cestari indúsNs. 579.355 e 579.356 - Indústria
#30uza - Ivames - cl. 41.
S. A. - Produtos Cirúrgicos Uma Comércio e Engenharia Ab sasar Li- tria , de óleos Vegetais.
N. 611.309 - Representações Filósa Indústria
Genuinamente Nacional - mitada. -- Face o cancelte-Gento
N9 381.836 - C.a. Cestari IndúsLtda. - Pilosa - cl. 22.
Indústrias York Sociedade Anônima Registro 19 379.348, diga se ainda tria
de óleos Vegetais.
W 614.004 - Italforma Indústria Produtos Cirúrgicos - Classes 2 - tem interesse no presente pedido.
e Comércio de Formas para Calça- 3 - 8 - 10 - 11 - 14-- 22 - 23
N9 381.837 - Cia. Cestari IndúsN9 587.504 - Depósito de Bebidas
24 - 28 - 29 - 31 - 32- 34 Heliópolis Ltda. - Face ao cance- tria dé Oleo.s Vegetais.
dos Ltda. - Italforma - classe 26
4.- Registre-se sem direito ao uso - 36 - 37 - 38 - 39 --41-46 lamento do Registro n9 364.529, diga
N9 381.883 - Cia. Cestari Indús- 49 - 49 e 50.
Cclusivo e isolado de Formas.
se tem interesse no presente pedido. tria de óleos Vegetais.
N9 614.926 - Farmácia Nacional
N9 590.827 - Vicente Augusto da
Frase de Propaganda Indeferida
N9 381.839 - Cia. Cestari Indúsde Homeopatia Ltda. -- Hidranalis
Silva. - Face o cancelamento do tria
de óleos Vegetais
classe 3.
N9 600.661 - A Primeira Bolsa de Registro n9 382.086, diga se ainda
N9 381.841 - Indústr:a de MóveiN
Tecidos
de
Belo
Horizonte
Eron
tem
interesse
nó
presente
pedido.
Titulo de Estabelecimento Deferido Indústria e Comércio de Iccides SoNs. 599.420 e 599.422 - Mesma Estofados Martojo Ltda.
N9 501.413 - Alvorada - Comis- ciedãde Anônima - classes 22 - 23 Engenharia. Ltda. - Apresente noN9 381.847 - Miller S. A. Viagens
sária de Despachos Alvorada Limi- - 24 - 36 e 37.
vos exemplares de acôrdo com o ar- Turismo e Representações.
tada -, classe 33 - Artigo 97 n9 1.
tigo 96 do CPI.
Exigências
Rádio Rio Ltda.
N9 573.380 - Irmãos Farina & N9 381.850
49 579.302 - Pôsto de Amortecedores Maringá - Mário Valdovino
N9 450.473 - Máquinas e Equipa- Cia: Ltda. - Cumpra o art. 102 N9 381.854 - Guarda Chuva e Confecções Triangulo Ltda.
classe 33 - Artigo 97 n9 1.
mentos Itatiaia Ltda. - Tendo em do CPI.
N9 592.760 - Alonso Indústria, e
vista
o
cancelamento
do
Registro
núN9 381.860 - Eduardo Celestino
• 149 585.554 - Industrial Madeireira mero 362.048 diga se ainda tem Comércio Ltda. - Cumpra o artigo
Rodrigues.
Pedron - Industrial Madeireira interesse
98 .do CPI.
no
presente
pedido
e...alues,
Pedron Ltda. - classes 3 e 33 - sente procuração, conforme despacho
N9 600.470 - Impressora Brasileira N9 381.881 - Abrasfer - Abrasivos
Artigo 97 n9 1.
Ltda. - Cumpra o art. 102 do e Ferramentas Ltda.
de 15 de janeiro • de 1963.
GPI.
Marcas Indeferidas
N 9 381.885 - Artefatos Industrais
N9 512.201 - Orgal Organização
N9 515.633 - Eron Indústria e
Arplin Ltda.
N9 449.455 - Marajó RF - Fá- Comercial e Distribuidora Limitada Comércio de Tecidos Limitada. - (Plásticos
brica de Máquinas Raimant. Socie- - Tendo em vista e cancelamento Apresente novos exemplares. corno N9 381.890 - Truc Transportes Rodoviários Urgentes de Cargas Ltda.
dade Anónima - classe 6.
do Registro n9 362.916, diga se ainda Marca, genérica.
.
N9 570.392 - Socila - Sociedade tem interesse no presente pedido.
N9 381.896 - Metril - Metalúrgica
Civil de Intercâmbio Literário e
Tr'ndade Ltda.
N9 541.182 - Têxtil Paulo Abreu
Artístico Socila Ltda. - classe 8.
N9 381.898 - Eduardo Fernándes
S. A. - Tendo em vista 3 cancelaServiço de Recepção,
da Costa •
N9 593.264 - Acoarisa - Aços mento do Registro n9 373.628, diga
N9 381.900 - Napoleão Valerio.
Informação e Expedição
Anhanguera S. A. - classe 5.
se ainda tem interesse no presente
N9 593.357.- Alvorada - Serraria pedido.
N 9 381.914 - Cia. Nacional de PreDe 5 de fevereiro de 1969
Alvorada Ltda. - classe 4.
•sentes Conap.
N9 559.273 - Brome Indústria
Diversos
• N 9 595.049 - Novo Horizonte - Metalúrgica
N9 381.928 - Banco Riograndenso
Ltda.
Tendo
em
Abel Carlos - classe 38.
vista o cancelamento do Registro Foram mandados cancelar de acôr- de Expansão Econômica S. A.
N9.. 595.085 - Iasi - Iasi Autemó- n9 376.070, diga se ainda tem In- do com o art. 110 do código os reN9 381.932 - Banco Riogran,dense
gistros.
teresse no presente pedido.
lieis S. A. - classe 21.
de Expansão Econômica S. A.
N9 595.696 - Azul - Bar e Res- N9 576.071 - Laurentina de Jesus N9 359.389 - Vicente Augusto da
N9 382.402 - Confecções Guará,taurante Azul Lida,. - classe 38.
Costa. - Face ao cancelawmto do Silva.
rapes S. A.
N9 596.100 - Wall Filme -- Wall
Filme Importação, Exportação e
N9 382.422 - José Otero Peixoto.
Distribuição Ltda. - classe 8.
N9 382.423 - Riedel de Illaen A. G.
N9 595.570 - Hoechst - Farb.N9 382.425 - Farmácia Bira Ltda.
Werke , Hoechts Aktiengesellschaft
N 9 382.426 - Benerciadora de Triyorm. Meister Lucius & Bruning pas B. P. M. Ltda.
Classe 11.
N9 597.587 - Corsair - American
N9 382.,'427 - indústria Mecânica
nome Products .Corporation Ybarra Ltda.
Classe 48.
N9 382.428 - Pigou Distr buidora
N9 597.622 - O Movimento de São
llosmética Ltda.
Paulo -- , Gregório Spina - classe 32
N9382.429
Serraria Paschoai LiN9 600.046 - Oriel Empreendimitada.
mentos Imobiliários - Elyzeu de AlVOLUME VII
meida - classe 16.
N 9 382.430 - Indústria e Comércio
de Chinelos Souma Ltda.
N9 600.722 - Diadema - Cia:
ATOS
DO
PODER
LEGISLATIVO
Teperman de Estofamentos LtdNa9. 382.431 - Tecidos Monumento
Classe 40.
ATOS
LEGISLATIVOS
DO
PODER
EXECUTIVO
601.431
Acespal
Acespal
N9
Indústria e Comércio Limitada N9 382.435 - Fernando Estrella e
Leis de outubio,a dezembro
Walther da Costa . Mattos.
Classe 21.
N9 382.436 - Fundação Agrimer.
Divulgação. n' 1.072
N9 608.815 - Estrela do Mar N9 382.440 - Indtstria Metaiür
Margarida Neves Brasil - classe 46.
;•ica Sarei Ltda.
PRÊÇO: NCr$ 7,00
N9 608.878 - Argamassa Leopoldense - Argamassa Leopoldense
• N9 382,441 - Indústria MetalúrLtda. - classe 16.
3ica Barci Ltda.
VOLUME VIII
N9 608.892 - Hidromel Bahiano
N9 382.443 - Murillo Gond n Coua- José Pereira da Silva -- cl. 42.
tinho,
N9 609.212 - Super-Selo - Emtec
ATOS DO PODER EXECUTIVO
N9 382.444 - Fernando Carvalho
EmPrêsa Técnica de Assists:ncia CoGomes.
mercial Ltda. - classe 8.
•
Decretos de outubro a dezembro
N9 382.446 - A. C. P. M. Comer' N 9 609.267 - Cheque-Cinema C:0 e Representações Ltda.
Divulgação n' 1.073
Joaquim Pinto de Miranda- Netto
N9 382.447 - Thale's Indústria e
classe 32.
Comércio de Roupas Ltda.
PRÊÇO; NCr$ 18,00
N9 609.457 - O Rio de Cada Em
n.„
• Mauro Ivan Pereira de Mello N9 382.448 - Bar e Lanches CaClasse 32.
pricornio Ltda.
N9 614.010 - Tamaia - Antônio
N9 382.449 - Dr. Milton Ayres. LaA VENDA:
Custódio Costa - classe 22.
cerda.
N9 614.784 - George's -- CamisaNa Guanabara
N9 382.450 - António Pio Cardoso
Wia George's Ltda. - classe 36.
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Titulo de Estabelecimento Indeferido
N9 382.451 - Lanches Lusobar Limitada.
Agência II Ministério da Fazenda
N9 597-811 - Aços Representações
• Aços Repre,sentações Limitada N9 382.456 - .Metalúrgica imbaree
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembólso Postal
-Classes 5 e 11.
Em Brasília
• n 382.161 - G. Nienaber & dia,
N9 594.292 - Continental - Pôsto
de Serviço Continental " Limitada Ltda,
Na
sede
do
D.I.N.
classe 33.
•
Comérc o e Indústria
N9 382.463
N9 594.651 - Edifício Presidente
de
Materiais
para
Construção
CanDeodoro
da.
Fonseca
ConstrutOra
•
can Ltda.
-Prseidente 8. A. - alasse 33.,
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N 9 382.465 - Papelaria Harvi Ltda.

Comércio
No 382.466 ,- Cotrama
de Tratores e Máquinas Agrícolas Limitada.
N9 382.467 - Emprêsa Jornalista
Di-Thiene Ltda.
No 382.469 - Jamasa - Jales Magni nas e Veículos S. A. N O 382.471 - Termata - Preservação de Madeiras e Metais e Extinção de Insertos Ltda.
No 382.472 - ISPA - Ltda. Imobiliária São ,Paulo Paraná Administração.
No 382.473 --, Televisão Excelsiar
S. A.
NO 382.475 - APex Plásticos Artísticos Ltda.
N9 382.481 - Emerson Rádio And
Phonograph Corporation.
NO 382.482 - Farmácia Drogacezar
Ltda.
No 382.483 - Pedrina Tavares
Neves.
No 382.484 - Socengro Soc. Agro
Industrial de Empreendimentos e
Participações Sociedade Civil.
No 382.489 - Shamae Lerner,
No 382.490 - Plaza Discos Ltda.
No 382.496 - Vinícola Grandisoli
Ltda.
No 382.498 - Calçados Enal Ltda.
NO 382.501 - Hidex Exportadora
•
de Couros e Peles Ltda.
N9 382.505 - Lojas Ricoco Ltda.
No 382.507 - Mapel S. A. Manufatura Auto Peças.
N9 382.508 a- Edson Myra de Moraes.
No 382.509 a--- Cosmofone Indústria
Eletrônica Ltda.
No 382.512 - Metalúrgica Clarárte
Ltda.
N9 382.513 - Ladeira 81 Cia. Ltda.
N9 382.514 - Dafe Kentinho Ltda.
No 382.612 - Discos Cinderela Limitada.
No 382.616 - Luiz Kupfer.
No 382.617 - Navio Macedo Propaganda Ltda. No 382.620 - Reinaldo T. Lopes
& Cia. Ltda. •
...No 382.623 - João Andrade Leal
Sales.
No 382.625 - Marco - Public• dade Ltda.
No 382.626 -- Estoril - •Veiculos
Máquinas e Motores Ltda.
' N O 382.628 - Unibras - União Nacional das Inclústras Brasileiras,
No -382.635 - là. N. Produções 'e
Promoções Ltda.
No 382.637 - Eletrônica Illadkyi
Ltda.
No 382.638 - Etablissements Genoud & Cie.
No 382.640 - Fernando Carvalho
Gomes.
N9 382.641 - Fernando Caavalho
Gomes.
No 382.642 - Fernando Carvalho
Gomes.
NO 382.643 - K. M. Sobral Representações Ltda.
N9 382.644 - Plastking Indústria
de Artefatos de Plásticos e Couros.
No 382.646 - Panificadora Vila
Nova de Gaia L tda.
N9 382.648 - Murillo Gondim Coutinho.
NO 382.64a - EGLA - Editóra
Gráfica Lagunala . A.
No 382.650 - Novidades Aldar
ala.
NO 382.655 -- Laboratório Grindelimei Ltda.
NO 382.656 - HG - Comércio e
Indústria de Produtos Químicos iamitada.
N. 382.663 - Wa:demar Marini •
N O 382.665 -.Societé r St. Raphael.
NO 382.669 - Bernardinho Multar
N°232.678 - Calçados Genuina
mita da
No 232.680 - Calçados Sanjo ' Lim iada.
No 382.681 - Máquinas Vitroernassadoras Ltda.
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382.382 - Sericitextil S. A.
No 382.692 - Empreend:mentos
Dantas Barreto S. A.
No 382.867 - SIR - Sociedade Interamericana de Represntações Ltda.
No 382.868 - SIR - Sociedade Interamericana de Representações Ltda.
NO 382.869 - SIR - Sociedade Interamericana de Represntaições Ltda.
No 382.874 - R. Stauber.
N9 382.879 - Indústria de Produtos Químicos Desinfecta Ltda.
No 382.880 - Cafeeiro, S. Marcos
Ltda.
N9 382.881 - Irmãos Lenis.
NO 382.886 - Capri - Imobiliária
Ltda.
NO 382.887 - I. D. C. Cia. Industrial de Construção.
NO 382.889 - Pôsto Cinco Automóveis Ltda.
NO 382.890 - Rotel - S. C. Ltda
NO 382.892 - Solide Promoções e
Organizações Ltda.
NO 382.901 - Obra Assistência e
Solidariedade nos Infortunios Soca s.
N9 382.905 - Mário Santos Nascimento.
•
No 382.911 --: Indústria e Comércio
de Madeiras Oeste Ltda.
No 382.913 - Comércio e Indústria
Acoplex Ltda.
N9 382.914 - Comercial Santalice
'Ltda.
NO 382.919 - Panlicadora Bom
Dia Ltda.
NO 382.920 - Rádio GuaribaaLtdd.
NO 382.921 - Auto Nisto Parada
Pinto Ltda.
N9 382.922 - Aduardo & Filho Limitada.
NO 382.924 - Francisco Dutra &
Irmãos.
NO 382.926 - Etiel Doces Ltda.
No . 382.927 - Durval de Lucca.
NO 382.930 - M. W. SimoSen e
Filhos S. A. Importação e Exportação.
N9 382.935 - M. W. Simosen 'e
Filhos S. A. Importação e Expoatação.
No 382.938 - M. W. Siinonsen e
Filhos S. A. Importação e Exportação.
NO 382.939 - M. W. Simonsen e
Filhos S. A. Importação e Exportação.
NO 382.940 - M. W. Simonsen e
Filhos S. A. Importação e Exportação.
NO 382.941 - M. W. Simonsen e
Filhos S. A. Importaçáo e Exportação.
NO 382.942 - M. W. Simonsen e
Filhos S: A. Importação e Exportação.
N9 382.943 - M. W. Sanonsen
Filhos S. A. Importação e Exportação.
NO 382.944 - M. W. Simonsen e
Filhos S. A. Importação e Exportação.
NO 382.945 - M. W. Vmonsen e
Filhos S. A. Importação e Exportação.
NO 382.946 - M. W. Simonsen ' e
Filhos S. A. Importação e Exportação.
N9 382.947 - M. W. Simensen e
Filhos S. A. Importação e Exportação.
NO 382.948 - M. W. Simonsen e
Filhos S. A. Importação e Exportação.
N9 382.949 - M. W. Simensen e
Filhos S. A. Importação e Exportaçãq.
NO 382.950 - M. W. -Simensen e
Filhos S. A. Importação e Expor.
‘-ação.
NO 382.951 - M. W. Simonsen e
Talhos S. A. Importação e Exporação.
N? 382.952 - Digenio de Vitto.
No 382.954 - Marmararia Mand-m
Ltda.
No 382.955 - Metalúrgica Foz do
Liz Ltda.
No

