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REVISTA DA PROPRIEDADE
- INDUSTRIAL

Aktiengesellschafat
Antonio Carlos lpressenfabrik
veículos em geral
Bringas e Cesar Gerardo Miranda. Heidelberg.
N9 142.121 - Aperfeiçoamentos em
• N9 198.802 Um nôvo sistema
de articulação das alavancas (gafa- ou relativos a circuitos de desligaPrivilégio de invenção deferido
nhotos) de acionamento, utilizado em mento de um sinal de bloqueio sem
49 145.619 - Máquina Automática conjunto de embreagem - Borg- distorção de qualquer momento arpra fazer molas espirais -• Indústria Warner do Brasil Indústria e Co- bitrário - N. V. Philips'Gloeilampenfabrieken.
de Máquinas e Ferramentas Carjac mércio Ltda.
N9 138.973 -.Processo e dispositiLtda.
N9 142.134 - Aperfeiçoamentos em
vos de decolmontagem de filtros disN9 145.774 - Interruptor elétrico postos em 'circuitos de fluídos fun- ou relativos a circuitos com base de
tèrmicamente sensível - Texas Ins- cionando sob pressão ou sob vazio - tempo - N. V. Philips'Gloeilampenfabrieken:
truments Incorporated.
•
Jacques Muller.
N9 142.216 - Aperfeiçoamentos em
N9 145.840 - Processo para a faN9 138.995 - Aperfeiçoamento em sistemas
de Comunicações - Autobricação de um dispositivo semicon- um interruptor de botão opeiaao por
dutor de junção - Rádio Corporation chave - General Electric Company. matie Telephone 81 Electric Company
of America.
N9 139:193 - Apperfeiçoathentos Limited.
N9 142.250 = Conjunto de armaem
ou relativos a diodos zener e a zenamento
N 9 146.600 - Aperfeiçoamento no
de núcleos magnéticos processos
d-efabricação
de
diodos
zeinduzido de máquinas elétricas de enAmp Incorporated.
tre-ferro axial plano e enrolamentos ner - Ni V. Philips'GloeilampenfaN 9 142.251 - Aperteiçoame)hos em
lamenares - Compagnie Electro-Mea bricken.
ou relativos, a arranjos de circuito
N 9 139.229 - Motor de ignição pot para
canique.
produzir uma corrente em forN9 147.800 - Esquema de ligaçao compressão - Cummins Engins Com- ma de dente de serra numa bobina e
para comandar a corrente elétrica pany, Inc.
unia tensão • contínua através urna
N9 139.614 - Motor de combustão ai:pedal:eia
aduzida a um consumidor - Eldima
de carga variável - N.
interna de pistão ivtativo - Ustav V.'
A. G.
Philips ' Gleallampen fabrieken . •
Pio Vizkum Motorovich Vozidel.
.N9 148.409 - Aperfeiçoamentos eml N9 140.222 - Equipamento móvel
N9 142.282 - Aperfeiçoamentos re
ou relativcs a dispositivos para. ilu- ,de instrumento de medida e, princi- lativos a insta:ações propulsoras para
minação em baixo d'água - Mecâni- palmente, e indicador de velocidade - geradores elétricos = J. Sten°
ca Esfera Ltda.
Company t ptford) Limited
Etablissements Ed. Jaeger.
• N9 148.674 - Transformádores
N 9 142.295 - Mecanismo para a
-N9 140.227 - Válvulas de contrôie
corrente - Hitachi, Limited.
manobra dos Órgãos de retenção das
- Wagner Electric Corporation.
N9 149.350 • - Conjunto isolante
•N9 140.519.- Dispositivo controlá- caixas de bobinas para teares com
para alta tensão - Vifosa -Vicir4ria vel de impedância semicondutor - várias tramas - Metapic S. A.
Industrial Figueras. Oliveiraí S. A.
Tre National Cosh Register Com- - N9 142.438 - Emealagens unitáN9 149.478 - Pulverizador a 'fôrça pany.140.560 - Um dispositivo semi- rias d ealvejantes Colgate PalN9
motriz - Ha tstita Industrial . Co. Li- condutor
Company.
Westinghouse Electric molive
mited.
N9 142.448 - Mascara ou capa para
Corporation.
proteção de cineseopios de aparelhos
N9 149.523 - Dispositivo termosN9 140.719 - Aperfeiçoamentos em televisores receptores - Indústrias
tático de contrôle de escoamanto 'de motores
para Máquinas de costuras Heller Metais e Plásticos Ltda.
ar - Ronco Incorporated.
N 9 142.508 - Aparelho de comanem geral - Indústrias Eletro Mecâdo de motor elétrico - Harnischfeger
N9 150.698 - Aperfeiçoamento em nicas Pecker S. .A.
Corporation.
ou relacionado cem indicador de presN9 140.768 - Nova chave magnéN9 142.593 - Anteparos luminessão - Pau Uyba Instrumentos de tica
Flamex
Indústria
e
Comércio
centes --. Radio Corporation of AmeMèdição Ltda.
S. A.
rica.
N 9 150.802 - Aperfeiçoamentos em
N9 141.100 - Nova cunha tipográNç' 142.819 -- Elemento de filtro
Egon Saphir.
fica exppansiva por duplo excêntrico
isqueiros
para filmo de tabaco - The AmeN9 152.549 7- Aperfeiçoamentos em - Florio Oswaldo Viviani.
rican Tobacco Company.
ou relativos a interruptores elétricos
N9 141.365 -.Dispositivo para monN9 143.105 - Aperfeiçoamentos em
- José Ismael Musitano Piragine.
tar,
com
o
emprêgo
de
óleo
sob
presN9 154.654 - Aperfeiçoamentos em são, uma conexão com assento pren- ou relativos a um mecanismo operador
para aparelhos lubrificadores de
dispositivo de acoplamento de uma
quinta roda apropriada para ser sado - Gebruder Sulzer Aktienge- trilho e flange para vias permanentes - The P. izz M. Co. (Eneland)
montada sôbre um trator - Amsted sellschaft.
N9 141.671 - Aperfeiçoamentos em Limited. •
Industrics Ineorporateid.
dispositivos adequados para medição
N9 143.10a -- Aperfeiçoamentos em
N9 155.426 - Aperfeiçoamentos em angular ou níveis - Tasso Richlin ou relativos a aparelhos de lubrifica,.
dispositivos pará o aproveitamento da da Rocha Loures.
ção de trilho e flange - The P. 8:
energia do vento Ariovaldo ViM. Co. (England ) timited
141.790
Aperfeiçoamentos
em
N9
lela.
N9 143.107 - Aparelho receptor de
N 9 163.248 - Aperfeiçoamentos em religador de circuito automático com rádio provido de 1nwilucro apertadatravões elétricos - Constructora processo seletivo de cargas frias -- mente vedado„ flutuante, adequado
General Electric Company.
Electrica Espariola S. A.
para tornar o rádio receptor capaz
N9 142.085 - Máquina impressora de
N9 165.310 - Dispositivo para inser também usado sôbre a água
dicar a pressão dos pneumáticos de d efinalidades múltiplas - -Sei:net-1
Expediente de 6 de fevereiro
de 1969