Feve'reíro de 1969 1229

NO 382.956 - Murilo Matos de NbN9 383.058 - Fartos Indústria la
ronha e Ignac:o Loyola de A:a/evadi, Comércio de Artigos para Escritório
Horta.
Ltda.
NO 382.957 - LD Magazine - ArN O 383.061 - Icatuaçu - Comértigos para Senhora e Cavalheiros Li- cio de Areia Ltda.
mitada.
No 383.062 - Licopi - Limpeza
NO 382.958 a- Romeu Panaro Dias Conservação e Pintura Ltda.
Coraércia
N9 383.072 - M. W. Simonsen A
NO 382.959 - Asbase
e Representações Ltda.
Filhos S. A. Importação e Exporta-,
No 382.961 - Indústria e Comér- ção.
cio de Plásticos Sanpark Ltda.
NO 383.073 - Escarial Importação 3'
NO 382.962 - União Metropolitana Comércio Ltda.
dos Estudantes ecundários de Pôrto
No 383.075 - Representações Co.
Elegre - UMESPA,
mérc'o e Indústria Anigel S. A.
NO 382.965 - Rosa Macedo e Silva,
No 383.076 - Farmácia Valonge
No 382.967 - Distriflor & Cia. La Ltda.
No 383.077 - Comércio de Roupas
mitada
Sheybel Ltda.
NO 382.982 - lcoplast Indústria e
No 383.078 - Indústria de Papei
Comérca> e Botões Ltda.
Louveira Ltda.
N9 382.983 - Transportes Monta e Papelão
NO 383.086 - Televisão Excelsior
nina Ltda.
S. A.
NO 382.987 - Imoaliária UbiaaNo 383.087 - Televisão Exceisior
puru Ltda.
No 382.989 - Gestergianl Produtos S. A.
NO 383.0.88 - Televisão Exceator
Metalúrgicos Ltda.'
N O 382.991 - Televisão Excelsiol S. A.
S. A.
No 383.089 - Televisão Excelsior
N9 382.992 - Televisão Excels • oi S. A. 383.092 - Pastificio Radames
N9
S. A.
NO 382.993 -, Cia. Federal de Re- Ltda. 383.025- A.- I. Pinto & Cia.
N9
frigera,ção.
Ltda.
N9 382.994 - Carlos S'queira CamNo 383.098 - Tekeshi 1VIyasak.a.
pes.
N9 383.099 - Fábrica de Bebidas
N O 382.998 - Citylux , A. Comér
Pirapitinga Ltda.
cio e Importação,,
No 383.105 - IPE - Industrial de
NO 383.000 - indústria de Papéis Processo Eletrônico Ltda,
Wally Ltda.
No 383.106 - Alvaro Catharino,
NO 383.006 - Indústria , Nacional
No 383 107 - Sabões Flor da Porde Aeronáutica S. A. Aeronac.
Ltda.
Nilson Ferreira TaNO 383.008
vares.
NO 383.114 - Lanches da Jaula
Na 383.010
cirpevel - Comércio Ltda.
N9 383.115 - Geraldo P dos Santo3
Indústria e Representações Ltda.
NO 383.116 - Transter - TransNo 383.011 - Indústria -'de 12a.(e portes
e Terraplanagens Ltda.
Pelbrasa Ltda.
383.117
- Alda Moraes Parto
O
NO 383.013 - Fortaleza Gás Bu- N
Bastos.
tano S. A.
No 383 015 - José Ambrosio Gil. NO 383.118 - Antônio Rozraio
No 383.018 - Ornatex Organização gliorini
No 383.120 - Manufatura de T_Tr enMercantil de Indústria Texteis S. A
eilios de Alumínio Nen11 Ltda.
NO 383.022 - Aurele Serban.
N? 383.121 - Associação dos Re.
NO 383.023 - Dresa - Importação
porteres Fotográf cos do Rio de Ja.
e Exportação lada
neiro.
No 383.031- - Indústria e Comércio
No 383.123
Marcenaria Rangel.
de Doces Milpet Ltda.
N9 383.034 - Licorporadora r u- bras Ltda.
NO
383.127
Sociedade
Vinícola
riti S. C.
Miseno Ltda.
Atlantica Co- No 383.132 - Ca. Atlântica, CoNO 383.038 mércio e Indústria CACI.
mércio e Indústria Caca
Guara
NO 383.039 -.
No 383.133 - Cia. Atlântica a`oLtda.
N O '383.040 - José Trev • san Comér- mércio e Indústria Caci. •
No 383.483 - Instituto Quimiatecio de Veiculos.Ltda.
rápico Brasil Ltda.
No 383.046 - Siwidiesel ImportaNO 383.514 - Curso de Línguas
dora Comércio e Representações LiCultura e Anrdzade Ltda.
mitada.
No 383.049 - Cantina do Compa Ire
NO 383.544 - Osvaldo Sebastião
Ltda.
Ramalho e Waldemar Alves Rama .NO 383.051 - Damas - EmpreiteiNO 383.575
Estoril - Veículos
ra de Mão de Obra Ltda.
No 383.054 - Itagiba Embalagens Máquinas e Motores Ltda ..
No 383.586 - Padaria e Confeita..
Plásticas Ltda.
ria, Flor do Brasil Ltda.
•
No 383.616 - Normetal S. A. Co..
mércio e Indústria.
AVISO AS REPART./COES
PlOBLICAS
•
No 383.620 - Banco Riograndense
de Expansão Econômica S. A.
O Departamento de Imprensa
N9 383.627 - Irondino José de Frei.
Nacional avisa às ,Repartições Pútas ,Souza.
blicas em geral que deverão prottNO 383.631 d- Metalúrgica Tom-O.
denciar a reforma das assinaturas Mal
Ltda.
dos órgãos oficiais até o dia 30 de
N9 383.662 - Cia. Brasileira- ue
abril, a fim de evitar o cancelaHab.tação Popular.
NO 383.694 - Padaria e Confeita.,
mento da remessa a partir daquela,
ria Irapuru Ltda.
data.
NO 383.697 - Prol S. A. Indús.
O registro de assinatura a^va,
iria e Comércio.
No 383.729 - IndúsWa de Plásta.
de renovação, será feito contra a
apresentação do empenho da des- cos e Tecidos Limatex Ltda.
NO 383.735 - Milani a: Campos L1"
pesa respectiva.
mitada.
- Cancelem-se os registros.
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N9 605.495 - elbrafi - Cibrafi N9 614.739 - Inhasan - Aristides
N9 612.034 - Alce - Adonis PaCia. Brasileira de Crédito, Financia- Ferreira de Castro - Class_e 48.
getti Cicuto - Classe 3.6.
N9 614.536 - Morsa- - Hans Aude janeiro e 3 e 4 de fevere;ro de mento e Investimentos - Classe 40.
N9 581.717 - Brasil - Indústria de
a969.
N9 607.465 - S - S. A. Moinho gust Wilhelm Koppe - Classe 6.
Porcelanas Bras 1 Ltda. - Classe 8.
N9 609.110 - Frimusa Republicado por ter saído com In- Sant'sta Industrias Gerais - Classe Titulo de estabelecimento deferido
Correêôes nos Diários de 29, 30 e 31 n9 22 - Sem direito ao uso excluN9 611.286 - Exportec Exporta- f co Mucuri S. A. Frimusa - Clas*de janeiro e 3 e 4 de fevereiro de 1959 sivo da letra S.
dora Técnica Comercal e Industrial se 35.
• N9 610.163 - Sairma - Sairma - Ata Termo Industrial Ltda. - N9 433.277 - Vczu- - 'Vezu3
Marcas deferidas
S. A. Indústria e Comércio -- Clas- Classes 6, 16, 25 e 33 - Art. 37 nú- S. A. Ccmércio e Indústria - Clasmero 1.
N9 370.772 - Trevo - Norremose se 11.
se 40.
& Cia. - Classe 41.
N9 407.982 - Ternyl
Wrona &
N9 609.465 - Lojas Riachuelo N9 611.328 - Lacopa
Paccola
N9 416.161 - Amajó - Cafés . Ama- & Cia. Ltda. - Classe 41.
Cia. Distribuidora de Tecidos Ria- Gesko - Classe 36.
do e Toninho Indústria e Comércio
N9 613.956 - Remacal - Remacal chuelo - Classes 22, 23, 36, 37 e 34
N9 543.275 - V drolabor - VidoLtda. - Classe 41.
Indústria e Comércio de Máculnas - Art. 97 n9 1, considerada substi- labor Indústria e Comércio cip
tuída
a
classe
24
pela
34.
para
Calçados
Ltda.
Classe
6
dros para Laboratórios Ltda. - clasN9 430.574 - Dewrance - DewranCom exclusão de "e outras".
Ce & Co. Limited - Classe 31.
N9 611.688 - Líder Jurídica - se 14.
N9 589.128 - Marc Sons - Mar- Valmir de Araujo Costa - Classe 33
NQ 594.725 - SACI N9 480.093 - Maietta - Franz
cassa & Filhos S. A. Indústria e Co- - Art. 97 n9 2.
Sociedade Administradora e ConStruyon Zwehl - Classe 45.
mércio - Classe 42.
N9 546.243 - A Carioca - Kali' tora d3 Imóveis Ltda. - Clazse 16.
N9 569.843 - Itapura - Farmá&
Filho Ltda. - C1a5se - 36 - Art. 97
N9
N9 595.500 - Sorriso - Biscoitos
595.480
Titan
Fábrica
de
cia Itapura Ltda. - Classe 48.
Portugal S. A. - Classe 41.
Ladrilhos Titan Ltda. - Classe 16. n9 1.
N ? 573 401 - Gagliardi - Guilher_
N9 605.530 - A Miniatura
N9 600.235 - Vermatex - Irmãos
me Galhardo Martinez - Classe 36. N9 597.334 - A Ecletica - Publi- Irmãos Ueno Ltda. - Classe 4,0
Vernaschi & Ca. Ltda. - Classe 23.
cidade
Ecletica
A.
Radiofusão,
5.
Art. 97 n9 I.
N9 589.590 - Copaldrin - Cia.
N9 602.538 - Protenctil - Pro,,eie.;
Pau ila de Fertilizantes - Classe 2. Imprensa, Comércio e Indústria Nome comercial deferido
Classe 17.
didos do Brasil Ltda. Protend 1 .
N9 593.531 - Monza - Panauto
16.
N9 607.150 - Administradora de Classe
N9 553.119 - Freio - José Piove1S. A. Indústria e Comércio - Classe
N9 604.351 Palácios - Materia s
Seguros
Ltda.
Admin
i
stradora
de
zan
Classe
1
Na
forma
repreIV 8.
para Construções Palácios Ltda. sentada pelo clichê, sem direito de Seguros Ltda. - Art. 93 n 9 2.
Classe 16.
N9 596.826 - Torsima - Aço Tor- uso
exclusivo
da
palavra
Freio.
Insígnia comercial deferiaa
cima S. A. - Classe 8.
N9 610.224 - Lâmpada •de
N9 608.960 - Mon-Ami - Graso- N9 611.08 - Decraq Deearq - Emtec Emprêsa Técnica de AsssN9 597.504 - Inelca - Inelea pal S. A. Indústria e Comércio - Decoração, Arquitetura Ltda. - clas- tência Comercial Ltda. - Classe 37.
$. A. Indústrias Eletrônicas= Clas- Classe 36.
se 33 - Art. 95.
N9 614.562 - Vistas Brasile ras se 21. - Com exclusão dos artigos
Comercial de Vi gias Bras laxas 14td.i,
N9 226.373 - Agrimpex - DistriMarcas indeferidas
índ caJos pela seção.
-- Classe 25.
buidora Agrícola Agrimpex Ltda. N9 323.963 - Eski-Lã -- Malharia
N9 601.717 - Diroval - Diroval Classe 7.
N9 587.662 - Tele-Tracer - Jiri
Eski-Lá Ltda. - Classe 36.
Distribuidora de Rolamentos e VálSteinhilber - Classe 8:
N9 609.609 - Talkomed - Graupvulas S. A. - Classe 8.
N9 474.325 - Sul Brasil - Latiner S. A. Comércio e Representações
N9 597.529 - Sorvetinho Dental N? 602.407 - Santa Gorette
- Classe 48.
- cinios Coloniai& Ltda. - Classe 41. Tulio, Gonik - Classe 48.
Tex til Santa Gorette Ltda. - CasN9 474.987 - Rico - Indústrias N9 595.057 - Transbrasil - TransN9 611.121 - Munot - Monut Me.e 23.
portes Transbrasil Ltda. -• Classe 38.
talurgia e Comércio Ltda. - Clas- Bettega Ltda. - Classe 26.
N9 606.285 - Maviembe - Indús- se 14.
N9 611.674 - Planalto Central Titulo de estabelecimento incletccido
trias Reunidas Emilio Malucelli S. A.
N9 611.456 - Mondox - Saad Margarida Maria Barroso de Camé.- Classe 4.
N° 611.031 - Grupo Floclórico PorScemes - Classe 8.
pos Armando - Classe 32.
tuguês - Sociedade Portuguêsa BenefiN9 607.201 - Manda Brasa - Maciente 1° de Dezembro - cl. 33.
Coei Souza Gouvêa - Classe 42.
N9 612.849 - Decoreo.) Aplicada N9 607 329 - Vali - Simões &
Emanoela fl Sérgio Ltda. • - cls. 33 e
Kohler Ltda. - Classe 46.
34.
N9 609.363 - Fiorante - Fiorante
Exigências
tS. A. Empreendimentos Civis e
Comerciais - Classe 38.
Produtos Farmacêuticos Gun'her do
NQ 612.343 -- Fafense - Bar e
PESSOAL TÉCNICO
Brasil Ltda. (no pedido de transferência
Lanches Fafense Ltda. - Classe 38
na marca Di-Urenne 195-.2414 Preste esclarecimentos sôbre a prorrogaN9 431.544 - Vogue - Fernando
ção do Registro n° 195.241, em face da
rhinaglia Distribuidora S. A. DECRETO N9 62.661 -- DE 7-5-1968
classe 32 - Com exclusão de publlinformação da Seção de Prorrogação.
rações em geral,
Cerâmica Sul Americana S. A. (rIc
pedido de alt, de nome do titular na
N9 406.489 - Rumo -- Editôra
marca Sul Americana n° 201.827) Palmo Ltda. - Classe 32 - Com exclusão de agendas e publicações em
Pague a taxa de anotação de acôrdo
DIVULGAÇÃO INI• 1.057
geeal.
com o item «c», da Portaria n° 5, de 7
N9 592.375 - Kibe-Rio - Bar e
de ;unho de 1968.
P
Klbe-Rio Ltda. - Classe 38.
Sociedade Industrial de Camas e Cadeiras Ltda. SINCAL (no pedido de
N9 604.612 - Ouchana-Cron Lanifício Ouchana S. A. - Classe
transf. no titulo Casa Patente número
PREÇO: NCr$ 0,60
»9 22 Com exclusão dos artigos in210.888). - Apresente o instramento
dicados pela seção.
de cessão assinado em 19-11-65.
Cervejaria Guará S. A. (titular dos
N9 343.032 - Georges Aubert Georges Aubert & Cia. Ltda. registros: 276.408 e 327.666). - Diga
Classe 42.
sôbre o pedido de caducidade requerido
A VENDA
por Produtos Vitória S. A. nas marcas:
N9 540.073 - Pirabrom - Azáende
Guará, na cl. 43 e Guará na cl. 43.
OhMiche Riunite Angelini Francesco
Classe 3.
- Diga sôbre o pedido-de acôrdo com
Na Guanabara
o art. 125 do CPI.
N9 551.302 - Servana Fábrica
de Roupas Feitas Servana Ltda. Avenida Rodrigues Alves a* §
N° 534.422 - Disbra S. A. DistribuiÇlarse 36.
dora Brasileira de Publicações. -- Cumpra o art. 102 do CPI na cl. 38.
N9 565.085 - Odonto EspecialiAgência 1:
dades Indicador_ Terapêutico para
Italxim Administração S. A. (titular
Odontologia e Cirurgia Bucal do têrmo IV 539.833). - Apresente noMinistério da Fazenda
Edmondo Andrei - Classe 32.
vos exemplares devidamente em ordem.
N° 450.485 - Máquinas e EquipaN9 580.304 - Regnier - Societé
Anonyme des Etablissements Louis
mentos Itatiaia Ltda. -- Tendo em vista
Regnier - Classe 42 - Com excluo cancelamento do R. 362.048, dia se
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
São de alcoois.
ainda tem interêsse no presente pedido.
N° 669.510 - Companhia de Imóveis
N9 605.229 - Elpanyl - Elpanyl
Em Brasília
Lago S.A. - Apresente clichê.
itepre.sentações e Comércio Ltda.
E- Classe 38.
N° 509.789 - Mercearia Mourisca LiNs çede do D.I.N.
N9 605.485 - Cibrafi - Cibrafi
mitada - Cumpra o art. 96 do CPI.
eia. Brasileira de Crédito, FinanciaNi 608.822 - Caiçaras Materiais de
Mento e Investimentos - Classe 15.
Construção Ltda. - Apresente novos
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1
N9 601.102 - Ertrpreendimer.tos Mo, Mero 184.1-t0). Arau l va se' ep.rhne
exemplares determinando as ferragens c art. 105 do•CPI e preste esclarecimentos binários
de anota:AL. de trane!. teor falta de
Mello Buena Ltda.
em face do art.96 do CPI.
excluindq, bóias e registros.
cumprirC atu de êxIgN.ele
642.8'76
Schiávetti
&
CendalT. B. de Souza (to poi:clo de trend.
N9
Ns.. 622.403- 622.402 -622.401 na marce Café do Set .° - .erino númeto 622.404 - Carnp:ng Clube do Brasil lero Ltda.' (Arquivem-se' IS proces- Casa Pechincha dos Tecidos Ltda.
(no pedido de mit, da nome do titular
613 352) . - A requeeenre deve apre- - Cumpra o art. 98 do CPI e preste sos).
no titulo Casa Pechincha n 9 211.800'.
sentar autcnização do juiz competente, es.lt,recimentos em . face do art. 95 do
Recursos interpostos
Arquive-se o pedido de Etnotaçãq de
para, alienaç.o de bens do espólio em mesmo código.
Orniex S.A. Organização Nacional alt, de nome por falta de cumprimencausa.
to de exigência.
N° 618.053 - Coima ' Comercial e de- Importação e Exportação (No redo •
B:scotos Ay. rooré. Ltda. (no ped:..10 de Instaladora Faber Ltda. - Apresente no- curso interposto ao- deferin/ento
OrgaContrato de Exploração de Marcas
transf. na maréa Ay,note n212.168). vos exemplares na classe correspondente trino n o 602.881 titulo O.P.P.
- Prove a requefente que a nominium as artigos a serem protegidos discrimi nização Paulista de Pintura) .
Por despacho do Sr. Chefe da Sea
S. A. Indústr;a e Comércio não estava nando-os precisamente.
Ernbalag ens Tarrizplast Ltda. (no ção foi mandado averbar o contrate
sob intervenção federal na data em que
recurso interposto ao indeferimento de
exploração da, marca Elavion regisa
N° 622.504 Frutas Dias S A. do têrmo 585.348 marca Termoplast). trade,
foi assinado o instrumento de cessão de
sob o n c 252.422, de propriedade
Comércio
e
Indústria
Cumpra
o
artigo
fls. 17.
S.A. Institutos Terapêuticos Muni- de Imperial Chemical Industries Lia.
92 do CPI e assine o exemplar de fls. 5. dos
Labofarma (no 'recurso interposto mited, estabelecido em Inglaterra 4,
Walter Nazario (no pedido de trai/st.
N° 622.510 - Automáquirtas e Peças
favor de: Laboratórios Ayerst „aa
na marca n° 193.276)i - Apresente no'vo do Oeste S. A. (SAPEMA) - Cumpra ao deferimento do têrmo 363.296 mar- em
mitada. Averbe-se o contrato de exe e
ca Analerg).
documento de cessão, . pois a procuração o art. 92 do CPI.
ploração,
Diversos de fls. 25 do processo do Registro núA.
e
S.
622.511
Carbema
N
ião
ratifica
os
atos
lá
praSimca
Automobiles
(no
pedido
de
Porfoi
despacho
doaverbar
Sr. Chefe
da Se.
mero 2 1 1.1-21
_ ção
mandado
o contrate
retificação
na
marca
Simen
térrno
mi
ticados pelo outorgado. Quanto ao pedi- Cumpra art. 92 do CPI.
exploração
Cetavlon, les
do de anotação de transt. para Walter No 622.530 - Blucil Comercial e.,Ia t mero 574.023) - Arquive-se o pedido_ de
351.610, de proprte.
istrada
sob oda9marca
Nazárlo,vno registro ti° 214.182, argui:
-portad L.-rApesntov de retificação por falta de cumpri gdade de Imperial Chemical Industries
se por falta de cumprMiento de exigên- exemplares declarante o gênero de ne- mento de exigência. Limite, estabelecida em Inglaterra, e
Piplast Pios Plásticos Condutores em favor de: Laboratórios Ayerst Lágócio da sociedade e cumpra o art. 92
cia.
1
Ltda. (no pedido de , alt. de nome do mitada. Averbe-se o contrato de exLes Laboratoires Roussel (no pedido de do CPI.
titular na -marca Piplast tênne nú- ploração..:
N° 622.537 - Irmãos Guimarães, Rou- mero 593.713). Arquive-se o pedido
transi. na marca Cortico-Sol n° 320.577)
- Preste esclarecimentos tendo em vista pas Ltda. =- Apresente novos exempla- de anotação de alt. de nome por talRetificação de Clichê :
que o presente registro já está . em nome res justificando ou excluindo a cl. 33. ta de cumprimento de exigência. .
9 678.572: Carprofil Materiais para
de Les Laboratoires Rcussel. .
Editdre de Revistas Sociais ErsolrEisN
N° 622.538 - Irmãos Guimarães, Roul Mate.
Ltderai.tó CLatrdparo.fi_
aer
isitpórairoa Es
ação
da
r
S.A.
(no
pedido
de
restau
pas
Ltda.
Apresente
-mais
um
exemFumos
Ltda.
Inducondor Indústria de
rio
n9
434.922).
.
Paris Chie têm°
(no pedido de 'transf.1 na marca Royal plar.' porquanto no processo . ó constam marca
Tendo em viste a petição n9 24.193, publ. em ,5-5-65. Cluz, termo n° 354;82Q). - Diga a re- dois.
de 25-5-64, concedo a restauração do N
9 618.085 - Lasix - Farbwerke
querente tendo em viste o documento de
Hoechst Aktiengesellschaft Vont).
N° 622.553 - Fausto Alves Meia. - presente processo.
.
fls. 33. •
`
Meister
Lucius & Bruning - el. 3 -Apresente novos exemplares reivindican- Labotório
Dalsou Ltda. (no pedido derfa.
caducidade da marca Anal: clichê publ. em 24-3-64. •
Osváldo Gomes e Gaiseppe Oswaldo do marca de serviço cl. 50.
Peai (no pedido de kransf. na marca N° 622.554 - Fausto Alves Meia. - gesin tênrto n 9 -271.303) . Aguarde-se
Oposip5e, ,
O
Matnex, termo n° 379.891). - Pagite a Apresente novos exemplares reivinda.an- a solução do pedido de caducidade do
i
registro internacional rie 77.223. taxa de anotação, de acôrdo com o item do registro de «Marca.:
Sociedade
dos
Vinhes
Borges
&Jr.
ece, da Portaria n° 5, de 7 de junho de
9 622.584 - Primeira Indústria Bra- Paulo Butschardt (no pedido de de- mãos, -S.A.R.L. (oposição ao termo
1968.
selira de Feltros Llobera S. A. - Apre- sarquivaménto da marca Butschardt, 864.796 marca Borges) . •
*
o '521.831). Em face da pett-8.
win
sente novos exemplares excluindo «SAa termo n10.093,
de
23-2-62,
às
fls.
N° 716.200- Fumo Indústria e Co- das etiquetas.
Sociedade dos Vinhos Borges es Ir.
ção ne
cumprindo
a
exigência
formulada,
mércio de Ferro Ltda. - Apresente se
" R L (oposição ao tênue,
N9 622.599 - Cotran Cia. de Trans- concedo o desarquivamento do pre- ma
possível, cópia da petição n°.41.308-65.
Borges),
m.
. 'imarca
864o:797
portes S.A. - Cumpra o art. 92 sente poRteesso. •
Boehringer
Soba (oposição
N" 782.077 - Metalúrgica Recorde do C.P.I.
Zamhon Bemardi & Cia. Ltda.
(no
C. H.861.996 marca
Apresente
J. M. Fernandes S,
Triaao
termo
Dolain).
Maximiano
Ernesto
da
pedido
de
prorrogação
da
marca
.isr 622.629 cópia da petição n° 59.472-66. .
Silveira Bagdocimo - Apresente no- non n9 220.274) - Nada há que de- Terroomecenica
São
Paulo S. A..
tarrao
exemplares reivindicando apenas ferir por ter sido pedida a prorroga- (oposição ao
861.623 marca
N° 578.000 - Bar e RmpErio Cruzeiro vos
para
o
local
da'
sede
(art.
96
do
CPI).
prazos
legais.
ção após os
Paulista Ltda. - Preste esclarecimentos,
face às disposições 'do ert: 77, n 9 1 do N 9 622.631 - Maxinalano Ernesto Maison Denny Ltda. (no pedido de
Humble Oil & Refining Company
CPI, visto a própria deriominação do re- de Silveira Bagdocimo - Apresente desarquivamento do nome comercial
(oposição
ao termo 864.834 marca
têrmo
número
novos
exemplares
reivindicando
apeMaison
Denny
Ltda.
querente determinar gênero de negóek
Tigrinho) .
Inteiramente diverso daquele para o quel nas para o local da sede (art. 96 do 550.001) - Nada há que deferir.
CPI), substituindo a cl. 50 pa e8 Companhia Jamaica de Bebidas Lf- Banco Safra de Desenvolvimento
pretende a marca.
tona exclusão dos artigos indTeados rnitada (titular do termo n 9 518.513). Sociedade Anónima (oposição ao tênue
9 621493 - Case - Oficinas As- pela seção e substituindo os impressos Torno sem efeito as publicações de
marca Sabre).
sociadas de Soldas Especiais Ltda. - por semi-impressos. •
oposição tendo em vista que no pre- 867.079
Apresente novos exemplares, com as eti- N o 623.104 - Colgate Palmolive sente processo não há oposição, pois Belmont Ind. e Com. de Cosmético,
Company - Apresente novos exem- a que havia não lhe pertencia, pois Limitada (oposição ao tênue 862.076
quetas mais nitidas. 1
plares discriminando os "artigos de pertencia à marca eIsfinica".
merca Belmag).
Cond4rainio
do
Edifi621.496
N°
'
toucador".
Indústria
e
Comércio
Zerbel
S.A.
Lopes
Ribeiro.
Apresente
a
Ata
Dyna S.A. (oposta
cio
na marca Zer- çâoEletromedinica
da Assembléia Geral lu 1-ao constitutivo N9 491.822 - Amaro Tarcisio Val- (no pedido de apostila
ao
tedmo
862.056
marco Dino)„,
n9 332.428). Retifique-se, mediando imóvel que valha como prova do man- verde - Apresente exemplares em seu bel
te
apostila,
o
nome
da
sociedade
tituPôrto
Seguro
Companhia
de Sedato conferido ao sindicO.
nome.
lar para Zerbel S.A. Indústria e Co. goros Gerais (oposição ao termo
" mércio.
,. Arquivamento de Processos
IsI° 621.926 - Uop FFenclas Fleuro868.164 marca Pôrto Seguro).
oro
ma Ltda. - Cumpra .1;) r t. 92 do CPI Foram mandados arquivar os se- • Dr. Cari Hahn K. G. (no pedido
Fama Ferragens S.A. (oposição *O
retificação de nome na marca OBO
Na. 618.020- 618.021 - 618.022 - guintes processos abaixo menciona-. de 287.921).
Retifique-se, mediante termo 861.972, marca 'Fama).
no
dos:
618,024 - 618.025
apostila,
o
nome
da titular para Dr.
* entielos
Textil
Tapecol
IndúeCedi S.A. Produtos Alim
615.698
N9
618.026 - 618.027 - 618.029 - ConCarl Hahrt K. G.
(oposição ao termo 862.843 marca
federação Brasileira de 'Automobilismo. tria e Comércio Ltda.
Ouro Comestíveis cota).
- Apresente novos exemplares de acôrdo - N9 615.880 - Natur Indústria e Co-. Armazém Cruz de
(no pedido de transferência no
com o art. 105 do CPI, e preste escla- mércio 'de Peças e Acessórios, Repre- Ltda.
Lepetit S.A. (oposg.
titulo Armazém Cruz de Ouro nú- Laboratórios 865.626
recimentos em face do akt. 96 do CPI. sentações e Importação e Exportação mero
marca Ovo.
131.707) Nada há que deferir ção ao termo
Limitada.
quanto ao pedido, tendo' em Vista que mexi.
Ns. 618.028 .,- 618.030 -- 618031
•
Co

n

1

N

N

618.032 - 618.034 - 618.035 518.036 - 618.0376p.335,federação Brasileira de A tomobilismo Apresente noxos caem/fres de actirdo
com o art..105 do CPI . preste esclarecimentos e mface do arr ç6 do ç".:PI.
- 618.042
618.
618.040
613.044
- 618.043 - 618.038
618 034 - 618.019 - Confederação
Brasir:ra deAutomoblAm o - Apresente novos pxemplares dt acordo com o

•

N9 568.363 - Anibal Taccht.
o presente registro foi prorrogado sob .Serpel - Serviços de Publicaç)és
Armazém
o n9. 240.276, em nome de Aril
.5. ' Modas Ltda.
N9 584.153 Especializadas Limitada (oposição ar
Crua
de
Ouro
Comestíveis
Ltda.
N o 588.378 - Atlantica Comércio de Perfumaria Suisse Comércio e In- térreo 868.345 marca Serpeá).

Produtos Industriais Ltda.
dústria Ltda. (no pedido de transfe- Carlos Pereira Indústrias Químicas.
N9 588.566 - Produtos' A1inentícirr3 r:!ncleeda r. laca. Lutador n9 199.268). Sociedade Anônima (ooasição ao deo
Bandeirante Ltda.
- . I. okrqui . e -e o odicll de anotação de mo 865.480 marca Astral).
lis. 588.88R, 588.869' __ saa. taas "nr..1.;,:;,.
UI
.,.LtP:).: 'al':''. '1 - °11n1Prinle 't° d° Incofarma Indústria e Comércio
riúe .
Branco S.A. ootntrei ) e !r-t:i
Produtos Famacéuticos Ltda. e.- opa.,
(no
peettác
de
ra-a,
reno
• 13 9 597.281 -- Capial:,ra Coo,;.tatr
d
Cesa Irinda e nit- siçôes aosdrenou
ia ans-Z. o.: ttulo
Limiteda
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NP 861.739 — marca Impofarm.
N.° 861.740 — marca Impofarrn.
N.° 861.741 — marca Impofarm.
N.° 861.742 — marca Impofarm.
N.° 861.743 •—• marca Impofarrn.
UAI — Comércio e Indústria de
Refrigeraçà Ltda. (oposição ao terno 862.776 marca

Naufal S.A. Importação e Comôr&)
(oposição ao termo 862.464 tnar2a
Brasiflex).
Willys-Overland do Brasil S.A. Indústria e Comércio (oposição ao târj
mo 862.404 titulo Parque Rodoviário
Saci).
Sabap — S.A. Brasileira de Artefatos Plásticos (oposição' ao termo
862.474 titulo Sapab — Sociedade
Amigos do Bairro de Peclreg.ulho.

r. "dição Tupy S.A. (oposição et.
Sapab S.A. Brasiliera de Artefato,
termo 864.298 marca "T" (em triân- (oposição ao termo 862.478 marc,n
Sapab).
gulo).
Santa Mônica Empreendimentos SoEsquire, Inc., (oposição ao termo
ciedade Anônima (oposição ao termo
865.685 marca Esquife).
867.378 Marca Santa Mônica).
',tece — Veículos Ofician Clube EsSuddeutsche Chemiefaper Aktiengepecializados Ltda. (oposição çao ter- sellschaft (oposição ao termo 862.158
mo 863.785 marca Você).
marca Del-Lon).

1n••nnn••••n•

S ÍM OL• S.NACI NAIS
LEI n
a

ç.

DE 28 DE MAIO DE 1968

Desenho da Bandeira Nacional, em côres

Desenho modular da Bandeira Nacional
— Tabela de Correspondência das Estrêlas e Estados
Hino Nacional
— Parte para piano

(

Partitura para orquestra, em Si B Maior
2:22

Partitura para orquestra e canto, em Fá Maior

Música para Banda
— Poema
0,

tello

o

o

Desenho das Armas Nacionais,, em côres
.
Desenho das COnvenções Heráldicas das Armas Nacionaio
(1.

Sêio Nacional

6

DIVULGAÇA0 N 1.050
PREÇO: NCr$ 4,00
5£ VENDA
Na Guanabara
Seção de vendas: Av, Rodrigues
Agencia k Ministêrlo da Fazenda

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reemlióiso Postal
•

Em Brasília
Na Sede do DIN

cOr=c, 2:Dm
law,alaa
.
DIVULGAÇÃO N * 1.009
/Preço NCr$ 0,40
A Vendas
Na Guanabaro

Agência 1: Ministério da .Pazeuda
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves.
Atende-se a pedidos Nlo Serviço de Reemoillso Posta
Em Brasília
•4a pede do DIN

•
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MARC/^S DEPOSITADAS
Pue*NaçáO feita da aeôrdo com Q art. 109 e s o u& parágrafos do Cango do Propried:ndc. Industrial
- a

N 9 869.90.

N.° 869.906

Classe: 16
Artigos: Para distinguir materiais
para construções: Asfalto para construções, argamassas, argilas, areia,
azulejos, blocos de cimento, blocos
de concreto, chapas isolantes, concreto, cau, cré, chapas para coberturas, caixas d'água, aditivos para
concretos, impernreabilizantes para
construções, cimento, cornijas de
concreto, estuque, lajes, ladrilhos,
massas para revestimentos, mármores, preparados para construções, mosaicos, produtos de base asfalte°,
produtos betuminosos para tiso nas
construções, pedregulhos para construções, pedras para construções, tubos de cimento e concreto, pisos, revestimentos plastificados, tijolos e
paralelepípedos
Classe: 50
Artigos: Para distinguir como marca
de serviços de transportes, colocação
de pisos, e calçamentos, arruamentos, pavimentação, terraplanagem,
aterros, aplicação e preparação de
concretos, construções, engenharia,
abertura de estradas, demolições,
planejamentos, administração predial, serviços de obras e . carretos de
materiais

Indústria Brasileira

Requerente: Humberto Saacte az
Irmão Ltda.
Local: Guanabara
Classé: 12
•
Artigos: Alfinetes comuns, agulhas
para costurar, bordar, cá-golas para
vestidos e cortinas, barbatanas, botões. Colchetes, dedais, fechos corrediços e fivelas. Grifas para vestidos,
ilhoses, lantejolas, missangas, presilhas, artigos de armarinho em geral
N9

869.902

PR TC)

INDÚSTRIA ,BRASILE1RA

Requerente: Concreto Redimix do
Rio de Janeiro S/A.
Local: Guanabara
Classe: 16
Artigo: Para distinguir: concreto
N9 869.907

N° 869.911/913

•

MI

SIAM-UTIL S.A. INDIISTRIAS
MECANICAS E NETALIIRGICAF
Requerente: Siam — tftil S.A.
Industriais Mecânicas e
Metalúrgicas
Local: São Paulo
Artigo: Nome Comercial

PRÊTO

Requerente: Bias Espínola de Faria
Local: São Paulo
Requerente: Concreto ,Redimix do
Classe: 32
Rio de Janeiro S/A.
Artigos: Agendas, boletins, catálogos,
Local: Guanabara
livros, impressos, peças teatrais, proClasse: 50
gramas cinematográficos, programas Artigos: Para distinguir como marca
radiofônicos e de televisão, panfletos
de serviços para transportes
•
e revistas impressas
N9 869.908/910
N° 869.904

REDI
Incistria Brasil éira

MEN ' S MAGAZIN
Requerente: Braulio B110a
Guimarães
'local: São Paulc
Classe: 36
Artigo: Titulo
N9 869 IAS

•PROSANIT'

ind. Brasileira
Requerente: Âncora, Indústria
Comércio Ltda.
Local: são Paulo
Classe: 36
•
Artigos:, Calçados em geral

e

Requerente: Concreto Redimix do
Rio de Janeiro S/A.
.
Classe: 4
Artigos: Para distinguir produtos de
origem vegetal e mineral em bruto
ou parcialmente preparados: Alcatrão,
bauxita, pó para moldagem, quartzo, silicató, xisto, argila,
resinas vegetais, caolim, pedras em
bruto ou parcialmente trabalhadas,
mármores em bruto ou parcialmente
trabalhados, breu, abrasivos em bruto, óleos em bruto ou parcialmente
preparados, silicato, granito em bruto. pixe, cânfora, barro, téra em bruto ou parcialmente preparada, cal
em bruto ou parcialmente preparada,
gomas e colas em lituto ou parcialmente preparadas, talco em bruto,
parafina em bruto, latex, hidróxido
de alumínio o mira bruta

N° 869.914/915

REDIMIX
Indústria Brasileira
Raweierue: concreto nem= de
Rio de Janeiro S/A.
Local: Guanabara
Classe: 4
Artigos: Para distinguir produtos de
origem vegetal e mineral em bruto
ou parcialmente preparados: Alca•
trão, argila, bauxita, pó para molda•
gem, quartzo, silicato, xisto, argila,
resinas vegetais, caolim, pedras em
bruto ou parcialmente' trabalhadas,
mármores ein bruto ou parcialmente
trabalhados, breu, abrasivos em bruto, óleos em bruto ou parcialmente
preparados, silicato, granito em bruto, piche, cânfora, barro, cêra em bruto ou parcialmente preparada, cal em
bruto ou parcialmente preparada, go-.
mas e olas em bruto ou parcialmente Preparadas, talco em bruto,
parafina em bruto, latex, hidróxido
de alumínio e mica bruta
Classe: 50
Artigos: Para distinguir como' marca
de serviços de transportes, colocação
de pisos e calçamentós, arruamentos, pavimentação, terraplanagem,'
aterros, aplicação e preparação de
concretos, construções, engenharia,
abertura de estradas, demolições,
planejamentos, administração predial, serviços de obras e carretos de
materiais

Requerente: Concreto Redimix do
Rio de Janeiro S/A.
Classe: 4
Artigos: " Para distinguir produtos de
origem Vegetal e mineral em bruto
ou parcialmente preparados: Alcatrão, argila, bauxita, pó para moldagem, quartzo, silicato, xisto, argila
resinas vegetais, caolim, pedras em
N° 869.916/918
bruto ou 'parcialmente trabalhadas,
mármores era bruto ou parcialmente
trabalhados, breu, abrasivos em bruto, óleos em bruto ou parcialmente
preparados, silicato, granito em bruto, pixe, cânfora, barro, cêra em bruXr1 dj s t ri a Brasil eira
to ou parcialmente preparada, cal
em bruto ou parcialm'ente preparada,
gomas e colas em bruto ou parcialmente p reparadas, talco em bruto,
parafina em bruto, latex; hidróxido Requerente: Sodraga — Sociedade
de alumínio e mica bruta
de Dragagens e Construções S/A.
Classe: 16
Local: São Paulo
Artigos: Para distinguir materiais
4
para construções: Asfalto para, cons- Artigos: Para Classe:
distinguii substâncias
truções, argamassas, argilas, areia, e produtos de origem
mineral' e vegeazulejos, blocos de cimento, blocos tal em bruto ou p arcialmente trabade concreto, chapas isolantes, con- lhados: Pedras, calcáreos, çrranito eral
creto, cau, cré, chapas para cober- bruto ou p
--rabalhado,
turas, caixas d'água, aditivos para abrasivos emarcialmeaJc
bruto eu parcialmente
concretos, impermeabilizantes---pAra trabalhadc.t, argila, cânfora, breu,
construções, cimento, cornijas de betume, caolim, ceras vegetais, enxôconcreto, estuque, lajes, ladrilhos, fre, madeiras em bruto ou parcialmassas para revestimentos, mármo- mente trabalhados, rochas, 'alcatrão,
res, preparados para construções, Mo- laca, areia, monazítica, grafite em
saicos, produtos de base asfáltico,
bruto e xisto
produtos betuminosos para uso nas
Classe: 21
construções, pedregulhos para Cons- Artigos: Pera, distinguir: carros tratruções, pedras para construções, tu- tores, carros irrigadores, carros elebos de cimento e concreto, pisos, re- vadores, carros reboques, parcos
equivestimentos plastificados, tijolos e pados com dragas, carros ambulanparalelepípedos
tes, dragas, caminhões, carretas, reClasse: 50
bocadores, , cascos de embarcações,
Artigos: Para distinguir como marca automóveis,
eixos de veículos. fronde serviços de transportes, 6olocaçã° teiras par?, veículos,
1. 11Ces de veíde . pisos, e calçt tnentos, arruamenculos, molas e manivelas ,para
tos, pavimentação, terraplanagem
veículos •
aterres, aplicação e preparação de
Classe: 50
concretos, construções, engenharia, Artigos . Para distinguir
como marca
abertura de estradas, demolições, de serviços: Terraplanagem,
dragaplanejamento, administração pre- gem,
arruamento, aterros, escavações,

•

N° 869.903

C 0111,1EIJURIO
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Classe: 38
hOnstruções, serviços de obras públiCas, empreendimentos, calçamentos, Artigos: Para distinguir e ser usada
construções; engenharia, instalações em imPssos, placas, letreiros,
v!lculos . e outros fins publicie monta gens industriais, assistência nosos,
tários: principalmente catálogos
técnica
telefônicos
Classe: 32
N9 869.919/921
Artigos Livros e revistas impressos
ou )Àio: Catálogos telefônicos
N9 869.925

LAJ ÕTEX
ilfilfiSTRIA

BRASILEIRA

Requerente: Ney Ataide maia
Local: Minas Gerais
Classe: 16
Requerente: Sodraga -- Sociedade Artigos: l'ara distinguir e assinalar
de Dragagens e Construções S/A. uma lajota, fabricada à base de misLocal: São Paulo
tura _de cimento, brita e areia, de
Classe: 4
forma sexagonal ou de losango, que
irtigos: Para distingi& substâncias terá a rinalidade de calçamento de
e produtos de origem mineral e vegevias públicas em substituição a
tal em bruto ou parcialmente traba_paralelepípedo
lhadas: Pedras, calcáreos, granito em
bruto ou parcialmente trabalhado,
N° 869.926
abrasivos em bruto ou parcialmente
trabalhados, argila, cânfora, breu,
betume, caolim, cêras vegetais, enxôIre, madeiras em bruto ou parcialmente trabalhados, rochas, alcatrão,
ORTHICISCINO
laca, areia, monazítica, grafite em
bruto e xisto
Classe: 21
Artigos: Para distinguir: carros tratores, carros irrigadore.s, carros elevadores, carros reboques, barcos equiRequerente: Irmãos Brandão
pados com dragas, carros ambulanLocal: Minas Gerais
tes, dragas, caminhões, carretas, reClasse: 40
bpcador.es, cascos de embarcações, Artigos: Colchões orthopédicos de
automóveis, eixos de veículos, frontodos os tipos e tamanhos
teiras para veículos, hélices de veículos, molas e manivelas para
N 9 869.927
veículos
Classe: 50
Artigos: Para distinguir como marca
de serviços: Terraplanagem, dragagem, arruamento, aterros, escavações,
construções, serviços de obras públicas, empreendimentos, calçamentos,
construções, engenharia, instalações
e montagens industriais, assistência
técnica

e

N° 869.929

N9 869.933

gra
Indústria Brasileira
Requerente: Rinaldo Victor
De Lamare
Local: Guanabara
' Classe: 10
Artigos: Calçados ortopédicos, em
geral, a saber: botas ortopédicas,
sandálias ortopédicas, e sapatos
ortopédicos
N9 569.930

coEgo,
envc.4/
Indústria Brasileira

Requerente: Fernando Pieruccetti
Local: Minas Gerais
Classes: 8 e 25
Artigos: Nas classes
N9 869.931

nbozzaninho"
Indústria Brasileira
Requerente: Bozzano S/A. Comercial Industrial e Importadora
Local: São Paulo
Classe: 14
Artigos: Mamadeiras de vidro

-

P IX INOL
Requerente: Laboratório Okochi
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 3
Artigo: Para distinguir uma pomada
anti-alérgica
N9 869.93G

N.

Viasur-in
k..,chistria Brasileira
Requerente: Laboratório Biopan
Limitada
Local: Guanabara
Classe 3
Artigos: Uma especialidade farmacêutica indicada no tratamento dai
cistite, uretrites, pielite, prostatite
outras afecções das vias urinárias.
N9 869.936

N9 869.922/924

Requerente: Organização Modelar
de Serviço; Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 50
Serviços: Serviços contábeis e corretagem e administração de imóveis

k
Reque— nte: Fernando Pieruccetti
Local: Minas Gerais
Classes: 2, 8, 17, 18, 23, 25, 28, 29
32, 86, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47,
48 e 49
Artigos: Nas classes
N° 869.932

N9 869.928

Brasra

Laboratório Torres S A.
Rio de Janeiro
Requerente: Editôra de Catálogos Requerente: Laboratório Torres S/A.
Telefônicos do Brasil S/A.
Local: Guanabara
Local': Minas Gerais
Classe: 3
Classe: 50
Artigo: Um produto farmacêutico inArtigos: Prestação de serviços ati- dicado como desfatigante físico, psinentes ao ramo de publicidades
quico e sexuql
em geral

C.osan
Indústria Brasileira
Requerente: Construções e Saneamento "COSAN" Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 16
4.rtig os: Caixas de água de cimento,
ralhas de telhados, cimento, ' esquaririas, estacas para construções, es'uque, janelas, lageotas, pileStras de
--eicre t o, p ortas, portões, soleiras para
nertas. tanque de cimento, telhas,
'ubos de concreto e vigas preparadas
para construções.
N 9 869.937

P4

P35, A
CPUZZ-4,0
INDUSTRIA CRASILEIN.

Requerente: Fernaudo Pieruccetti
Local: Minas Gerais
Classes: 8, 25, 36, 49
Artigos: Nas classes

HOSPITAI, PS IQU' IÁ
- TRICO —SANTA TE::
REZ INFLA
Mogi das Cruzes
Requerente: Hospital Psiquiátrico
Senta Terezinha S.A.
Local: São Paulo
Classes: 33 e 50 — Título
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sos, produtos de base asfáltica produtos para tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal
hidráulica, pearas,
paralei epip eaus.
poços tubulares; reservatórios, ripas
e rodapés; sifões, 'soleiras para por.
tas; tintas • (para pa. edes e minus),
tanques e .caixas dagua, taco s, te-.
lhas, tijolos, tijolos refratários, tu.
bos, tubos de concreto, tubos de 1, cri-.
tilação ; vigas, vigamentos, verga.
lhões, venezianas e vitrôs, betume
pear construção.

t"dIQUIL

TR IC 0-3 ANTA TERMZ INHA "S/A.

Requerente: Hospital Psiquiátrico
Santa Terezinha S.A.
Local : São Paulo
Classe: Nome de emprêsa
N9 869.939

"aequerente: Dorly Naspolini
Local: Santa Catarina
Classe: 39
Artigos: Elásticos
N9 869.940

Requerente : Cerâmica- Luciani Ltda.
Local: Santa Catarina
Classe : 16
Artigos: Incluídos na classe
N9 869.941

Festival Universitário
da Cerveja -dFVC»

Lavil

twte4et

N9 859.947

Requerente : Buschle & Lepper S . A .
Classe : 46
Local: Santa Catarina
Artigos : Artigos e preparações para
1
IL A N C 110 19-E-1-conservar, polir e limpeza em geral,
a saber: Algodão preparado para
limpar metais e móveis anil, amido,
azul da Prússia e Ultramar para Ia,
venderia, abrasivos quando para conservar e polir, barrilha, buchas para
Requerente: Pedro Paula Kretzer & limpar e polir, cêra para assoalhos,
composições para limpar maquinisIrmãos
mos, cêra para lavanderia, detergenLocal : Santa Catarina
tes, extrato de anil, flanelas prepaClasses : 41, 42 e 43 — Título
radas para limpar metais e móveis,.
fécula para tecidos, fósforos, goma
119 869.944
para engomar, goma para lavanderia e lavadeira, graxas para calçados, líquidos para tirar manchas e
branquear roupas, óleo para limpeza de carros, preparações para desengordurar e branquear, pomadas
para calçados, pasta para polir, preparados químicos para tinturaria e
lavande:ria próprios para tirar manchas de roupas, preparados para lavar, pós de brunir metais, soda para
lavanderia, sabão ein pó, sabão comum. saponáceos, sulfato de soda,
silicato de sódio, soda caustica, tijolos
de polir, velas
N9 268.948

Requerente: Distribuidora de Produtos Nacionais Ltda.
Local : Santa Catarina
Classe : 50
.Artigos: Distrihaição de veículos e
peças

cli

Requerente : Cerâmica Cordeiro do
Nordeste S. A .
Local : Eahia
Class: : 32
Artigos: Álbuns : Impressos destinados à leitura; folhinhas impressas;
jornais; publicações em geral; pro..
gramas radiofônicos; programas te..
levisionados; peças teatrais e cinematográficas; revistas
N9 869.949

Tenro ...Control
!nciústri2 Brasileira

S•llR

Requerente: Murilo Parreira Lima
Requerente : Société de Fabrication
e José Paulo Habitzreuter
et de Distribution de Parfumerie et
Local: Santa Catarina
Cosmetique "Diparco" S. A.
Classe: 50
Artigos: Organizaçã'o de concursos e Local : Em Neuilly-Sur-Seine (Hautsde-Seine) , França
festivais
Classe: 48 Artigos: Agua oxigenada, água de coN9 869.942
lônia, água de quina, água de rosas,
água de alfazema, amônia perfumada; batons, brilhantinas; barbas artificiais; bigodes artificiais; cílios artificiais; cremes para a. pele, cosméticos para a pele; carmim ; cheiros
em pastilhas; desodorantes; depilatórios; dissolventes; estojos de escôvas; essências; extratos; esmaltes
para unhas; escôvas para o cabelo;
dentes; cílios e unhas; fixadores para
o cabelo; glicerina- Perfumada para
uso d etoucador; grampos para o . cabelo; intenso; lápis para maquila
geri); loções; loções para barba; líquidos, dentifrfcios; lixas para unhas;
óleos para o cabelo; perucas; papéis
perfumados; perfumes; petróleos;
pentes; pomadas para a pele; Pó de
arroz; pastas dentifrícias ; rouge; redes para o cabelo; sabões.. e , sabonetes perfumados; sais perfumados.: sainl-iras
chetes ; talco perfumado;
Reéperente : Bento Quirino
para o cabelo; tijolos para vwa;
Local: Santa Catarina
vernizes tiara
unhas
artificia is;
Classe: 36
'unhas; vinagre aromático; xamptia
Artigos : Calçados

Indústria Brasileira

\Indústria Brasileira

Requerente.: Faet Fábrica de. Aparelhos eletro-Térmicos S. A.
Local : Guanabara
,
Classe: 8
Artigos: Ferro .elétrico para passar
e engomar, ventiladores, renovadores
e circuladores de ar, exaustores, fog areiros, fogões, fõrnos e aparelhos
para
aquecimento
eletro-térmico
para uso doméstico
N9 869.950

Requerente : Cerâmica Cordeiro do
Nordeste S. A .
Local : Bahia
Classe : 16
Artigos: Materiais para censtruções
e decorações, a saber : Argila, areia,
argamassa, azulejos, batentes, balaustres, blocos de concreto, de argila
e . de mármore; calhas, canos, cal,
chapas isolantes, caibros, caixilhos,
chapas para cobertura, cimento, cimento refratário, colunas, conexões
para canalização, cré; dormentes;
edificações premeldadas, estuque, estacas, esquadrias; fossas, forros, fôlhas de flandres para telhados; gêsso, grades; janelas; ladrilhos, lajes,
lajeutas, lajedos, lamelas de metal,
lambris, luvas de junção; madeiras
para construçUs, material %Olante
contra frio e calor, manilhas, mosaicos; parquetes, placas para pavimentação. pedregulhos, peças ornamentai,s de cimento ou gêsse para
tetos e paredes, portas, portões, papel para forrar ca,sa's e paredes, pi-

phot 1
Req uerente; Antônio Portella Neto
Local : Guanabara
Classe : 50
Ramos de atividade: Serviços
hoteleiros
N9 869. 951

Indústria Brasileira
Requerente: Distr asil-Química Farmacêutica Ltda.
1 Local : São Paulo
Classe: 3
Artigos : Substâncias q uímicas, pra.
dutos e preparados para serepl uns,
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ios na medicina e na farmácia; água
oxigenada, iôdo, plantas medicinais.

.119

869.957

N9 869.952

10•F E
Indústria Brasileira
Requerente: Plastiap unia Gaucha
S.A. — Indústria e Comércio de
Espumas Sintéticas
Local : Rio Grande do Sul
Classe: 26
Artigos; Assentos de esponja, espuma
e plástico, encostos de uponja, espuma e plástico, colchões de esponja, espuma e plástico, travesseiros
de espuma, esponja e plástico.. borracha artificial ou sintética, matéria plástica ou sintética, 'pluma para
estôfo e espuma sintética

INDÚSTRIA BRASILEIRA

'Ragu :rente : Wal ter Balsimelli &
Filho Ltda.
Local: São Paulo
Clase : 2
Artigos : Para distinguir dafumadores em pó e tablates

Requerente : Noblesstur Passagens e
Turismo Ltda
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Para distinguir como marca
de serviços : Turismo e venda de passagens, viagem, excursões e reserva
de hotéis
N9 869.958

N9 869.967

GENOVA
Indústria Brasileira
Requerente : Genova -- Indústrias
Alimentícias Ltda.
Local: São Paulo,
Classe : 41
Artigos: Para distinguir inassas alimentícias.
N9 869.963

NOBLESSTUR PASSAGENS
E TURISMO LTDA.
GfINOVA INIUSTRIAS
ALIMEITTICIAS LTDA.
Requerente : Noblesstur Passagens e
Turismo Ltda.
Local: São Paulo
N9 869.959-961

Requerente: Genova — Indústrias
Alimentícias Ltda.
Local: São Paulo
N9 869.964

MILLE.M
tndústria Brasileira

N° 8a9.954
"Requerente: Minem — importadora
e Expor cadora Ltda.
Local : São Paulo
Classe : 7
Artigos: Para distinguir as seguintes
máquinas e utensílios para serem
usados exclusivamente na agricultura: Arados, máquinas adubadeiras,
máquinas arrancadoras de tôcos, máquinas de borrifar desinfetantes,
charruas, máquinas ceifadeiras, máquinas cultivadoras, máquinas carpiRequerente : Walter Balsimelli &
deiras, máquinas escarificadoras, máFilho Ltda.
quinas de ernpilhadores combinados,
Local.: São Paulo
máquinas enxof ra dêiras, máquinas
Classe : 46
ensilhadeiras, faces para máquinas
Artigos: Vela, detergente, anil, cêra agrícolas, grades de discos ou denpara polir, sabão, soda cáustica, fós- tes, máquinas de irrigação, lançaforo e óleos para lustrar
chamas, máquinas de matar formis e outros insetos, moinhos de venN9 839.955
to rurais, motoarados, máquinas niraladoras, máquinas para pulverizar
desinfetantes, máquinas de podar,
BEFUMADOR SEM COM DEUS,
rolos compressores para esfarelar
terra, máquinas sacha deiras, máquiINDÚSTRIA BRASILEIRA
nas trilhadelras. máquinas semeadeitas tratores a serem usados em
tra bali) os de fazendas, máquinas
•Requerente : Walter Belsimelli &
plantaaciras.
Filho Ltda.
Classe: 21
Local: Cão Paizie
Artigos : Para distinguir veículos
Classe: 2 •
Artigos: Defuma dores em pó e ta suas paoles integrantes : Automóveis,
aros para veículos, amortecedores, biblete
cicletas, caminhões, calotas, .caminhonetas, carrinhos de mão, carretas,
N° 839.256
carros ambulantes, carros elevadores,
carros . 1..rigadores, carrocerias, char-ates, carros trator" chassis, cubos
de veículos, corrediços de veículos,
eardans, direção, diferencial, eixos de
direção, elevadores para passageiros,
freios, fronteiras para veículos, loINDÚSTRIA BRis.SILEIO
comotivas, molas, motocicletas, motofurgões manivelas, breques, desligaReaue-en ta ; Floor-)
deka.% para-ehoques,•paralamas,
ár.:rr as
Farmacêuticas Ltda
para-brisas, pl:eus, pneumáticos, peLocal: São Paulo
dais de câmbio, rodas para veículos,
Coasse: 3
radiadores para veículos, varetas de
Ari laos : PM pr. emalo farmacêutica controle do afogador e acelerador,
Ind
coo ti a os gr; In as sensíveis vara is de carro,: e vagonetas
basculantes.

TETRAFEX

Classe: 50
Artigos: Para distinguir como marca
de serviços : Importação, exportação,
instalações elétricas e industriais e
comerciais, reparos e consertos e as, sistência técnica de Máquinas de
aparelhos eletro-domésticos de veículos e de peças para os mesmos.
N9 869.9A2

N9 869.953
DEFUMADOR DOS 'RIXAS

Fevereiro de 19b9

Requerente: Bôlsa de Valõres de
Santos
Local: São, Paulo
Classe 50
Artigos : Para distinguir como marca
de serviços : Compra e venda de ti»
tulos è valôres mol3i1iários, corretaa
gens de valôrris é títulos mobiliários,
financiamento e investimentos, cré»
dito e operações bancárias, administração, incorporações • e participações
de capital.
Ns.

MAGI-K1
industria Brasil eira
Requerente: S. A. Philips do Brasil
Local: São Paulo
Classe: 8.
Artigos: Para distinguir aparelhos
elétricos, aparelhos eletrônicos, acessórios elétricos : Alto falantes, amplificadores, aquecedores, aspiradores,
condensadores, aparelhos receptores
de sons, aparelhos telecomunicações,
bobinas, comutadores, chassis, antenas, fios elétricos, fios terra, lâmpadas, soquetes, tomadas, fonógrafos,
toca-discos, microfones, transformadores, rádios, televisorek gravadores,
válvulas, mostradores, aparelhos de
alta fidelidade, transmissores, tubos
para televisores, ferros elétricos de
engomar, enceradeiras, batedeiras e
geladeiras.

869.968/969

c.AmAN tu cAI A

Indústria Brasileira
Requerente: Refrigerantes de Campi.
nas S. A.
Local: São Paulo
Classe 42
Artigos : Para distinguir: vinhos, cer.
vejas, licores, aperetivos, aguarden.
tes de cana e rum.
Classe 43
•
Artigos: :.'ara distinguir : águas de
mesa, sada, refrescos, xaropes, sue*
de frutas, gasosas e bebidas refrige.
rentes sem -álcool.
Na.

869.970/971

ENGE-RAC
Indústria Brasileira

N9 869.965

Requerente : Enge
tRac — Enge.
nharia e Planejamento Ltda.
Local: São Paulo
•
Classe
. Artigos: Para distinguir aparelhos
elétricos, aparelhos de refrigeração,
aparelhos para US3 doméstico, arti»
gos elétricos, instrumentos cientifi»
cos, instrumentos e aparelhos parai
fins úteis: Abat-jour, aparelhos de
cortar frios, aquecedores, aspirado»
res, acumuladores, - aparelhos de
CORRETORMMOVEIS,
aquecimento central, aparelhos de
iluminação, aparelhos de ar condicionado, aparelhos fotográficos, apa.
relhos para lavar e paesar para uso
:. Francisco Lopes Filho doméstico, aparelhes para expremer
.Reqcrerente
• Local: São , Paulo ..."-frutas e legumes, balanças, batedei....'
ras elétricas, bules elétricos, balcões
, Classe: 33
frigoríficos, chaves elétricas, câmaN9 869.966 I
ras frigoríficas,
comutadores, coadensadores,
condicionadores, com»
pressores, difusores de ar, estabiliza..
dores de voltagem, enceradeiras,
k3O1SA DE VALO.EUES
exaustores, estufas, fogões, ferros elétricos de passar, filtros, fonógrafos,
DE SANTOS
geladeiras, liquidificadores, medidores, panela da prava°, refrigeradoRia; uerate: P ita ao . Valõres de res, rádios, registres, relógios. recipiSantos
entes térmicos . sorvetetras elétr! cas,
Local: São Paulo
transformadores, torradeiras elétrin•••n••

.

Terça-faira

11

•
cas, tornadas,
televisores, tubos de
refrigeração, válvulas e ventiladores.
Classe 50
Artigos ,para distinguir como marca
de serviços: Instaa,oes elétricas,
eletrônicas e industriais, engenharia,
estudos, planejamentos, projetos, assistência técnica e construções.
N9 869.972

'VALENA
Requerente: Valena, Imóveis rama.
Local: São Paulo
Classe 50
Artigos: Para distinguir como marca
de serviços: Compra e venda de imo'Vais, administração, engenharia, financiamentos, terraplanagem, loteamantos, construções, • urbanização,
pavimentação, arruamentos; arquite,
tura, planejamentos,
incorporações,
empreendimentos, cobranças, correta'
gens e investimentos.
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N9 869.975

ma, Contratos, Distratos, Assistência
No 869.983
Contábil, escritas fiscais, Assistência
Fiscais e Trabalhistas às Empresas,
Declarações de Impósto de Renda
Pessoa Física e Juridica, Despachos
FAHINVITA
junto às repartições Públicas. — FeIndústria Brasileira
derais, Estadua s e Municipais, —
Administração de Einpresas, imóveis,
Serviços de Auditvia, — AssessoraINDÚSTRIA BRASITRA
mento, planejamento, Perícias ExRequerente: Absolon Alves Macedo tras Judiciais, Contabilidade, — As, Local: Ceará
sessoramento de Setor do Pessoal
da Firma — Bidu Indústria
Classe 41
às Emprêsas, — Administração e Re- eNome
Comércio de Produtos Alimentícios
Artigos: Para distinguir farinhas ali- organização
de Emprêsas e todos os
Ltda.
mentícios e cereais: Amido, araruta,
serviços contábeis eni geral.
Local: Guanabara
arroz, farinhas alimentícias de ceClasse 41
reais compostas ou não, féculas, fló.
N9 869.979
Artigos: Sorvetes.
cos, fubá, farinha de trigo, farinha
de mandioca, farinha de milho, fariN? 869.984
nha de rôsca, farinhas lacteas, grânulos, polvilhos, raspas, tapioca, sagu, milho, quirelas, ervilhas, cangica,
farelo, forragens, amendoim, farelo,
aveia, fermentos, pós para bolos, pa'
ra tortas e para pudins, massas
alimentícias.
Ihditrta Brasileira

LEXCLIN - TREC)

No 869.976

HE 11SUL

Requerente: Quimiof arma Ltda.
Local: São Paulo
Requerente: Hemisul S. A. — Cré.
Classe 3
•
dito Financiamento e Investimento
FISENE
N9 869.973
Artigos: Um produto farmacêutico
Local: Guanabara
(antibiótico)
indicado
nas
infecçõeS
Industria Brasileira
Classe 50
causadas por germes sensíveis ao Ramo de ativiadde: Crédito, finan4
treo-cloranfenicol associado à tetraciarnento, investimento.
alIRAPLO
ciolina
N9 869 985
Requerente: Fisene — Fios Sintétid
N9 869.980
cos do Nordeste Ltda.
Local: São Paulo
Teruszkin S/A. Crediti‘,
Classe 22
Requerente: Anderson, Clayton & Co. Artigos: Para distinguir fios e linhas
Financiamento e investimentG)
de tôde, espécie: Fios de algodão,
S. A. Indústria e Comércio
fios sintét:cos,
cânhamo, juta, lã,
Local: São Paulo
nylon, fios plásticos, fios de celulose,
Classe 41
Requerente: Teruszkin S, A. Crédit(
Artigos: Para, distinguir: óleos vage - linhas,sintéticas, fios de sêda nataFinanciamentos e InvaStimento
tais, margarinas e gorduras hidroge. ral e rayon, para tecelagem, para
Local: Guanabara
1
bor'elar, para costura, para tricotanadas.
Nome Comercial
geni e para crochê.
N9 869.986
N9 869.974
N° 869.977

In ústria Brasileira

E-TERNINHA
Indtistria Brasileira
Requerente: Eternit do Brasil Cimento Amianto S, A.
Local: 'São Paulo
• Classe 16
Artigos: Para distinguir materiais
para construções, decorações e adôrnos de prédios: Argamassas,' argila;
areia, azulejos, batentes, balaustres,
blocos de cimento, blocos para pavimentação e calhas, cimento,, concreto, cal, cré, chapas solantes, saibros,
caixilhos, colunas, chapas para aoberturas, caixas d'água, caixas de
descarga para lixoá, caixa de descarga em cimento, edificações premoldadas, estuques, emulsão de base asfáltico, esquadrias, fôrros, frisos, gês.
co, estacas, grades janelas, estruturas metálicas para construções, la„
melas de metal, ladrilhos, lambris,
lages, lageotas, material isolante con.
tra frio e calor, massas anti-ruidos
para uso nas construções, manilhas
massas para revestimentos de paredes, mosaicos, produtos betuminosos
para uso. nas construções, pias de cimento, produtos de base asfáltico,
produtos para tornar impermeabili.
zantes as argamassas de cimento e
cal hidráulica, pedregulhos, produtos
betuminosos impexmeabilizantes, líquidos ou sob outras formas para revestimentos e outros usos nas contruções,, persianaa, placas para pavimentaçao, peças ornamentais de ci.
mento ou gêsse para tectos e paredes, parquetes, portas portões, „poras, pisof, sotas de chapas ondulad
leiras para portas, reservatórios para
água, tijolos, tijolos refratários, tubos de concreto, telhas, tacos, tubos
de , ventilação, tanques de cimento,
vigamentos, vitrôs, venezianas, vigas,
pisos , portas e pilares de concreto,
tiritas para construções não incluidas
em outras claSses.

BELLE EPOQUE

_Indústria Brasileira
Requerente: Alayde Maria Fajardo
Local: São Paulo
,
Classe 36
Artigos: Para distinguir artigos de
vestuários e roupas feitas em geral:
Agasalhos, abrigos de peles, anáguas,
blusas, botas, botinas, blusões, bainas, bonés, carapuças, casacos, casacão, capas, abales, cachecols, calçados, chapéus, cintos, cintas, combinações, cropinhos, calças de senho
ras e de crianças, calções, camisas,
calças, camisolas, camisetas, cuecas,
colarinhos, casacos, chinelos, achar
pes, fantaa'as, fardas para Mil tares
e colegiais, fraldas. gravatas, gôrros,
jôgos de 'ingeris, jaquetas, luvas, ligas, lenços, mantôs, meias, maiôs,
mantas, mandrião, mantilhas, pale.
tos, palas, penhoax, pulover, pelerinas, ponches, pijamas, polainas, punhos, ceihnonos, rober de chambre,
roupão, saias, suspensórios, saídas de
banho, sandálias, sweaaer, -sungas,
shorts, stolas, soutiens, slacks, ta er,
toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos.

Branco.

Ter szkin:

o

e
Requerente: Sagra Ncrdeste S. A .
Agro Industrial
Local: Bahia
Cla^sse 41
Artigos: Como marca genérica, para
distinguir "Substâncias alimentícias
e seus preparados. Ingredientes de
alimentos. Essências alimentícias".
N9 869.981

Requerente: Sagra Nordeste
Agro Industrial
. Local :
ahl$
Nome Comercial

clamento,. invest mento.
N9 869.987

Hemisul S/A. Crédito.
Financiamento e Investimentà,,

Sagra Nordeste S/A.;
Agro Industrial

Raquerente: Teruszkin S A. Créditl
Financiamentos e Investimento
Local: Guanabara
Classe 50
Ramo de atividade: Crédito, finai)

Requerente: Hemisul S. A. — Créditq
Financiamento e Investimento
Local: Guanabara
A.
Nome Comercial
N9 ,869.938

N9 869.982

T\T5 R69.978

Stl a E 1-I A CON

SAGRA NORDESTE
INDUSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Dionizio Pinto e Muipides Martins Ribeiro
Local:' São Paulo
Classe 50
Artigos: Para distingu i " como marca
de serviços: • Abertim; r'e -pv, s esiêncics Altera-,
cerramentos. trai'
Anthi cões Contratuais SCciedad

Requerente: Sagra Nordeste S. A.
Agro Inaustrál
•
Requerente: Hernisui S. A. — Cré.t/ltx
Local: Bahia
Financiamento e Investimento
Classe 41
Local: Guanabara
Artigos: Corno marca genérica, para
Classe 50
distinguir "Substâncias alimentícias
e seus preparados. Ingredientes de Rani() de atividade: Crédito, fino,
oiamento, Investimento
alimentos. 'Essências alim.eritíciaS",,.
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N° 869.989

armários, balcões sob a
e
móveis, bancos comuns, forma de
jardim, bancos escolares, banquetas,
bares sob a forma de móveis, berços,
biombos sob forma de móveis, bufa
fets, bureaux, cabides sob a forma de
-móveis, cadeiras comuns, cadeiras de
•
balanço, cadeiras para escritórios,
camas comua, camiseiros, canapés,
carrinhos-mesas para refeições e paaequerente: S. M. Borracha Ltda. ra
escritórios, porta-chapéus sob forLocal: Guanabara
ma
de móveis, porta-cinzeiros sob
Classes: 8 — 21 — 28 e 39
forma
de móveis, colchões, colchões
Titulo de Estabalecimento
de molas, cômodas, consolos, crista..
869.9a0
leiras, divans, escrivaninhas, espreguiçadeiras, estantes, estofamentos
para móveis, estrados para cama,
etageres, gabinete para copa e cosi.,
nha, guarda-casacas, guarda-comidas,
guarda-louça, guarda-discos sob for..
ma de móveis, mapotecas sob forma
de móveis, mesas e mesinhas, mesa.
nhas de cabeceiras, mesinhas de es..
critório, móveis de varanda, móveis
para sala de jantar, móveis para sala
de visitas, móveis para sala de aspe.
ra, penteadeiras, poltronas, poltro.
.as-camas,
pufes, sapateiras, sofás,
aamiers, roupeiros, travesseiros, vitrines sob firma de móveis.
—
Camargo 4a Uhl Consultores e SistaN9 869.995
mas de Administração
Local: São Paulo
Classe 50
?ara distinguir e assinalar: serviços
"O INCRfVEL HOMEM
arofissionais de contabilidade, admiIstração de emprêsas e organização
; métodos em todos os seus aspectos,
DUE NASCEU PARA SEMENTE"
aspecialmente à auditoria, consulto.
ria, contábil e administrativa, sista.
.nas de administração, instalação de
datemos de contrôles orçamentários
financeiros, avaliação de emprêsas Requerente: Produções Cinematográe análises econômicas,.
ficas R. 1 . Farias Ltda.
Local: Guanabara
N9 869.991
Classe 32
Artigos: Para proteger e_ distinguir:
Peças cinematográficas,
programas
CAMARGO & UHL
de rádio e televisão e peças tçatrais.
, CONSULTORES E sisTEMAS
N9 869.996
PE ADMINIETRAÇAv

de caçádor; caixinhas de músicas
quando brinquedo; calçados Para bonecas; caneleiras para esporte; cani.
ços para pescas; carrapatas; carri..
nhos para crianças; carrocinhas de
brinquedos; corroséis; cartão impres,
so para recortar e armar; cartolina
impressa para recortar e armar; cartões para jogos; chocalhis; clac nas
para tiro ao alvo; coletes para esgrimas; confeti; copos de dados; cordas de pular; cordas de tripa para
pesca; corridas de automóveis de
brinquedo; cotoveleiras para esporte;
coxeiras para esporte; cuícas; dados;
dardos; deslizadores; discos para jo.
gos; dispositivos para marcação de
jogos;
divertimentos;
dobadouras
para papagaio de papel; elástico para g nástica; escorregas;
esgrima;
espelhos
metálicos; para diversão;
espingardas de brinquedos;
estojos
de ogos; fantoches para diversão; fateixas; ferramentas de brinquedo;
ferrinhos de engomar para crianças;
fichas para jogos; figurinhas para
armar e para jogar; flechas para es.
porte; floretes para esgrima; fOlhas
impressas para recortar e armar; fu.
tebol de mesa; gangorras; gradeados
para brincar; grades para ginástica;
guisos para crianças; halteres; bolas
para; scas artificiais; joelheiras para esporte; jogos de quaisquer espé.
cies; lança-perfume para carnaval;
linhas para pescar; loterias; luvas
desportivas (para box, basebol) ; marcadores de score; marionetes; más..
caras carnavalescas; máscaras para
esgrima; mesas exclusivamente para
jogos (bilhar, dama, roleta snoocker,
vadrez) ; miniaturas de qualquer es.
pécies, para brinquedos; Mobilias de
brinquedo;
móveis de brinquedos;
papagaios de papel, e pano; parolelas para exercia os; passatempos;
patins; patinetes; sbaus para ginás.
ticas; paus para jogos; peças de jogos; pedras de jogos; peitilhos de as.
grima; pelas de jogos; pesos para
atletismo; petrechos para educação
física; petecas; piões; piorras; pipas
(papaagios) ; pistas de corridas de
brinquedos; pistolas de brinquedos;
placard para jogos; planadores de
brinquedo; protetores de corpo para
Camargo 84 Uhl Consultores e Sistaatlet amo; protetores de uso em esa
Mas de Administração
porte; quebras-cabeças, raquetes; re,
Local: São Paulo
cortes para armar; redes de caçaNome Civil
dor; redes para esporte; redes para
Incliistl-ia Brasileira
ogos; redes para pesca; relógios de
869.992
brinquedos; revólver de brinquedos;
rifas; rodas quando brinquedos; roa
Requerente: Sociedade Farmacêutica, das para jogos; roupinhas para boO BAILE DG TIGRE
necas; rugby, sapatinhos de bonecas;
Vermona Ltda.
serpear/ias de papel para carnaval;
Local: São Paulo
shoting
ball; soldadinhos; tabelas de
Classe 3
Requerente: Sérgio Eden Cinelli
Artigos: Um produto dietético indi. bilhar; tabuleiros para jogos; tacos
Local: Rio de Janeiro
de bilhar e snoocker; tamboretes pa,
cado nos regimes alimentares.
Cl'sse 33
ra jogos; tarrafas; tentos de jogos;
Titula
tombolas; tornozeleiras; trapézios;
N9 869.997
tróleis; vagonetes de esporte; varas
No ag9.95l3
para jogos; velocípedes.
AUTORRIDA
N° 869.998

ealáa (12~

LI DERANÇA.
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Rec....trent Nelson Mendonça
Local: Ri4 de Janeiro
Classe 3
^ rtigos: Substâncias químicas, pro'atos e preparados para sérem usados na medicina ou na farmácia.
X° 2a9.994

UNIÃO DA PENHA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
-.eqUerente: aaaalliária União da
Penha Ltda.
Local: Rio de Janeiro

Classe 40
Artigos: Acolchoados para móveis,
'4:gofadas para móveis, aparadores,

INDUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Varam Importação e
Exportação S. A...
Local: São Paulo
Classe 49
Artigos: Jogos de tôda a espécie:
Brinquedos ,e passatempos; petrechos
e artigos para fins exclusivamente
desportivos, a saber: aeroplanos de
brinquedos; albuns para colorir; el.
buris para recortar e armar; alteres;
alvos para jogos e tiros; anzóis; aparelhos ale ginásticas; aparelhos de
soltar pombos; armação para passatempos; armadilhas para animais;
f armas de brinquedo; arcos Para jogos; assobios; automóveis de brin„
quedo; automóveis para crianças;
aviões de brinquedos; balanaos; bal„
aviõe; d..a brinquedos; balanços; ba..
lisas;
balões;
baralhos;
barbas
(quando máscaras carnavalescas';
barras para esporte; bastões para j o..
gos; b lhetes de lotarias: babslaiahs:
bolas para quaisquer jogos; balinhaa,
de gude; bonecas; bonecas; bpsinas

Fevel'eiro

de 1969

para construções, asfalto, azulejos,
balausstres, balcõeS, batentes, blocos
para construções, blocos para pavimentação, calhas de telhados, cimento
comum, caibros, caixas de cimento,
caixilhõess, cal chapas, colunas, cornijas, cre, divisões pré-fabricadas, edificações pré-moldadas, ágnadrias, estacas, estruturas, estuque, fõrros, frisos, grades, imitações de ,mármore,
impermeabilizadores de argamassas, janelas, ladrilhos, lageotas, lajes, lambris, lamelas, lixeiras, luvas de junções,
lhas, mármores preparados, massas
macadame, madeira preparada, manilhas, mármores preparados, massas
para parede, mosaicos, papel para torrar casa, paredes divisórias inclusive
para escritórios, parqueies, peças ornamentais de cimento ou gesso, para
tetos e paredes, exceto da caláse 25,
pedregulhos, pilastras de concreto,
pisos, placas para pavimentação, pedras, portas, portões, prateileras, guando construções, produtos betuminoss,
produtos de base asfáltica, sOleiras
para portas, tacos, tangur de cimento,
telhas, tijolos, tintas para paredes,
muros, portas e janelas, tubos de concreto, tubos, tubos de ventilação de
edifícios, venezianas, vigamentos, vigas, vitrinas
quando construções,
vitrõs
Classe: 26
Artigos: Para distinguir os seguintes
artefatos de madeira não inccluidos em
outras classes: engradados, escadas,
esteiras, estsrados, grades, molduras,
painéis, placas, prateleiras, tambores,
tonéis, vasilhames
N9 870.001

DENISEENDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Atma Paulista Sociedade
Anônima Indústria e Comércio
Local: São Paulo
Classe: 49
Artigos: Bonecas
Nv 8743.002

DORINHA
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Garantia Endossada

Requerente: Atma Paulista Sociedade
Anônima Indústria e Comércio
e n • n af E ao Paula
Requerente: Farol Publicidade Ltda.
Classe: 40
Local: Rio Grande do Sul
Artigos: oBnecas
Classe: 32 — 38
1\19 870.003
Artigos: À Expressão
N° 869.999/870.000

•KAPADUR,
,NDÚSTRIA BRASILEIRA

• DORIS
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Euc-atex S . A. Indústria
e CO:1é7C.0
LCYC? / : São Paulo
f Nuerente. A tm a Paulista Socienacte
Classe: 16
Anônima Indústria e Comeércio
/.--e3os: Para clistiniuir
seguintess
I ceai: São Paulo
r 7z:te-ai l-r-a construções -e adorno de
prédios: Argila, areia, argamassas
Art gos: oBnecas

7.
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N9 870.004
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N 870.010

1 9 870.020

FLAMENGUINHO

A

Requerente. Ivo Strada de Oliveira
Local: Guanabara
Classes: 16
Artigos: Artigos das classes
N° 870.005

I

r iuma I,Âprener
e'
I
t"

7

Antônio Faria Filho
Lócal: Minas Gerais
Classe: 41
Artigos Dôce de leite, balas, caramelos, chocolate, doces em geral, compotas confeitos, geléias, pralinés e
pudins
N9 870.01V

Bazar Dois Irmãos Ltda.
Local: Estado do Rio de Janeiro
Classes: 1, 28 e 49
Sinal

/progre550 I Progremr

Classes: 8, 11, 14, 15, 16, 17, 28, 29,
38, 46 e 49

YOti

Titulo

1‘,19 870017
Gazola S. A.

Requerente: Ivo Strada- de Oliveir'a
Local: Guanabara
Classe: 50
Expressão de Propaganda
Expressão de Propaganda

CLOROTEX
Requerente: Magazin Dupol Piscina e
Mar Ltda .
Classe: 2
Artigos: Adubos, embrocação para
animais, inseticidas, raticidas, loções
41 medicinais para animais, papel para
fumegações, soluções para impedir
fungos em vegetais, soluções para
inoculação do solo, sabão desinfetante,
visicotórios para animais, defumadores
N" 870.007

SAN I POL
Requerente: Magazin Dl: pol Piscina e
Mar Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 2
Artigos. Adubos, embrocação para
animais, inseticidas, raticidas, loções
Medicinais para animais, pape/ para
fumega ções; soluções para impedir
fungos em vegetais, soluções para
inoculação do solo, sabão desinfetante,
viscotários para animais. deftunadores
1\1° 870.008

DX1-1:0 M

F' It1 S VA

KP

Deata
b

IrmãoS Forte Ltda.
Loca!: Estado do .Rio de Janeiro
Classe : 43
Artigos: Refrescos. em .geral, sucos de
frutas para bebidas, xaropes para refrescos, sodas, concentrados para refrescos -e refrigerantes, águas gasosas
naturais e areficiais, essências para
refrigerantes e pós para refrescos .
N 9 8704013

El\IZOLYEI
Requerente: Unileevr, Limitei
Local: Port Sunlight, Cheshire,
Inglaterra
Classe: 1
Artigos: Substâncias e Preparaçõea
Químicas 'usadas nas Indústrias na,
Fotografia e nas Análises Químicas.
Substâncias e Preparações Química$
2inti-Corrosivas e Anti—Oxidantes
Requerente: Tre Precter & Gamble
Company
N9 870.024
Local: Estado de Ohio, Estados Unidos
da América"
Classe: 46
Artigos: Detergentes e Limpadores
para Lavandaria e uso Doméstico
N° 870.019

Modas Cinelândia Ltda.•
Local: São Paulo
Classes: 12, 24 e 36
Titulo
N9 870 . 001.

Confecções e. Decorações
OSRAM -1 Limitada
Local: Guanab4a
Classe: 50
Requerente: Osram G.m.b.H
Atividades: Indústria e comércio e Local: Berlim e Munich, Alemanha
representações de confecções, • decora 1
Classe: 8
•
ções, estofados e tapeçarias
Artigos: Lâmdadas Elétricas
4

Lunar

Nç 870.023

P R.0 F CE.

Nivaldo Brasi Nunes
Local: Guanabara
Classe: 41
•
Artigos: Pôs, extratos e essências para
Sorvetes, sorvetes e cremes cri geral

LUNAR

Requerente: Bhown & Williamsoll
Tobacco Corporation (Export) Limited
Local: Londres, Inglaterra
Classe: 41
I
Artigos: Tabaco ou Fumo Manufattl-•
rado, eia todas as suas formas

Indústria Metahiggica Local: Rio Grande do Sul
Classe: 11
N9 870.021
Artigos: Cutelaria para mesa e sobremesa, par acarnear, para cozinha e
outros usos domésticos, para lavoura e
jardinagem. a saber: facas, facões,
trinchantes, espátulas,
tesouras, cutelos,
machados,- machadinhas, enxadas, enxós, podaderes, "serras de mesa e de
Requerente: Laboratórios Parke DaviS
cozinha, canivetes, abridores de • latas,
Limitada
lâminas cortantes; baixelas,
talheres
Local: Guanabara
em geral, aparelhos de café, chá,
Classe: 3
jantar e refrescos, vasilhames, desArtigos: Preparados anti—HelmIntiCO3
canso para prátos e talheres, paliteiros,
Requerente: steelcase Inc.
N9 870.022
aros para guardanapo e bateria de Local: Grand Rapids, Estado de Micozinha
chigan, Estados Unidos da América
Classe: 40
' Artigos: Móveis, Particularmente móveis para Escritório
Requerente: Laboratórios Parke DaVitf
0.
e
N9 870.018
Limitada
Local: Guanabara
Classe: 3
Artigos: Preparados Anti-HelmintiCO3

M fi X

N" 870.009

VOCE

ROSQUINHA W1E1.-----ÉÔC1
AYMORÉT!
vintisTRIA BRASILEIRA
Requerente: Biscoitos Aymoré
Limitada
Local: Guanabara
Classe: 41
Artigos: Biscoitos e BolachaS

Requerente: Unilever Limited
Local: Port Sunlight, Cheshire,
Inglaterra
Classe: 41
Artigos: Substâncias Alimentícias O
seus preparados, ingredientes de all•• n •
Mentos. Essências Alimentícias ff
'
N9 870.026

2FixP 9.;Pr ROUPA IMACULADA
Limited
Sonlight, Cheshire,
Inglaterra
1'raS r Propaganda
n enhleevr

1.ocal :

124C Tgrça-foire

1
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N 9 8'i0.025

(seção

III)
N 9 970.064

N9 870.035

0FRISOCAR9

Ind. 'Brasileira
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"PRINCIPr
Ind. Brasileira

Requerente :Príncipe Transportes e
Turismo Ltda.
Indástria e
R íquereni;e: Fi..isocar
Local: São Paul-0
Comércio para Autos . Ltda.
Classe 50
Local: São Paulo
Artigos: ransportes e turismo.
Classe: 21
-•Artigos: Frisos; alavancas de câmbio,
N9 870.040
amortecedores, breques,- calot;as, vohélices,
lantes de direção, guidões,
pára-choques,
par
molas,
pára-lamas, pei., •i s de cãmbio e de
embreagem, rnd_a'dores, rodas, selins
e varetas para veículos

(0`"..o<Ç'O'
foicJ'`)

N9 870.044

METALCAMP
XETALIIRGICA ÇAMPINAS
Requerente: -"ivietalca,rp" — Meta
iúrgica Campinas Ltda.
Local: São Paulo
Classe: S
Titulo
N9 870 045

11~1•••111..../111.1111n11~.

Requerente: Unilever Limited
Local: Por Sunlight, Cheshire,
Inglaterra
Frase de Propaganda

N.' 870.036

"ANDREVIC"
Ind. Brasileira

N9 870,027

Requerente: Sciedade Editára e Livraria Andrevic Ltda.
Local . São Paulo
Classe: 32
Artigos: Livros, revistas, álbuns impressos, catálogos, folhetos impresRequerente: 'Unilever Limited
sos, jornais, propaganda e . prospectos
Local: Por Sunlight, Cheshire,
imimpressos
escritos, publicações
Inglaterra
.
pressas, boletins impressos, prograFrase de Propaganda
N'ênero de negócio relativo ã classe 46 mas impressos, programas de rádio
e televisão
N9 870.028
N9 870.037
?',410 DETERGENTE GuLoGo -ENGOLE As MANCHAS

orto P&

p,

00, 110°S5\it

Requerente: Unilever Limited
Local: Port Sunlight, Cheshire,
Inglaterra
Frase de Propaganda
Gênero de negócio relativo à classe 46
1,—

Nç 870.030

1.•

Requerente: S. .f.A. Ltda. — Se,
ciedade Técnica d 'Administração
Local: São Paulo
cla,,sé 40

Requerente: ORO . SP-irlça Construtora Ltda.
Local: São Paulo
Cla.sss:
Aritgas: Para distingulr: Calhas, lajotas, manilhas, colunas; pilares, telhas, estacas, postes, tijolos, blocos,
azulejos, ladrilhos tubos ; painéis,
para tetos e paredes e concreto
preparado
N." 870.041

Requerente: Indústria Mecânica
Cavour Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 6
Artigos: Alavancas, anéis de pistão,

•REIZINITõ
Requerente: Renato eixeira Reis
Pilhe
Classes: 8, 34, 35, 39. 40. 47

Titulo

e 50

N9 870.047

mArtent,

anéis de óleo, auto-lubrificador, máquinas de ajustar, batedeiras, bielas,
compressores, máquinas brunicloras,
máquinas betoneiras, cruzetas, cilindros, válvulas para óleo

Zadtistr a 'Brasileira

10 870.038

N o 870.042

Requerente. EttOre Rõver,
Local: São Paulo

rls

Classe 40
Aplicação: Para ser aplicado no8
artigos da classe acima.
No 870.048

Requerente: Eletro Magazine Perus
Limitada
Local: Perus — ESP
•
Classe: 8
Artigos: Aparelhos eletrodomésticos
em geral: aspiradores de pó, batedeiras elétricas. churrasqueiras, enceradeiras elétricas, fogões, fogareiros,
formas elétricas, geladeiras, liquidificadores, máquinas de lavar roupas,
Requerente:
/vIetalfirgiOa Levorin rádios, televisores, tostadeiras, ventiS. A. Indústria e comércio
ladores, relógios
Local: São Paulo
Classe: 31
W9 870.043
Artigos: Lonas para freios
No 870.039
'7,ittlfti."--
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"SANTO AMARO"•
Ind. amsileira
Re q uerente: Marnioraria Santo
Amam Ltda.
Local: São Paulç
Classe 14
Artigos: Mármores.
.N9 870.049

"RIJA",
Inde(--,Braellelra

..e:2'i ,
):-

,
i •CEE*".

04)

V9 870 004

Requerente: Metalúrgica Levorin
S. A. Indústria e Comércio
Local: São Paulo
Classe: 31
Artigos: Lonas para freios

ENGOLE AS MANCHAS,
NUNCA O TECIDO
OU AS CÔRES
Requerente: Unilever Lainited
Local: Por Sunlight, Cheshire.
Inglaterra
Frase de Propaganda
wenero de negócio relativo t classe i6

soemos rÉcinca z stgainsrakçxe.

IML BRASILEIRA

CAVOUR
Ind. Brasileira

5 NA.—

NP 780.029

GEOSER VIÇO

;--~4

ZI

N

allgATRZ4zusaralw

a Brasileira'

Requerente: TJnilem United
Indústria e Comércio Ltda.
Local: Por Sunlight, Cheshire,
Requerente: Balas Juquinha — InInglaterra
•
Local: São Paulo
Frase de Propaganda
Classe: 41
- pênero de neaõe,ig rc .latIvo a ClaSSe 45
Artigos: Balas-

R,equerente: Renato Teixeira Reis

pilho

Local: São Paulo
Classe: 21
•Para ser aplicado nos
arti g os da classe acima

Rodolfo, Alvez y Alvez
Local: São Paulo
Clase 32
Artigos: Almanaques; agendas; boletins impressos; catálogos; folhetos impressos; livros impressos; peças
cinematográficas; peças teatrais; suplementos juvenis e ilustrados; urogramas de rádio e televisão; propaganda impressa e escrita: publicaç5es impressas; músicas impressas;
crônicas im p ressas ind.ces telefônicos; calendários; oraçções impressas
e revistas inapressas.
Requerente:

D:ARIC.1

T j-ia.-teira 11

OFiC.AL

Fevereiro de
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•

N 9 870.255

N9 37e.050

IREMOVE"
eS.KENIMPRESS"
.
Ind . Brasileira
Ind. Brasileira
Requerente: Servitnpress
Impreesora Ltda.
Locai: Sao Paulo
Classe 33
Ai tira: Agenaa. eia oranco: -álbuse
em oranco; bobinas de papei'
cos para desenhar e escrever caixas de papelão; cartões come' eciais
e de visitas; envelopes; Rilhas de
celulose; falhas d a papel e paPelae;
papelão para qualquer ifm; g;uardaa
nanas de papei; mata-borrão; livros
fiscais em branco; talão de recibos;
faturas; duplicatas; em branco, ca-tolinas; papel carta; papel almaço;
papel celofane; papei crepon; papel
de seda; papel aluminizado; papal
de embrulho; papel higiênico; e papelão para qualquer fim; papel e papelão para impressão.
N9 370.051

"SAIZANA"
Ind. Brasileira

Requerente: Remove Remontagem
de Veieuias Ltda.
i Paulo
Local: Si'
Claese 50
Artigos: Remem ee.ns •de • veículos e
de
N9 3'0.056

• °MON -AMI°
Ind. Brasile-ira
•

Reat'a r ente: Coneicial .Mon Ami
Tecidos . 'Ltda..
Local: São Paulo
C asa, 23
Artigos Tecidos cie algodão; tecidos
de alpaca; aparas de tecidos; tec:dos de crepe tecales de cretone tecidos de celulose. tecidos de cetim;
tecidos de juta: linhagem; sarja.;
sarjinha: musseline; tecidos ale ramy;
retalhos de tecidos; tecidos de
•
nylon; tecidos de flanela; paconaco; tecidos de casimira; per.calina;
tecidos de malha; ,ecidos de JérseY;
tecidos de gorgorao. tecidos de gase
e tecidos de sada.

Requerente: Carimbos baizana Ltda
Local: São Paulo
Classe 17
Artigos: Carimbos.
. •
N9 870.052

No a-,0.057
o

nANCHES SOL DE
SANTANAr

impressa e escrita, publicações impressas; músicas . impressas; crónicas impressas; piesas impressas; designação de peças teatrais; poesias
impressas; orações impressas; revista e cataogos.
b.a.061

"OREAÇU IVES
FARAH"

.TRIN

Requerente: Maria SlIvestrin Farah
Local: São Paulo
Classe • 36
alteio
N9 870.062

Reauerente: Lanches " Sol de Santana
Ltda.
Local: Sito Paul
Classe 41
Titulo

"BAR E EMPÓRIO'
VIAMAR"
Requerente: Bar e Empório Viamar
Ltda.
Local: alio Paulo
Classe 41
Titulo
N9 870 053

BAR B LANCHES
RECANTO DA
GOBA

I
' I

N9 870.058

"HERO',
Ina Brasileira
Requerente; Industrie e Comércio
Eletroplastmos Hero Ltda.
Local: São Paulo
Classe 28
Artigos: Armação de óculos.

N9 870.054

-"J IRMItOS PA'
Lad4 'Brasileira
e_
Rquerent e ; Irmãos Faé
Tecidos
Local: São Paulo
Classe 23
Artigos: Tecidos de algodão; tecidos
de alpaca; aparas detecidos; tecidos
de crepe; tecidos de cretone; tecidos
de celulose; tecidos de cetim; tecidos de juta; linhagem; sarja; sarjinha; musseline; retalhos de tecidos;
tecidos de sãcia; tecidos de ramy;
tecidos de rayon: tecidos de nylon;
percal; paco-paco: percalina; tecidos de 'flanela; teciaes d ecasemlra;
tecidos de gorgorão • tecidos , de jérgel• tpaidos de ma 'ha. e tecidos de
gaze.

Asauerente: Polt-Rlan Ltda.
Administradora de' Consórcios e
Empreenuimentos .
Local: São Paulo
Classe 33 • ,.
Titulo

G E 1?0ZON

Requerente — Gerozon — Indústrit
e Comércio de Aparelhos de ,Ozo,na
Ltda.
Local — São Paulo
Classe — 8
Artigos — Para distinguir; Aparelhos
Ozonizadores
N9 870.069

"RIBALDO't .

indearesileíra

Requerente: iaeremista Ribaldo
Ltda.
Requerente — Embasul Ltda.
Local: São PaUlo
'
Local — São Paulo
Classe 41
Classe — 26
Artigos: Arroz; feijão; batatas; fa- Artigos — Para
distinguir — Geril
rinhas alimentícias de cereais; fubá; ricamente Artefatos
de Madeira ei
milho; féculas alimentícias; ervilha;
Geral
lentilha; grão-de-bico; café; chá;
N9 870.070
cebola; alho; amendoim; farelos alimentícios; pimenta do reino; canela:
sal; açúcar; massas -alimentícias de
cereais e condimentos e preparados
para a alimentação.
R E . G RA. N I L
N9 870.065

Ind,Brasileira

"D T 'B "
Ind. Brasileira

D T B — DistribuidoIt2querente
ra de Tecidos Brasil Ltda.
Local — São Paulo
and. Brasileira
Classe — 23
Artigos — Tecidos de algodão, tecidos de alpaca, aparas de tecidos,
tecidos 'de cret e, tecidos de cretone,
Requerente: Leomar Administração tecidos de celulose, tecidos de cetim,
•e Correta g em de Seguros Ltda.
tecidos de juta, linhagem, sarga, sarLocal: São Paulo
jMha, musseline, retalhos de tecidos,
Classa 50
tecidos de rayon, tecidos de ramy,
Artigos: Serviços de administração tecidos de nylon, pereci', paco-paco,
e cOrretagens de seguros.
percalina, tecidos 'de flanela, tecidos de casemira, tecidos de goraurão,
N9 870.060
tecidos de gase tecidos de seda
N9 870.066

Ind. Brasileira-

Requerente — Orlando de Mello
Local — São Paulo
Classe — 32
Artigos — Pseudonimo sertanejaN9 870.068

No 870.063

"LEOMAR'

"LASTRO"

"ORLANDO MELLO
COMPOSITOR"
Ind, Brasileira

"POLI-ELAN-ADMINISTRADORA DE —
.CONSÓRCIOS E EMPREENDIMENTOS.

N9 870.059
Requerente: Bar e Lanches Recanto
da Gávea Ltda.
Local: São Paulo
Titulo

,79 870.067

Industria Brasi letra

Brasileira

,

1969 1241

0SOTENI"
Ind. Brasileirtt

Requerent e : Editora Lastro Ltda.
Local: São Paulo
Sociedade TeeRequerente Soteni
Classe 32
Artigos: ' Almanaques; agendas; bo- nica de Instalações e Montagens Industriais Ltda.
letins; boletins impressos; folhetos;
Local — São Paulo
jornais; livros impressos; peças cineClasse 50
matográficas; pecas teatrais; suplementos juvenis e ilustrados; progra- Artigos — Serviços de instalaç&,5 e
montagens industriais
mas de rádio e televiso; propaganda

Requerente — Regranil — Revestimentos de Granilite Ltda.
Local — São Paulo
Classe_— 16
•
Artigos — Para distinguir: escadas
pré-moldadas, revestimentos de grau
int° para construções, mármores pre.
parados para construções, massa papa
ra paredes, pedras preparadas pora
construções, pedregulhos prenarados
para construções, mosaicos, p isos tam
cos, cimento comum, divisões, préo
fabricadas, edificações pré-moldadas,
aranito preparado para construções,
ladrilhos, lajes, produtos beturainoso3
para construções, e Imitações de mármores para construções
N9 870.071

M,ICROF*015/

Ind,Brasileira
Requerente — Cartaz — Discos Musicais Ltda.
Local — São Paulo
Classe — 8
Artigos — Para distinguir: discoS
gravados, discos fonografados, discos para cálculos, discos sonoros, discos automáticos e discos didático3
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dos, lavatórios, moringos, pedestais,
pias, porta jarros, potes, recipientes,
saladeiras saleiros serviços de chá,
1 café e jantar, talhas, tijelas, travessas; vasos . e xícaras

Fevereiro de '1 Sa
aa

tornear e ventilar, inclusive motores
e macacos
Máquinas 'para agricultura e horticulMETAL-PARQUEIO
tura e suas partes integrantes, a saIndo Brasileira
ber: adubadeiras, agitadeiras, ancinhos mecânicos, arados, capinadeiN9 870.082
raa,
charruas, c ortadeiras, cultivadoINDOSTRIA BRASILEIRA
' Requerente — Victor Finocchiaro
ras,
debulhadoras,.
empilhadoras, esLocal — São Paulo
cari ficadoras, esmagadoras, extirpaClasse — 49
Nequerente — Serpley Engenharia
TERRA
doras, esp argidoraa de inseticidas,
Artigos — Balanças, escorregadores,
Ltda.
g adanhos • mecânicos, gramadeiras,
gangorras, carrocéis, aparelhos ginásLocal — Guanabara
máquinas de matar formigas, motoaicos recreativos, aeroplanos, álbuns Classe — 16 — Artigos da classe —
arados, mo to-charauas, niveladoras
Thd. Brasileira
impressos para recortar e armar, auClasse 50 — Artigos da classe
plantadoras , p odadeiras, regadeiras,
tomóveis, baralhos, bolas, bonecas,
tratores, semeadoras combinadas e
N9 870.079
g ados, enigmas, espingardinhas para
Requerente: Calçados Terra
vaporizadoras
crianças, fogaezinhos, jogos, patins,
Sociedade Anônima
Aparelhos, acessórios e petrechos ciépeças de jogos, piões, redes, roletas,
Local: São Paulo
tricos ou usados na eletricidade, intaboleiros tacos de bilhar, vias férreas
Classes 1 — 2 --a 3 — 4 — 5 — 6 clusive medidores, a saber: aspira"JOX0 GRANDE"
dei brinquedos, bilhetes de loteria
-- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 12 -- dores de pó, antenas, acumuladores
13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18.-- aquecedores, alarmes, alto-falantes,
N9 870.073
Ind. Brasileira
19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- batedeiras, bombas ' para água, con25 -- 26 -- 27 -- 28 -a- 29 -- 30 -- densadores, chuveiros, chaves, cam31— 32 —34----35 —37-38- p ainhas, cap acitores, caixas fusíveis,
'
Requerente — Comercial
ANHANGUBRA
João 39 — 40 — 41 — 42 — 43 — 44 — dials, enceradeiras, esterilizadores,,
Grande Ltda.
'Indo Brasileira
45 — 46 — 47 — 48 — 49 — 50 • estufas, fogões, fusíveis, ferros de
Local — São Paulo
Artigos: Substâncias quimicas e pre- passar e engomar, fonógrafos, fios,
Classe — 49
parações usadas nas indústrias na ferros de soldar, gera,dores, geladei- Artigos — Jogos de tôda a espécie, fotografia e nas análises e .pesquisas ras,
Requererite — Fogos anhaguera Limi- brinquedos
interruptores, intercomunicadoe
passatempos
a
petrechos e substâncias e preparações anti- res, lâmp adas, liquidificadores, pilhas,
data
e
artigos
para
,
fins
exclusivamente
• Local — Minas Gerais
corrosivas e anti-oxidantea, a saber: r ádio-emissores, rádio-receptor, rerdesportivos, exceto vestuário a saber: a detaaos, acetonas, ácidos, águas lOgios,
Classe — 18
reatores 'parai luz flubrescenaeroplanos
de
brinquedos,
álbuns
paArtigos — Fogos de artifício
aciduladas, albuminóides, alcaloides, tes, soquetes, s e cadores para cabelos,
ra colorir, álbans para recortar e ar- aldesidos, alvaiade, amoniaco, a,nili- torneiras, tomadas,
'telefones, tubos
N9 870.074
mar, alvos para jogos, e tiros, arma- nas, arsênico, bismuto, chapas foto- conduits, termostatos,
televisores,
ção para passatempo, arma. de brin- gráficas não reveladas, cromos, dis- transistores, válvulas, ventiladores,
quedos, assovios, autonaoveis para solventes, emulsões, ater; esmaltes,
voltímetros, vibradores e
crianças, aviões de brinquedo, balan- filmes sensibilizados, gomalaca, miswattômatros
MONITOR
ços, baralhos, bilhar, bolas para quais- turas químicas extintoras, frigorifi- nstrumentos musicais de corda, de
quer jogos, bolinhas' de gude, bone-‘ cas e refrigerantes, papéis químicos, Opro e de percussão, inclusive suas
cas, • bonecos, calçados para bonecas,
FRIBÚRGUENSE
sais químicos, soda, tinta e
artes integrantes, a saber: abafacarrinhos para crianças, carrochilms
, vernizes
ores de som, acordeons, arcos para
de brinquedo, cartão impresso para Substâncias e preparações químicas, iolinos, bandolins, banjos, baterias,
Requerente — Mario Emmanuel Mer- recortar e armar, chocalhos, cordas usadas na agricultura, horticultura, ambas, boquilhas para instrumentos
de
pular, cuícas, dados, discos para veterinária e para fins sanitários a usicais, caixas musicais, campainniw
lone dos Santos
Local — Estado do Rio de Janeiro leg ar, jogos de dominó, espingarda de saber: bernicidas, carrapaticida,s, de- e orquestra, cavaquinhos, clarins,
brinquedo, ferramentas de brinque- sinfetantes, desodorizantes,, formici- c larmetas , foles, contrabaixos, • cincas,
Classe — 32
Artigos — Jornais e Revistas do, figurinhas para armar e jogar, das, fungicidas, germicidas, insetici- edeiras, flautas, flautins, guitarras,
flechas para esporte, gangorras, joe- das produtos antiséticos 'usados na 1sarmônicas, harpas, liras, órgãos,
N9 870.075
lheiras para esporte, jogos de quais- veterinária, produtos desinfetantes andeiro.s, pianos, pistões, pratos,
quer espécies, linhas para pescar, más- para instalações sanitárias e produ- abecas rabecões, saxofones, tarniancaras carnavalescas, miniaturas de
tos para exterminar parasitas de
es, tamborins, troMbones, violões,
quaisquer espécies, mobilias de brinanimais
iolas e violoncelos, inclusive cordas
BOTTE
quedo, móveis de brinquedo, patins, Substancias químicas, produtos e ara in
a strumentos nsusic is e barp atinetes, pesos para atletismo, piões, p reparações para serem usados na
batanas para tocar
pistolas de brinquedo, quebra-cabeças, medicina ou na farmácia, a saber nstrumentos, ap arêlhos e petrechos
raquetes, relógios de brinquedo, sol- alcoolatos, bálsamos, beberagens me- ara a medicina, arpe dentária, cidadinhos, velocípedes, e jogos de xa- dicinais, cápsulas medicinais, com- urgia e higiene, não incluídos em
drez
primidos medicinais , colirios, emplas- outras classes, a saber: agulhas,
Requerente — Boita Tropicália Ltda.
tros medicinais , fortificantes, laxan- articuladores, abaixa-linguá, abridoLocal — Guanabara
N9 870.080
tes, lombrigueiros, pós medicinais, es de boca, agulhas, cirúrgicas e
• Classe 41 — 42 — 43
h ipo dérmica,s, algodão hidrófilo, ataóleos medicinais, pomadas,
Artigos — T. Estabelecimento
tinturas e xaropes
uras, aparêlhos para raios X,
N9 870.076
Substâncias e produtos de origem isturis, boticões, cêra para provas,
"ALBU-E10 3"
animal, vegetal e mineral em bruto coroas para raízes, cuspideiras,
ou parcialmente preparadas: argila atgut, cânulas, dentes artificiais,
refratária, asfalto em bruto s algodão enta,duras artifidiais, drenos, espeem bruto, borracha em bruto, creu. 111 os de boca, estojos de metal, extirInd. Brasileira
coalim, céras de plantas, cêras vege- anervos, esterilizadores , fordeos, ntais de carnaúba, e ouricuri, crina cas cirúrgicas, gaze hidrófila, goteiENGENHARIA LTDA
geral, cortiça em bruto, cascas rae, gesso, limas pra ouro, lixas
Requerente — Indústria e Comércio em
vegetais, ervas medicinais, extratos ara ouro, luvas para cirurgia, mede Pesca Brasil Atlantic S. A.
de plantas, fôlhas, fibras, flôres sê- sas para. partos, maldeiras, meias
,Local — São Paulo
cas, goma em bruto, líquido de plan- el ásticas, mesas pára operações,
Classe
—
41
Requerente — Serplex Engenharia 'artigos — proteína animal para con- tas, latex em bruto, ou parcialmente pi nças, pós para dentaduras, portaLtda.
preparado, _madeiras em atito ou ác idos, p orta-algodão, padiolas, pinsumo humano
Local — Guanabara
parcialmente trabalhadas, em toras, ça e cirúrgicas, sedas cirúrgicas , seClasse
serradas e aplainadas, óleos em ri ngas de vidro, seringas outras tenN9 870.081
Artigos — Moine de Emprêsa
bruto ou parcialmente preparados, a-cánulas, tesouras cirúrgicas, tigePO cie sapato, pó de moldagem para la s Para gesso, tubos uretrotomos,
N9 870.078
fundições, plantas medicinais, resiválvulas para fins 'Cirúrgicos e
nas naturais, sucata e talco em
ventosas
LVERZATIATO ARTÍSTICO "OlatJRA*
Acessórios de metal para banheiros
bruto
Metaás em bruto ou parcialmente e lavatórios, açucareiros, alavancas,
• Indilstria Brasileira
trabalhados, usados nas indústrias a aimofarizes, arames, arestas, argolas,
saber: aços, alumínio, alpaca, anti- aros, baldes, b i sagras, brocas, cadia
mônio, argentão, bronze, chumbo, nh os, cafeteiras, caixas de embutir,
Requerente — Sueme omura Camara cromo, cobalto, cobre, estanho, ferro, ca ldeirões, canecas, canivetes, chaves,
latão, snagn,ésio, manganês, níquel, co adores, colheres, correntes, cravos
Local — São Paulo
ouro, platina, prata, tungsténio, ,pa.ra, ferraduras, cremonas, dobradiClasse.— 15
ça s, enxadas, enxadões, esferas, eswolfranio e zinco
Artigos — Artefatos de cerâmica —
(p orcelana, faiança, louça, vidrada e
pe lhos para fechaduras, fechos, terMáquinas e suas partes integrantes ro lhes, formas para doces, funis,
outros), para uso caseiro, adarno, fins para:
acionar, acoplar, afiar, ga
artísticos e industriais, instalações agitar,abanar,
gonzos, la.gaaiços, lâminas
ajustar, alisar, alumar, aque- pa.dos,
sanitárias não incluídas em outras cer, arrolhar,
ra barbear, lima, maçanetas,
atarrachar,
bater,
beciasse: açucareiros, anéis (exceto de neficiar, binar, bobinar, comprimir,
andris, martelos, mexedores para
outras ciasses), a p arelhos de água,
forno e fogão, panelas, pás, pás de'
conduzir,
canjicar,
cortar,
costurar,
ap
fô
rno e fogão, parafasos, peneiras,
arelhos de café e chá, bacias, ban- coletar, descascar, debulhar, desfiar,
Reauerenle
Comercia/ — .7ffo Grana dejas,
b ebedouros, bidets, biscoitei- ensacar, enrolar, enfornar, encader- pia s, pinos, porcas, pregos, raladores.
de — Ltda.
iaas. cadinhos, cântaros, canudos, com- nar, filtrar, fiar, fresar, imprimir ral os para pisos, rolamentos em geLocal — São Paulo
poteiras, copos, filtros, fôrmas, fras- lavar, l i xar, misturar, mcer, purificar rei , tramelas, tesouras, trancas,
Nome . Comercial
coo, garrafas, globos, Jarros, lava-detranauetas, trans de cozinha e
rachar, refrigerar, serrar, triturar,
trincos
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e para
Alfinete, botões, fechos corrediços Fios em geral, para tecelagem
uso comum, linhas dè . costura, para
e miudezas de armarinhos
Joalheria e artigos de metais precio- bordar e "para tricotagem, a saber:
sos, semi-preciosos e suas imitações_ estambre de sada, lã, fios de algodão,
usados corno adôrrtos e naa incltudos de acetato de celulose, linhas de alem açama.; classes a saber: anéis. gadão, lã. torcida, lã para tricotar,
alianças, rafinetes, argolas para pul- em novelos e meadas, Meadas de sé_ da, retróz estorçal.
sa, broches, b.-aceletes, botares de punho e clarinho, brincos, colares. Tecidos de algodão, de cânhamo, de
correntes, cordões, emblemas de so- caroá, de juta, de lã, de linho, de
ciedade, fechos de colares, fivelas pêlo, de rami, de raion, de séda, inalusiva c.asemiras em peças.
jóias, medalhas, pulseiras, pendantes
Artefatos de tecidos não incluídas' em
e pre:ilhas de gravatas e
outras classes, a saber: abajures -ui-colarinho
Vidro, cristal e seus artefatos a ea- dados, baddeiras, braçadeiras, de corber: abaixa-luz, açucareiros, ampolas tinas, cadarços, droguetes, debruas
para medicamentos, bacias, bebedou- fitas, franjas, galões, intertelas para
ros, biscoiteiras, cálices, confeiteiras, alfaiates, mosquiteiros, palmilha para
compoteiras, copos, espelhos, fôrma,s, calçados, rendas, rédea, sacos o telas,
frascos, fruteiras, fuçais, garrafas, gio= Imagens, gravuras, estatuetas, estábos, jarros licoreiras, mantegueiras, tuas, estampas, manequins e análopires, porta-jarros, potes, pratos, re- gos, quaisquer obras de pintura e escipientes para uso doméstico, saladei- cultura não incluídos em outras clasdeiras, saleiros, serviços de vidro ou ses a saber: estampas em geral, escristal para água e outras bebalas, tampilhas, estátuas, estatuetas, manequins em geral, obras de escultura
taças, e xidros para janelas e outras
obras de pintura e selos.
aberturas.
Artefatos de cerâmica, porcelana, Arlefatos de madeira, osso ou marfaiança, louça vidrada e outros, para fim, não incluídos em outras classes:
uso caseiro, adôrnos, fins artísticos• e adôrnos para mobília, argolas, bateindustriais, instalações sanitárias e dores de cânhamo, bodas para redes,
não incluídos em outras classes, a sa- caixas, cestos, colheres de pau, estaiber: apa:xelhos de café, chá e jantar, ralhas de madeira para mesa, figura
bacias, banheiras, botijas, bules, bi- de madeira, fivelas de osso ou maiatlets, xícaras, canecas, compoteiras, fim, gamelas, grades, letras, macetes
frigideiras, garrafas," globos, jarros, mastros, rosários de contas de osso.
tanques de cedro, tonéis. tubos e
lava-dedos, mantegueiras, molheiras,
varas de madeira.
pires, polvilhadores, porta-facas, potes, pratos, saladeiras, saleiros, tra- Artefatos de palha ou fibra ,não inve.Ssas, tijelas, terrinas, vasilhas
cluídos em outras classes a saber: cae vasos.
pachos de dica e fibra, esteiras da
Materiais exclusivamente para cons- palha, esteiras de fibra aegetal, fio
trução e adartao de prédios e asara- de pita, joeiras de fibra,- malas -de
das a saber: azulejos, saiamos para cânhamo, obras de palha, obras Ce
tetos, asfalto para revestimentos, ar- fibras, ródeas, resfriadores de fibra
mações inetalicas- para prédios, arte- vegetal para água, utensílios de fibra
fatos de c mento, biqueiras de telha- vegetal, xerga de côco e caparia.
dos, cal, cimento, caibras, caixilhos, Para distiaguir artefatos de material
calhas, canos, 'chapas, colunas, cober- plásticos: argolas, armações para
turas, escadas, esquadrias, estacas, óculos, bandejas, bases para teíefogrades, impermeeabilizantes, janelas, nes, cabos para ferramentas, chapas.
ladrilhos, lages, mosaicos, portas, por- copos, cálices, colheres, coadores de
tões, ripas, rodapés, soleira.% telhas, chá, castiçais para velas, discos, deztijolos talhões vigas e venezianas. -canso para pratos, estojos para objeAlmofadas para carimbos e para tin- tos, fechos para bolsas, fôrmas para
tas, arquivos, brochas • para cola ou doces, guarnições para chupetas, padesenho, borrachas para lápis e tin- ra mamadeiras, guarnições para aoltas, canetas, canetas para desenhos, sas, garfos, galerias para cortinas
colas para papel, estojos para lápis, jarros, • mantegueiras, porta-copos,
fitas para, máquinas, •furadores, gram- oprta-pão, paliteiros, pulseiras para
peadores, lápis, máquinas para cal- relógios, recipientes, saleiros, tubas
cular, de escreveramáquinas para con- para ampolas, tubos-- para seringas.
tabilidade, para autenticar cheques, vasilhames, travessas, vasos e xícaras.
máquinas de somar, pincéis, pastéis Escovas comuns não incluídas em oude tintas para escrever e .desenhar, trás classes, a saber: baScUlheis, esporta-tinteiros, porta-lápis, porta-ca- covas para: alcatifas, baixelas, banha,
netas, porta-blocos, prendedores, car- de esparto para roupa. chaminé, esbonos, réguas, tintas para marcar, cada, espingardas, fundição, garrafas
carimbar, desenhar e escrever e janelas. limpar frascos, roupas e tetos, esfregaes, espanadores, vassouras:
tinteiros.
Armas, munições de guerra e caça, de criança de vidoeiro, esfregar assoalho, rua, casa e estrebaria.
explosivos e fogos de artifícios a sa'
ber: armas, balai de aço e chumbo. Garda-chuvas, bengalas e suas panes
bombas, canhões. canos de espingar- integrantes, a saber: armações
das, coronhas para espingardas, car- guarda-chuvas e de guarda-sóes, bartuchos de dinamite, 'explosivos, rads, batanas para guarda-chuvas, cabos.
fogos de caigala e artifício foguetes. capas castões de madre-pérola para
fósforos de córes e explosivos, grana-' bengalas e guarda-chuvas, cartões de
das, munições de caçador, pólvora, osso, metal comum e tartaruga, garsubstâncias explosivas, tanques de fos para guarda-chuvas e guardaguerra e torpedos.
sóes. guarnições para bengalas, ponAnimai s vivos inclusive aves, ovos em teiros, ponteiras para bengalas e
geral, inclusive o bicho-da-sada.
guarda-chuvas, sombrinhas, varetas e
Petrechos navais e aeronáuticos a savirolas de guarda-chuvas.
ber: âncoras, baias, cintos de nata- 'rendas lonas, correias de Urda espéa
ção, barcos. -pára-quedas e petrechos cie, cordoalha e barbantes. Materiais
navais e aeronáuticos.
de vedação. e mangueiras a saber:
Para distinguir viaturas teiaetres, anéis de •vedação. arruelas de borraaéreas e aquáticas automóveis, moto- cha, de cortica, de couro e de fibra
cicletas, bicicletas e partes integran- vulcanizada, barbante de amianto e
tes de. veículos' alavancas de' freios de algodão, buchas circulares de boramortecedores, anteparos, aros, assen- racha para potes, cordas de algodão
tos, barras de eixo, barras de freio, correias de transmissão. anuladores
bielas, braçadeiras, breques pata ro- de abasto, de corda, de arame. de
das, caixas para armação de yd:tinos, borracha de couro, de estopa, de r(3capotas, eixos de roda, eixos de mo- l ha e de plombagina juntas para vevimentos central, engrenagens, fei- dacão, liquido de rechear madeira
xes de mola, freios de rodas, painéis l ona, mangueiras. massas para caia _
páraa-lamas, pára-choques, quadros fetar, massas para vidros. raleias
quadros para bicicletas, rodaes, selins, tamp ões, tubos de jato tubos de totanques de gasoli na,e molas latnina- aulações para vedarão. un iões de cordo e de flanges e válvulas.
das de tôda espécie.

Agendas, boletins, catálogos e cartazes publicitários, jornais, livros riopres.sos, painéis publicitários, peças
teatrais. programas cinematográficos,
programas de televisão e rádio, panfletos e revistas impressas.
ranetes, cortinas e panos para assoalhas e paredes, a saber: capacnos,
cortinas, encerados, forros para tapetes de escadas, linóleo, oleados para
escadas e paredes peles para assoalhas, tapetes, tecidos para cortinas,
forros e tapetes, inclusive ferragens
para as mesmos.
Artefatos de couro, a saber: arreios,
bolsas, bainhas para facas, carteiras
chicotes, estojos para armas de fogo.
freios, guarnições de couro. para animais de montaria, laços de couro,
porta-notas, porta-documentos rédeas, selas, selins. sacos de couro,
surrões e skons.
Cobertores, cobertas, colchas, fronhas,
guardanapos, guarnições de toalhas,
guardanapos de c -á e café, panos
para pratos, lenços e toalhas_ de
mesa, banho e rôsto.
Aparas de papel, bob•inas de papel
para tipografia e imprensa, cartolinas em fôlhas, caixas e tubos de papelão, cadernos escolares, envelopes,
livros em branco, papéis de embrulho,
papéis para encadernação, papéis em
fôlhas, papéis para - cartas, papel
mata-borrão, papel absorvente, papel
para desenho, papelão, rolas de papel
rara embrulhos, ascos de papel e serpentinas de papel.
Artefatos, de borracha e de guia para
po rchs, a saber: Acopladores, argolas,
aros, bicos de mamadeiras, camaras
de ar, chupetas, desintupidores, esteiras 'de portas, esfregadores, -laminas para degraus, mordedores, protetores, peranas para buzina, solas,
saltos, pneus tubos, tubos para gotejar e borracha em lençol.
Móveis de metal, viera ou de madeira, estofados ou não a saber: Armários, armários de cozinha, balcões,
berços, cadeiras, camas, cômodas, dicristaleiras, escrivaninhas,
a a n s,
guarda-comidas, guarda-roupas, mesas, poltronas, pratelelvas, sofás e
tampos sanitários.
Amido, • arroz, aveia, açúcar, azeite,
biscoitos, bolachas, banhas, cremes,
confeitos, carnes, café, chá, cereais,
doces, frutas em conservas, em massa
e em caldas, farinhas alimentícias de
cereais compostas ou não, gorduras,
legumes em conservas, leite, milho,
molhos, massas- alimentícias, massa
deinate, manteiga, óleos comestíveis,
peixes em conservas, presuntos, paios,
queijos, requeijões, rações balanceadas para animais, sal, salames e
vinagre.
Aguardente, brandy, bitters, conhaque, cervejas, destilados de vinhos,
fornets, • gins, geropigas, licores, P i
-permint,hucery,vinhosermouths, vinhos espumantes, whiskys
e vodkas.
Bebidas refrigerantes isentas de álcool a saber: Aguas gasosas, minerais ou não, caldo de cana, garapa,
gasosas, laranjadas, limonadas, refrescos de tamarindo, de abacaxi e
de garapa e soda water..
Artigos para fumante; exceto papel:
Cigarros, cigarrilhas, charutos, fumos
em cordas, em fôlhas ou picados, cachimbos, piteiras, rapé, tabacos de
mascar, tabaco em pasta, picada, .em
pó e e mrôlo e tubos de cahimbro.
Semente e mudas asara agrici atura, a
horticultura e a fiar/cultura._ f"-ees
naturais, orquídeas naturais, plantas
vivas e sementes rara plantio.
Produtos e preparações para limpeza,
conservação e polimento, a saber:
Amido, anil, abrasivos, barrilha, céra
para assoalho, detergentes, goma
para lanvadaria. aquaíos para paair
e lustrar metais, palhas de aço, pastas para polir, preparados para lavanderia, sataão líquido, em pasta, em
pó e em pedaçcs, tijolo de polir, verniz para calçados e velas de esticalana.

Cambustívels, lubrifasantes e aulas.
tancias e produtos- destinados a. íta.
brificação e ao aquecimento a saber;
Carvão mineral, de turfa e vegetal,
cêras para iluminação, combustíveis
aquidos comprimidos ou não, fluidos
de iluminação, gasolina, geléia e grodura de petróleo, graxas para carres,
para engrenagens e de piai/ia:agaloa
babrificantea, óleo para descsixbanização, para aquecimento e iluminação, petróleo refinado, querosene e
turfa.
Perfumaria e artigos de toucador, a
saber: Batons, brilhantinas, águas
perfumadas, cilindros para enrolar
cabelos, cremes para a pele, cristais
e sais perfumados, depilatórios, dentifrícios em pasta, pó ou líquido, s escovas Para os cabelos, para os
tes e para roupa, esponjas para banho. esmaltes para unhas, esponjas e
arminhas Para pó de arroz e rouge,
grampos de enrolar cabelos, lixaspara -uns, loções, líquidos e pa.d'as
para limpeza e conservação do- cabelos, pós de arroz e pastas para ama
peza e conservação dos cabelos, rota.
ges, sachets, sabões perfumados, cm
pó, pasta, liquido ou sólidos, sabonetes, talcos e tinturas para os cabelos
e afilas.
Jogos de tecla espécie, brir aii , 'as e
passatempos, petrechos e artigos para
fins exclusivamente desportivos, a
saber: Alguns impressos para recortar e armar, baralhos de cartas, biliares, bonecas, bolas com câmaras
te ar, cartões impressos para recortar e armar( ferramentas de brinquedo, ogos de damas, dados, dominó
e xadrez, mobílias de brinquedo, patins, peças de xadrez, pertences de
bilhar, pianos de binquedo, tacos de
bilhar, tentos de jôgo e vias férreas
de brinquedo.
a participações,
Serviços ções,
propagandas, crédito,
administa
financiamento e investimentos.
N9 870.083

Requerente:- Marie Paula Flore Mona
teverde Delebois
Local: Guanabara
Classe: 36
Artigos de vestuários, de tõda sorte,
inclusive de esporte e para crianeas.
•

•

N9 870.084

SE.raftOOS MARITIMOS DISELMAB LTDA
Requerente: Serviços Marítimos
Diselmar Ltda.
Local: Guanabara
Nome de lamprésa
Na 870.085

DISELMAB
Requerente: Serviras Marítimos
Diselrnar Ltda.
Classe 50
-alma marca de Fanico, de acôrafe
74
do Decreto-lei namer0
com o art.
2a4 de 2al de fevereiro de 1967-CPI,

F1
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a ser usada pela req uerente em seu
ramo de negócio, expiara- ^r a de prestação em reparo de navios tais como:
Reparo de motor diesel e a gasolina,
reparo em caldeiras, de bombas centraugas e alternativas, de máqa
a vapor, de turbinas, de motores c : étricos e respectivas instalações, de
Carpintaria naval e citil, de estrutura
Metálica de ns a' a , batimento de, ferrugem e pintura de navios, reparos
DM tubulações hidráulicas e a vapor
em navios, lanchas -e pequenas errbarcações.

N9 870.090

Fevereiro de 1969
-r-

t dores, terminais para baterias, VolClasse: 28
tímetros e válvulas
Artigos: _Para distinguir:
argolas,
Classe; 11
armações para ocultas, adesivos, bol- Artigos: Para distinguir ferragens e sas, cabos para utensílios; carteiras,
ferramentas de tôcia a espécie, ctite- cantoneiras, coberturas de, plástico,
i:aria em geral e aceasaa. os de me- colas e pastas adesivas, copos. cèra
i tal: Alicates, anchuras., alavancas, preparada para a industriar, celulose
arrebites, arruelas, argolas, armações em fõlhas, caixas para baterias, emde metal, arames lisos e farpados, balagens de plástico, enfeites para
brocas, bigornas, baixelas, bolas de automóveis, esmaltes, isolantes plásaço, colheres para pedreiros, cadea- ticos, laminados plásticos, lancheiras,
dos, correntes, cabides, chaves, co- malas, plásticos para revestimentos,
nexões para encanamentos, canos de assentos e interiores de automóveis,
metal, tubos de metal, tubos para p orta-documentos, p orta-notas, pelíencanamentos, chaves de fenda, cha- culas virgens, placas, plastificantes,
N9 870.086
ves inglezas, cabos de metal, cruze, resinas sintéticas, resinas plásticas,
tas, camisas para cilindros, trilhos, sacolas de material plástico, rodídobradiças, enxadas, engates, esgui- zios, tintas p lásticas, tintas
betuchos, enxós, esporas, engrenagens, minosas, tintas compostas,
tintas
formões, ferros de carpir, ferrolhos, impermeabilizantes, tinta à óleo, tinRequerente: Sebastião Camilo Nas- facas, ferraduras para animais, gro- tas rep elentes, tintas sintéticas,. tincimento Pilho
sas, grampos, limatões, machados, tas à base de borracha, tubos de
p lástico, vernizes e vasilhames
Local : Guair abara
machadinhas, martelos, marretas,
Classe: 50
maçanetas, molas de vai e - vem,
Classe: 31
Atividade: Conjunto Musical •
mancais para rodas, mlas, pás, picaretas, pregos, picões,
parafusos, Artigos: Para clistinuir: barracas,
N9 870.091
porcas, ponteiros, p erfuratrizes, pi- tendas, lonas, lonas p ra toldos, ..
nos de fixação, pilares pequenos, guarda-sol de praia e jardim, massas
rastelos, roldanas, ralos para pias, para vedação, tubulações para vedaserrotes, serras, sacarrôlhas, talha- ção, coberturas de lona, abrigos, cadeiras, torquezas, travadeiras, tor- naletas, correias de transmissão,
neiras, trincos, tambores, tachos, diafragmas, cordoalha, tampões, buterminais, trilhos para elevadores, jões, buchas, mangueiras, rôlhas,
tubos de aço soldados sem costura,
anéis de vedação e tampas
tanques de metal, tubos de ferro, tuClasse: ;38
bos de aço, curvas, luvas, reduções Artigos:
Para-distinguir papéis e
Requerente: Cnec — Consórcio Nae junções para eletricidade, para gás
cional de Engenheiros Consultores
artefatos, livros não impressos,
e vapôr, fêchos, carretéis, carreti- seus
Ltda. S-C
lhas, tubos condutores metálicos, p apelão e seus artefatos; Agendas
Local: S. Paulo
cotovelos de metais, fios metálicos, em branco, álbuns em branco, balões
Artigos: Como nome de Emprêsa
uniões; vasos, - vasilhames e ver- de papel para enfeitar, blocos de
papel, bilhetes de passagem, bobinas
rumas
N9 8'70.087
. de papel, brochuras, cadernetas em
-- — --Requerente: Zilda Ribeiro de Melk
branco, cadernos escolares, caixas de
N9 870.094
p
de Langel
apelão, carteiras dá papel, cartoliLocal: Guanabara
na, cartões de identidade, cartões de
Classe: 50
visita, cartões comerciais, cartuchos
Artigos: Prestação de serviços
CNEC —CONSORCIO
de papel e papelão, chapas de papede
massagem, 'sauna, fisioterapia
lão, cheques em 'branco, duplicatas, à
chis t ria Brasileira
NACIONAL DE ENdebentures, envelopes, envolucros de
N9
870.092-093
papel e papelão, etiquetas, embalaGENHEIROS CONRequerente: Abílio Mendes de Oli- gens de papel e p apelão, faturas,
SULTORES TJTDA C/0
forminhas, g uardanapos de papel,
veira Júnior
lenços de papel, livros em branco,
Local: São Paulo
livros para co ntabilidade, malas de <'
Classe: 4
Artigos: Para distinguir -substâncias p apelão, m ata-borrão, notas -promise Produtos minerais em bruto ou sórias, notas fiscais, papel absorvem
R,equerente: Servendix'
Inaustria
p arcialmente trabalhados:
areias te, pratinhos e bandejas ,de p apel e
e Comércio de Máquinas Ltda,
-silicas, argilas, argilas refratárias, p apelão, pastas de cartolina, pastas
Local: São Paulo
aparas de 'madeira, amianto, caolim, para papeis, p apel de escrever, papel
Nome de Emprèsa
calcário, calcita, cal, corindon , en- de sêda, p apel crepon, papel transxôfre, fosfates, - fluorita, feldspato, p arente, papel p lastificado,
papel
1s19 870.088
Osso, granito, lipodelita, minério de higiênico, papel laminado,
papel
ferro (hematith), mica, mármore, estanhado, papel de embrulho, pamadeiras em bruto ou parcialmente pel encerado, papel almaço, papel
MOdsMOW AWSWEIRA
trabalhadas, polpa de madeira, pe- aluminizado, papel inSpernieável, padolita„ talco, sílica, terra de tripoli pel de encadernação papel de imp ressão, papel de carta, papel linha
N9 870.095-100
d'água, recibos, rosetas de papel, rótulos de papel, saquinhos de papel,
talões, tubos de papel e papelão,
Requerente: Indústrias Sanaão S.A.
toalhas de papel
Local: São Paulo
Classe: 16
•indústria Brasileira
Classe: 8 Artigos: Para distinguir: papel para
Artigos: Para distinguir aparelhos
reveStir p aredes (forrar casas)
elétricos, aparelhos eletrônicos, acessórios elétricos, instrumentos e apaN° 870.101
relhos para fins úteis, instrumentos Requerente: Coberplás Indústria de
científicos e de precisão; e aparePlásticos Ltda.
lhos de uso comum: Aparelhos de
Local: São Paulo
• RBátNCIA
alta tensão, amp lificadores, antenas,
•
Classe: 11
alto falantes, acumuladores, aspira- Artigos: Para distinguir . artefatos de
deres, aquecedores, abart-jours, bu- metal: Arames, arruelas, canos, coOrganização
les elétricos, bobinas, balcões frigo- nexões, cabos de metal curvas, co- 'Requerente: Regência
Contábil Fiscal
ríficos, binóculos, balanças, batedeiRequerente: Vitor Manuel Grana- ras para líquidos e massas, cafetei- limas, engates, extensões, frisos de
Local:
Guanabara
metal, fios metálicas, guarnições pa1 deiro Rio
ras elétricas, chaves
•
Classe: 50
automáticas, ra encanamentos, ganchas, postes
Local: São Paulo
chuveiros elétricos, câmaras frigorí- de metal, pilares de metal, perncs, Artigos: Para distinguir , como marca
•Classe: 21
ficas, câmaras , cinematográf icas, pinos, perfilados de- metal, suporte, de serviços contábeis e fiscais em geral,
Artigos: Para distinguir veículos e campainhas elétricas, chassis, cabos,
suas partes a sabea: automóveis, ca- condutores elétricos, chaves elétri- suporte metálico para cobertura de serviços de despachos junto • às rapar
lições
trilhos,
minhões' auto-caminhões, carrocerias cas, éomutadores, comandos elétri- •garagens, tubos de metal,
tubos conduits
e reboques, bicicletas, tricicles, car- cos, caixas de ligações e distribuições
Classe: 23
ros, carroças, lanchas. Mates, aviões, de fios, diais, enceradeiras, esteriliN° 870.102
Para distinguir tecidos em
vagões, carros tratores, carros
ir- zadores. esquadros de aço, extinto- Artigos:
geral,
tecidos
para
confecç
- es em
é
rigadores. freios,
breques, pedal as, res de incêndios, esquadros de agriamortecedores, parabrisas, hélice, pa- mensor, fios, terra, ferros elétricos geral, para tapeçarias e ama artigos
de
cama
e
mesa:
Algodão,
alpaca,
REG IN CIA—ORGANIZAÇÃO
ra-choques, rodas, paralamas, estri- para engomar e passar, ferros elébos, braçadeiras, traves, alavancas tricos para solda, fogareiros, fogões, cânhamo, cetim, caroá, casimiras,
CONTILBIL
fazendas
e
tecidos
de
lã
em
peças,
de freios, barras de freios, braçada- fios elétricos, isoladores, interruptoras de molas, tambores de freios, res, liq uidificadores, maçaricos, con- juta, jersey, linho, nylon, paeo-paco,
percalina, poliester, rami, rayon, sêVaretas de contrôle do afogador e duns elétricos, plug.s tomadas
de da- natural, tecid6s plásticos, tecidos
acelerador, portas laterais silencio- correntes, reg uladores da vaa
impermeáveis. tecidos de pano dou- Requerente: Regência - t)i-gonizncrio
sos e eixos de direção, e buzinas /adicta, sc antes,
tubte; . o IGuit-z
- ro, tecidos sintéticos
de fios acrí_
Contábil
para saaiculos
bos elétriços, tomadas, transfolina. licos e veludos
•
Local:. Sio

Oib
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N's 870.103-107

N° 870.109

•-

N"s 870.118-122

Fevereiro de

—

1969 1245

N° 870 121
•

ESPANCO.

Requerente: Comercial Agrico",,, Paulista Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 2
Requerente: Solar — Indústria e Co- Requerente: Atlântica — Engenharia It
Artigos: Na classe
mércio de Produtos Químicos Ltda.
Construções Ltda.
Local: São Paulo
Local; Estado do Rio de 'Janeiro
I\I"s 870.110-112
Classe: 1
Classe: 50
Artigos: Na classe
Artigos: da classe
Classe: 2
ATLANTIDA
N° 870.128
Artigos: Na classe
Classe: 3
Artigos: Na classe
Indústria Brasireira
Classe: 46
-Artigos: Na classe
Classe: 50
Artigos: Na,clasSe
Requerente: Indústria Tapetes Atlantida
S.A. — ITA
N" 870.123
Local: São Paulo
Requerente: Modas, A. 'M. Cunha,
Classe :22
o
S.. A.
Artigos: Na classe
Local: Estado da Guanabara
-.Classe: 23
Classe 36
Gênero de Negócio: Titulo
Artigos: Na classe
Classe: 24
N° 870.129
Artigos: Na classè,

Requerente: Fram Corporation
Local: Rhode Island — Usa
Classe: 6
Artigos: Para distinguir motores, a combustão interna e suas partes integrantes:
Carburadores, distribuidores, válvulas,
de cilindros, bombas de óleo, bombas
de água, filtros dê ar e filtros de óleos;
filtros e dispositivos filtrantes para uso
na indústria em geral, filtros de água,
purificadores de ar
Classe: 8
Artigos: Para distinguir aparelhos e diselero-cemânico
positivos elétricos e
para veículos em geral; Busiáas, baterias, alternadores, lanternas, faróis, •filhos automáticos, lâmpadas, lentes para
faróis, cometas elétricas, indicadores luminosos intermitentes, indicadores de
pressão do óleo, indicadores de nível,
sistemas de sinalização, medidores, de
N's 870.113-114
folgas
Classe: 11
Artigos: Para distinguir: adornos metáO BRUM DE LIMPEZ4
licos para veículos em geral: Frisos, pua' binas, botões puxadores, protetores meEu SEU LAR
tálicos; Ferramentas, ferragens e utenDIL
para
veículos
em
geral:
Extratores
sílios
de velas, chaves em geral, fechaduras
Requerente: Solar — Indústria e CoClasse: 21
mércio de Produtos Químicos Ltda.
Artigos: Para distinguir automóveis e
.
Local: São Paulo
suas partes integrantes: Aros, calotas,
2 — 3 — 46 —
Ciasses: 1
rodas, carrocerias, chassis, para-brisas:
INDUSTRIA BRASILIIRA
Frase de propaganda
para-choques, volantes, eixos, pedais,
estribos, bancos, encostos, amortecedoN5 870:124
res, engates, manivelas e freios
Requerente: - Dil" Limitada, Sociedade
Classe: 31
Civil
Artigos: Para distinguir elementos de
.Local: São Paulo
vedação para veículos em geral: Anéis,
'Classe: 25
arruelas, guarnições, gaxetas, retentoArtigos: Na classe
res, buchas, mangotes, correias de
Classe: 50
Requerente: Empresa de Construções e
transmissão
Inçorporações Ecil S.A.
Artigos: Na classe
Local: Guanabara
N° 870.108
N"s 870.115-116
Classe: 50
Artigos: da classe

Vita 91£044)

//

N" 870.125
I N D . 0 O I I)
sewsztenuamaneirenerecoce,

pidusti. is Brasileira

Requerente: L. A. C. Publicidadi
Limitada
Local: Estado da Guanabara
Classe 50
Artigos: Artigos da Classe
N9 870.130

Local: Guatabara
Requerente: Manoel Augusto
Nascimento Moraes
Classe: 50
Artigos: Artigos da classe

do

N 9 870.131

Inducid — Máquinas e Produtos AgroPecuários Ltda.
Requarentel: 'Depac /— Distribuidora de
Local: São Paulo
Títulos e Valõres Mobiliários Ltda.
Para distinguir e assinalar: Substâncias
Local: Guanabara
e preparações químicas tAadas na agriClasse: 25
cultura, na horticultura, na veterinária e
Açtigos: da classe:
para fins sanitários, da classe 2
Para distinguir e assinalar: Máquinas
1\15 870.126
de agricultura e horticultura e snaN partes integrantes, - grandes instrumentos
agrícolas, inclusive tratores, da classe 7

gue
Requerente: Auto Zona Sul Ltdar
Local: Guanabara
Classe: 50
Artigos: Artigos da Classe

N9 870.132
Requerente: Fram Corporation
Local: Rodhe Island — Usa
.M 870.117
Classe: G
Artigos: Para distinguir motores a comINDUCID iildQUIllAS E PRODUTOS
AI
bustão interna e suas partes integrantes:
AGRO-PECUÁRIOS
ITák.
Carburadores, distribuidwes, válvulas
de cilindros, }rombas de óleo, bombas
da Títulos e Valâres Mobiliáfies,Lidao
de água, filtros de ar e filtros de óleo:. Requerente: Inducid — Máquinas e Pro- Requerente: a Predial Cia". de Seguros Requerente: Prima
DistribUidora.
Local: Estado do Rio de Janeiro
dutos Agro-Pecuários Ltda."
filtros e dispositivos filtrantes para uso
Local: Guanabara
Classe: 50
Local: São Paulo
Clas3e 50 .
, na indústria em geral, filtros de água,
Artigos: da classe:
Artigos da Classe
Nome Comercial
purificadores de ar

CP) ,V6.1
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enfeites de pano; entremeios; entreestopas de algodão para aaaia! telas;
ta, eqas ue pano; reitros
festões; Iiitros de pano, raPsniterlE2Itcl:D2C limpeza;
tas; fitilhos; flanelas para limpeza;
franjas; galardetes; galões; laços;
ca e q ue r en te : Niterói Corretora de Tí- mecnas; mochilas; mantas (exceto
quando vestuário); mortalhas; mastulos e Valôres Mobiliários Ltda.:
tros; nesgas; ombreiras; palmilhas;
Classe: 50
pas
a mana
; passa:nanes ; pavios;
Artigos da Classe
pingentes;. pom-pons; Protetores de
pano
para
coicna,o;
rédeas de qualN9 870.131
quer tecido; lendas; sacas; sacolas;
sacos; sia.ninhas; sataches; tampos
não de outraa classes; telas para bor-'
dar; tiras; viezes; xergaa
—
2 9 8'70.137
1'IrEeMittít$3it
N9

870.133

VA

TEX

bandeiras; bibelots artísticos; bolas artisticu para árvore de natal e similares; bônus; boquets artificiais; bustos;
cartas geográficas; cartazes; cartões
postais; clichês; cópias fotográficas;
cópias fotostáticas; cópias heliográficas; decalcomanias; desenhos; diplomas; displays; distintivos - de associações e clubes; enfeites artísticos para
árvores de natal; enfeites artísticos
(não alimentícios) para bôlos; escapulários; escudos; esculturas; estampas;
estandartes; estátuas; estatuetas; estereotlpos; ,festões; figuras; 'flâmulas; 1.1,5res artificiais; frutas artificiais; fotografias; gravuras; bermas; imagens; imitações de flôres; imitações de frutas;
inscrições gravadas para monumentos
e sepulturas; lápides gravadas para sepulturas; letreiros (exceto quando aparelhos); manequins e análogos; mapas; _aaquetes; modelos para serem copiados; monumentos artísticos; moedas;
mostruários artísticos; obras ardsticas;
obras de escultura; obras de pintura;
painéis; paisagens; Pinturas artísticas;
placas para residências; monumentos e
sepulturas; plantas de obras; pratos
com pinturas ou gravações para ornamentação; projetos desenhados; prospectos de fotografiás ou desenhos;
quadros artísticos; reprochmes de
obras artísticas; riscos para bordados;
rótulos artísticos; santinhos; sélos; suportes .artisticos para vitrinas; taboletas; títulos; vistas paisagísticas.
Classe: 50
Artigos: Seryiços de publicidade. promoções, propaganda, desenhos, layouts, fotografias em geral, revelaçoes,
ampliações, reportagens footgráficas
em geral

Brasileira
Reterentei Niterói Corretora de Tit os e Valôres Mobiliários Ltda.
Local: Estado do Rio de Janeiro
1'.2querente: Confecções Vayatex Ltda.
Classe: 33
Local: São Paulo
Gênero
d.e
Negócio:
Insígnia
_
Classe: 36
Artigos: Artigos na vestuário, de tôda
N9 870.135
sorte, inclusive de esporte, para homens, senhores e para crianças, a saher: abrigos quando vestuário; agasa•
45. BARBADA
lhos; alp reatas' alvas; anáguas;
aventais; baby-d•ll; barrates; batas;
7ndtistria
Brasileira batinas;
bermudas; blusas; blusões;
,
boinas; boleros; bonés, borzequins;
Requerente: Indústria e Comércio de botas; bbtinas; cachecols; chace-nez;
calçados; calças; calcinhas; calções,
Confecções A Barbada Ltda.
inclusive para esporte; camisas, daLocal São Paulo
.
misas de fôrça; camisas-pagão; camiClasse: 24
Artigos: Artefatos de algodão, cânha- setas; -camisolas; camisolões; cade botas (perneiras); capamo, linho, juba, sada, lã e outras fi- nos
cetes;
capas;
capotes;
cara,pubras, não incluídas nas demais classes, ça,s;
cartolas; casacos; , oamcas;
o saber: adôrno de pano; algodão para casques;
casulas; ceroulas; chaalfaiate; atacadores; ataduras( excechapéus; chinelos; chuteiras;
to para fins medicinais); bicos; bôl- les;
cintos; cinturões; clergyman;
sas; bordados; borlas; braçadeiras; cintas;
colarinhos; coletes; combinações; cor•
brocados; cadarços; capas para mó- pinhos;
N9 810.138
cuecas; cueiros; culotes; dolveia; ,capas para raquetes; capas para mans; domineis;
échappes;
espartiinstrumentos musicais; carapuças; lhos; estolas; fantasias; fardamentos;
,(exceto vestuário) chumaços de alfraldas; fraques; galochas;
• godão; coadores de café; cobertas não fardas;
SCHMIDw
gandolas; gôrros; guarda-pó; grava-ale outras classes; coberturas para ca- tas;
hábitos;
japonas;
jaquetas;
jaeridtistría
' Brasileira
valos, para pianos, etc.; cordões de quetões; lenços; librés; ligas; 'inged
quaisquer tecidos; debruns; drequetes; rias;
luvas;
maillots;
mandriões;
maplásticos para vestuários; enchimentos nípulos; mantas de uso pessoal; man 'cie pano; enfeites de pano; entre- teaux ; mantilhas; mantos; martas; Requerente: Ha.ns Schmidt
& Filho
• ineios; entretelas; estopas de algodão martinhas;
Meias; meias confecções;
Limitada
,ara, alfaiate; etiquêtas de panos; fel- modeladores;
palas
(ponchos
leves);
Local:
São
Paulo
ros para limpeza; festões; filtros de paletós; pantufas; paramentos; peigClasse: 6
pano; fitas; fitilhos; flanelas para noirs;
pelerines; peles quando vestuá- Artigos: Bombas a pistão, centrifugas,
:limpeza; franjas; galardetes; galões; rio; perneiras;
peugas; pijamas; pei• elétricas e hidráulicas.
laços; mechas; mochilas; mantas (ex- tilhos; peitos; polainas;
ponchos; puceto quando vestuário); mortalhas; lôveres; punhas; quépis;
IN' 870.141
mastros; nesgas; ombreiras; palma regalos; renards; robes dequiminos;
chambre;
ãhas; passamanarias; passamanes;
brancas de uso pessoal; roupas
'pavioso; pingentes; pom-pons; prote- roupas
de baixa; roupas feitas; roupas para
toras de pano para colchão; redes de esporte;
roupas para operários; rouqualquer tecido; rendas; sacas; sa- pões; saias;
sandálias; sapatos; sôbrecolas; sacas; sianinhas; sutaches;
solidéus; shorts, schooteiras;
'tampos não de outras classes; telas pelizes;
slak; sobretudo::: sofainas; soutiens;
, para bordar; tiras; viezes; xergas sueter; aungas: sus p ensórios; tailIeur;
talabartes; tiaras; togas; toucas; túN9 870.136
nicas; turbantes; uniformes vestidos;
vestimentas para trabalhadores; ves- Requerente: Silvar Imóveis e Admituários; véus; visons
nistração Ltda.
GOODNkrs
•

tndstria

• Brasileira

Ns. 870.139-140

Reqüerente: Indústria e Comércio de
Confecções A Barbada Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 24
Artigos: Artefatos de algodão, cânhamo, linho, juta, seda, lã e outras fibras. não ir cluida:s nas demais classes
a saber: adorne de pano; alame,res;
alforjes de assaalasd,.. p ara alfaia.te; atacadores; ataduras (exceto /sara
Tzlátlatrin,
fins medicinais); bicos; bõlsas; bordados;
borlas;
braçad•eiras;
brocados;
a
cadarços; capas para móveis; capas
Requerente: Studio B Ltda.
'para raquetes; capas para instrumenLocal: São Paulo
tos musicais; carapusas; (exacta '-esClasse: 25
tuários) chumaços de algodão; coadores de café; cobertas não de outras Artigos: Imagens e gravuras, estátuas,
classes; coberturas para cavalos; para estatuetas, estampas, manequins e anápianos, etc.: cordões de nualauere te- logos. Quaisquer obras de pintura e
eidos; debruns: droquetes; elásticos escultura, a saber; ações; álbuns de fopara Yestuarlos; cnchnnento dp pano; icgraiios; apólices; árvores de natal;

sliedu
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• Local: São Paulo
•

esporte; camisas; camisas de fôrça; camisas-pagão; camisetas; camisolas; camisolões; capacetes; Capas; capotes;
carapuças; cartolas; casacos; casacas;
casquetes; casulas; ceroulas; chales;
chapéus; cintas:- cintos; cinturões; dergyman; colarinhos; coletes; combinações; corpinhos; cuecas; cueiros; culotes; dolrnans; dominós; echarpes; espartilhos; esto!as; fantasias; fardamentos; fardas; fraldas; fraques; gandolas;
gôrros; guarda:pó; gravatas; hábitos;
japonas; jaquetas; jaquetões; lenços; librés; ligas; lingeries; luvas; maillots;
mandriões; manípulos; Mantas de uso
pessoal; manteaux; mantilhas; mantos;
martas; inartinhas; meias; meias de
confecções; modeladores; palas (ponchos leves); paletós; pantufas; para-

mentos; peignoirs; palerines; peles
quando vestuário; perneiras; peugas;

pijames; peitilhos; peitos; polainas;
ponchos; puloveres; punhos; quépis;
quimonos; regalos; renards; robes de
chambre; roupas brancas de uso pessoa); asupas de baixo; roupas feitas;
roupa para esportes; roupas para operários; roupões; saias; sôbre-pelizes;
solidéus; shorts; slaks; sobretudo; stanas; soutiens; sueter; sungas; suspenS6,

rios; tailleurs; talabartes; tiaras; togas; toucas; túnicas; turbantes; uniformes; vestidos; vestimentas para trabalhadores; vestuários; véus; visons.
N° 870.143

Indústria Brasileira
Requerente: Calçados Ciro S. A. —
Indústria e Comércio
Local: Rio Grande do Sul
Classe 35
Artigos; Artefatos de couros e peles:a
saber: arreios, atacadores — bainhas

para facas e espadas — bolsas — couros e peles — caixas — carteiras —
calcanheirras — capas para• álbuns e
para livros — carneiras
coleiras —
correias -s- chicotes — copos — debruns
— estojos — entresolas — malas —
maletas — palmilhas — pastas de couros — oprta-niqueis — p pata-chaves —
rédeas — sacos — selas
solados -tirantes para arreios e valizes
1n,19

870.144

27C01/ F7
10,4.

Classe: 50

Indústria Brasileira
Artigos: Transações imobiliárias em
geral e administração de bens imóveis.
9 870.142
Requerente: Carrocerias Nicola S. A.
• — Manufaturas Metálicas
Local: Rio Grande do Sul
I) A '•1 1' O N A
Classe 41
ndlistria
Artigos: Alcachofras — aletria — alho
brasileira

N

— aspargos — açúcar — alimentos
para animais — amido — amendoim
ameixas — amêndoas — araruta a-4
arroz — atum — aveia --a avelãs -•-•
azeite — azeitonas — banha — bacaa
lhau — batatas — balas — biscoitos --s
bombons — bolachas — baunilha --a
café em Pó e em grão — camarão -canela em pau e em pó --a- cacau
carnes — chá — caramelos — chocolates — confeitos — cravo — cereais —
cominho — creme de leite — cremes

Requerente: Daytona Confecçoes Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos de vestuário, de Ui:71a sorte, inclusive de 'esporte, para homens, senhoras e crianças, a saber: abrigos
quando vestuário; agasalhos; alpercatas; alvas; anáguas; aventais; babydoll; barretes; batas; batinas; bermudas;
blusas; blusões: boinas; boleros; bonés;
borzeguins; coche-cole; cache-nez: cal- a limentícios — croques
te — compotas —
ças; calcinhas; cal:Aes; inclusive
para cangica — coalhadas — castanha —

cebola — condimentos para alimentos —
colorantes — chouriços — dendê -doces — doces de frutas — 'espinafre
— essências alimentares empadas —k
ervilhas — enxovas — extrato de tomate — farinhas alimentícias — favas
— féculas — floco — farelo — fermentos — feijão — figos — frios — frutas sêcis — naturais e cristalizadas —
glicose — goma de mascar — gorduras
— grânulos — grão de bico — gelatina — goiabada — geléias — herva doce
- herva mate — hortaliças -- lagostas — línguas — leite — leite condensado — leite em pó — legumes em
conserva — lentilhas — linguiça — loa>
ro — massas alimentícias — .mari..cos
margarina — marmela- manteiga
da — macarrão massa de tomate —
mel e melado — mate — massas para
mingaus — molhos — moluscos — mostarda — mortadela — nós moscada —
nozes — óleos comestíveis — ostras —
ovas — pães.— paios — pralines —
pimenta — pós para pudim — pickles
— peixes — presuntos — patês e petitpois — pastilhas — pizzas — pudins
— queijos — rações balanceadas para
animais — raizes alimentícias — requeijão — sal — sagú — sardinhas —
sanduiches — salsichas — salames —
sopas enlatadas — sorvetes — sucos de
tomate e de frutas ' — torradas — tapioca — tâmaras — talharim — tremoços — tortas --tortas para alimento
de animais e aves — torrões — toucinho
— vinagre
N
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Têrça-feirá 11

1SS CISNE
Requerente: Cisne Têxtil S.A.
Local: São Paulo
Classe 13
Artigos: Na classe
9 870.149

MSS CfiSNE
Indústria Brasileira
Requerente: Cisne Têxtil S.A.
Local: São Paulo
Classe 28
Artigos: Na classe
N

1SS CISNE

Indústria ,Brasileira

Indústria Brasileira

N

álbuns para retratos e autdgrafos;
balões (exceto para brinquedos), blocos para correspondência, blocos para.
,cálculos, blocos para anotações tubi4
nas brochuras não impressas; cader.
nos de escrever, capas para documentos, carteira para cigarros, calcos de
tipografia de papel ou papelão, cápsulas de papel, caixas de papelão cadernetas, cadernos, caixas de car,ao,
caiias para papelaria, cartões, cartões
ie visitas, cartões comerciais, cat,u_s
Requerente: Cisne Têxtil S. A.
índices', confeti,, cartolina, cadernos de
Local: São Paulo
papel melimetrado e em branco para
Classe 36
desenho, cadernM escolares, cartões
'Artigos: Na classe
em:branco, cartuchos de cartolina, ch,a
paz planográficas, cadernos de lemN° 870.155
branças, carretéis de papelão; envelp•
ervó3ucros para chari/ to-, ' pel, encadernação de papel ou pape.
Ião, etiquetas; escapulares; fõlhas in.
dices, folhas de celulose, faturas, fichas; guardanapos; livros não lin.
pressos, livros .fiscais, livros de coti.
tabilidade; notas promissórias; orna.
mentos de papel transparente; padel
mataborrão, papel especial para cigarros, em resinas ou bobinas, papeis
usados, pratos, papelinas, papéis de
estanho e de alumínio, papéis sem
Requerente: Cadeiras Sólio Ltda.
Impressão, papéis em branco para
Local: São Paulo
impressão, papéis fantasia, menos paClasses 17 e 40
ra forrar paredes, papel almaço com
Expressão
ou sem pauta, papel crepon, papal
te sêda, papel impermeável, papel
N° 870.156
em bobina para impressão, papel eu..
cerado, papel higiênico, papel imper.
meável, para copiar, papel para cie.
senhos, papel para embrulho imper.
meabilizado, papel para encadernar,
papel para escrever, papel para .,m•-•
primir, papel parafina para embrtt.
lhos, papel celofane, papel celulose,
papel de linho, papel absorvente, pa.
Requerente: Bernardus Angelo Maria pelão; recibos, rótulos, recipientes de
papel, rosetas de papel, rótulo de pa.
Wiegerinck
pel, rolos de papel transparente; sa.
Local: São Paulo
cos de papel, serpentinas; tubos posClasse 50
tais de cartão, tubetes de papel.
Ramo de atividade: Intermediação de
aplicações ao incentivo fiscal de outros
N9 870.15A
N 9 870.157
N° 870.154

N° 870.148

9 870.150

CADEIRA SOLIO A Unica com Regulagem
de Altura Automatizada

1SS CISN E Cent?

9 870.145

Indústria Brasileira
Requerente: Cisne Têxtil S . A.
, Local: São Paulo
Classe 32
Artigos: Na classe
N° 870.151

M1SS CllSN E CYLD
indústria Brasileira

Indústria Brasileira

Requerente: Calçados Ciro S. A. —
Ind-ústria e Comércio
Local: Rio Grande do Sul
Nome comercial.

Requerente: Cisne Têxtil S.A.
Local: São Paulo
- Classe 30
Artigos: Na classe

N" 870.146

Requerente: Irineu Darcy Becker
Local: Rio Grande do Sul
- "Classe 36
1%.
Artigos: Na classe

N° 870.152

1

Festival Inter - C!ubes
'da Música Popular Brasileira
Requerente: Sociedade de Ginástica
Pôrto Algre, 1967, «Sogipa»
Local: Rio Grande do Sul
Classes, 32 38 e 50 Sinal

essas

N9 870.158
Requerente: Associação dos Prolls n
siondis Liberais Universitários do
Brasil — Apluh"
Local: R. G. S.
Classes: 32 e 38

Centro de Orientação
de Incentivos Fiscais

Sinal

N9 870.160

Requerente: Bernardas Angelo Maria
Wiegerinck
Local: São Paulo
Classe 33
Titulo

•N° 870.147

•••

W 870.153
1

4 E -

Indústria _Brasileira
Requerente:: Grile Têxtil S.A.
Lo,--1 - São Paulo
Classe 23
Artigos: Na classe

Centro de Aplicação
de Incentivos Fiscaá;

i Requerente: 8:rnardus Angelo
Wieger:nck
:
.
Classe 33
Titulo

Indústria 8rasileka

Requerente: José Valendo
Local: . São Paulo
Classe: 41
Requerente: Cerâmica Cordeiro do
Artigos: Doces em geral, balas, bom.
Nordeste S. A.
bons, Choco'ates, caramelos, contei-.
Maria
Local: 11Pbia
tos, cremes,, frutas cris talizadas, Mar
Po
— . :••••••,nos de coitos recheados, gelatinas, gele"
-Artigns: Aros
drops e pralinés.
. papel agutinado, álbuns (em branco),

-I 'to

erÇa-Teira 1
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.. " .aiwammunaboraawa..

1\19 870.161

BOM TEM

870.-16,9

Contênnpora

•

Indústria Brasileira
Requerente: Casa Louro S.A. —
Modas e Calçados
Local: R. G. S.
Classe: 36
Artigos: Na ciasse

Requerente: Bom Tempêro — -oMareio Indústria de Cereais Ltda.
Local: Guanabara
Classe 41
Artigos: Arroz, batata, café, mane
Beca, farinha d emesa, feijão, leite
em pó, lingüiça, massas e pão.

N° 870.165

N9 870.162

Xxiteressaao: Engianci
Aavoc,aeie e
Administração de Imóveis Ltda.
Títulos de Estabelecimento
Local: Guanabara
Classes: 33 e 50

f

N9 870.16e

!NDOSTRIA BRAMIRA

Adenda e Adadnietrag7a
de Imeveis Lida

Transportes

Coletivos

Trêvo Ltda.
Requerente: Transportes Coletivos
Trevo Ltda.
Local: R. G. S.
Nome Comercial
N9 870.166
VERDE -

VERMELHO

BRANCO

al° 870.163

•n••n=f1,

tais; maquinaria de fosfatação, câmaras
de bonificação e estantes de bonificação
Artigos: Aparelhos para o aquecimento,
oto,estriamento,
speacraaa e o re
a secagem
especialmente
secagem de

C

vestimentos para superfícies, esmaltes; se
cadores; aparelhos ,de aquecimento; fôr.
nos . de aqueciménto; corpos d' e aquecimento; aparelhá de arejamento e de
Requerente: Concrefi Distribuidora sucção, especialmente para a névoa das
de Títulos e Vaiares Mobiliários
tintas; arejadores e ventiladores; apareLocal: São Paulo
lhos para tingir; aparelhos borrificadores,
Classe: 50
Ramo de Atividade: Titulo e vaiares. pistolas borrificadoras, especialmente
p'ara a aplicação de tintas; fôrnos de
cozimento, 'especialmente para o cozi,.
N9 870.170
mento de esmaltes; aparelhos de transporte, especialmente transportadores de
esteiras e de tamboras, calhas transpor; tadoras; aparelhos de lavar, especialmente para metais; Parelhos de fosfotaçãoa
câmaras de borrificaçao e estantes de
bonificação
N9 8'701'72
Requerente: Carlos Delphino Peixoto
e Odilon Nery
Local: Guanabara
Classe: 2
Artigos: para proteger e distinguir:
Baraticidas desodorante sanitário
fungicidas, inseticidas, defumaderes
e midas.
N9 870.

MON

,‘Oc)0

Indústria Brasileira.
.

Requerente: Iron .. Mecânica e
Industrial Ltda.
Local R. G. S.
, Classe: 6
Artigos: Aquecedores de água de alimentação P. I. M., arado para espalhar neve, máquinas de cortar-frios,
bombas de ar para pneumáticos, bombas para gasolina, de incêndio e ele tricas; betoneiras, brocas elétricas,
burrinhos e insufladores de ar, bu.
ahas quando parte de máquinas; cai.
gelras a vapor, carburadores, carimbos de tõrno, carneiros hidráulicos,
tavadeiras P. I.M., contraidores de
Viril° P. I. M., chumaceiras ou
mancais de antifricção, coletores de
dínamos e • motores, compressores.
condensadores; espanadoras, espalha
• neve, eixos quando parte de máquinas, êmbolos quando parte de máquinas, engenho de serra, engenho de
cana, engrenagens quando parte de
.maquinas, freios quando parte de
maquinas; guinchos de IricCão, guinChos para caçambas de arrasto, guia..
chos de transporte aéreo, guindastes;
limpadores de cano P. I. M.,
quinas de imprimir, lubrifica dores
quando parte de máquinas a vapor;
máquinas de lavar roupa, máquina de
costura, máquinas de furar radial e
horizontal, maquinas para o fabrico
e acabamento de latas e outros rad
plantes metálicos, máquinas borra
cheiras e máquinas têxteis, máqui,
nas de tirar cortiça, máquinas de
limpar e afiar facas, molas. para máquinas, máquinas frigoríficas, máqumás de rotular, martelos a es por,
Moinhos e agricolas, motores de mainbustão interna, elétricos e a gás, mo-tores para bicicletas e motocicletas,
pentes quando parte de máquinas,
penteadores de teares, rolos para estradas, serras mecânicas, serras hidráulicas, serras de fita, teimas mecânicos, tornos de. revólver, tOrtiJs
automáticos, tornos verticais, turba,
nas, tubulações para caldeiras; valvulas de uso de máquinas industriais,
velas de ignição para motores, válvulaa e ventiladpres quando parte
de máquinas. -
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PRETO

•

BRANCO

VERMELHO

Requerente: Industrial Kurt
Keller S.A.
Local: R. G. 'S.
Classe: 41
Artigos: Na classe
870.167

cDçç\'

Requerente: • Ortho Pharmaceutical
Corploration.
Local: em Ra r itan,. Estado de Nova
Jersey, Estados Unidos da Amarica
do Norte.
Cla,sse: 3
Artigos: Produtoa para a determina,.
çâo de fatõres sangüíneos e reagente
para dia gnasticos usados em
laboratórios.

1
Requerente: Ortho Pharmaceutieal
N° 870.174
Corporation.
Local: em Raritan, Estado de Nova
Jersey, Estados Unidos da América
do Norte.
Classe: 3
Artigos: Produtos para a determinaRequerente: Dayco Corporation
ção de fatóres sangüineos e reagen- Local:
em Dayton, Estado de Ohio, Estes para diagnósticos usados em
tados Unidos da América do Norte
laboratórios.
Classe: 28
Artigos: Haste- fôlhas, tubos, peliculas,
N° 870.173
+ blocos, tiras, disco t e fitas de plásticos;
resinas; todos usados para manufatura
posterior na arte industrial
lArtiqos: Fibras de vidro, fios de vidro
para manufatura posteriof ala arte
industrial

C&, P00

•Y

Requerente: Weidle & , Cia.
Local: R. G. S.
Classe: 28
Artigos: Na claisse

HILDEBRAND

N° 870.175
Requerente: Robert Hildebrand Maschinenbau G. m. b. H.
Local: em Oberboihingen Wuerttem(r,Prile
berq) — Alemanha
' ckClasse: 6
Artigos: Maquinaria-para o aqueciinento, o esfriamento, a secagem e o are,4r2osas
jamento, especialmente para a secagem
de madeira, madeira cortada, furriituras,
e)
revestimentos para superfícies, esmaltes;
caldeiras de aquecimento, corpós de
P_di 4
a
aquecimento; máquinas para aplicação de
tintas, esmaltes e matérias plásticas; mái,' &)
quinas esmaltadoras; máquinas para tingir e suportes p ra os objetos a serem
OACw.j,
tingidos ou já tingidos máquinas de
Reaaerente: Weidle & Cia.
transporte, especialmente transportadores
Indústria Brasileira
Local: R. G. S.
de esteiras e de tambores, calhas transClasse: 36
p ortadoras; máquinas de lavar e maqui- Recinerénte: A Massa Falida da Per
Artigos: Na Classe
jnaria para tear. especilmente pra me- fumaria Lopes Indástria e Comércio
Sociedade Anônima
Local: GB.
Classe: 48
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: NCr$ 0,16
Arti g os: Um .crerne Para o toucador
'N9 870.148