ou em ambientes empoelrados naldo Piccinini.
N9 143.428 - Dispositivo medidat
de fluxo - Rowser Inc.
N9 144.090 - Aperfeiçoamgntos cai
ou relativos a d sposithios de fixação
de um núcleo de bobina em urna
mesa de enrolamento - N. V. Philips' Glocilampenfabneken.
N9 144.127 - Dispositivo de contra,.
le de impressão para máquinas dE
contabilidade - The National Cast
Register Company.
N9 144.218 - Contador elétr'co Amo 1ncorporated.
N9 144.328 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a arranjos para a airt
p' :icação opcional de dois sinas .ai
som e do mesmo sinal, com e seni
modificação respectivamente - N. V
Philips' Gloeilampenfabrieken.
N9 144.580 - Diápositivo de permuta de contra corrente centrifugt
de multi câmaras com colunas de
discos removive s Wladzia Utijas
Podbielniak Doyle.
lsa' 144.679 - Aperfeiçoamentos el.(
ou relativos a cabeçotes pai> grava.
ção magnética e processo pára sul
fabricação - N. V. Philips' Gloeilampenf a brieken.
N9 145.375 - Aperfeiçoamentos eis
d spqsitivos para aproveitamento dt
energia do vento e Sua transformação em energ a mecânica - Ano.
valdo Viliella.
N9 145.484 - Proceso para a fabricação rapidissima de pontas de canetas esferográficas, partindo de uma
fita metálica, e ferramentas para a
sua aplicação - Reaal Paaentauswerturigs Anstalt.
N9 97.391 - Nôvo tipo de anal:rilho
elétrico. dynamo motor elétrico estaeco inductivo - Isamu Furuyama
N9 132.142 - Tubeiras de sucção
- Electrolux Corporaeon.
•
N9 134.029 - Nôvo tipo de mecanismo recuperador - INA - S. A.
IndOsti- SI. Nacional de Armas.
N9 135.U33 - Dispositivo de una
trilho hum dormente de estrada de
ferro de concreto - Compagnie Anternationale dos P.eux Armes Frankonoul, Societe Anonyme.
N9 136 302 - Mecanismo de ie.
mentação de cala,ndras - The Bendix Corporaeon.
N9 136.575 - Válvula - Cameron
Iron Works Inc.
N9 137.075 - Desaerador a vácuo
- Pfaudler Petinutit Inc,
11 9 137.302 - Processo aperfe'çado
de contamines:fui local de um corpo
semicondutor por meio de boro -n
N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken.
119 137.520 - Sistemas de diodo da
tunel para lógica de pulsação - Tho
National Cash Register Company.-
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As assinaturas vencidas po.
suspensas sem prévio
aviso.

deráo ser

- Para evitar interrupção na
remessa dos Órgâo.S oficiais a renovaçáo de assinatura deve ser
CH EP a DA awçÃo oe metewçÃo.
solicitada
com antecedência de
Ft_ ORIANO GUIMARÃES
trinta (30) dias.

DIRETOR GERA,

ALBERTO DE BRUTO PEREIRA
CMaa DO stoviÇO DE PUEILICAÇOUE

- As reclamações pertinentes J. B. D2. ALMEIDA CARNEIRO
matéria retribuída, nos casos de
étro ou omissão, deverão set
-DIÁRIO OFICIAL
formuladas" por escrito à Seção
611Ç ;i 0 II1
cie Redas:ão, até o quinto ,dia útil
Ceca.' de pubecedado do •ma...odont. do OliplirtKr11~1111
subseqüente à publicação no
•t•st10.1a , de Propriedade Industriai •az Ministerlo
óegão
do I ndústria o de Comércio
Inipresco nes

C).ticincs cio Dei-ertemcnto de imprensa Nacional

- A Seção de Redação fano*ciona.
para atendimento do públiASSINA TLI RÃS
co, de 11 às 17h30m.
FUNCIONÁRIOS
REPARTVES E PARTICULARES
,Capital e Interior
Capital e Interior
- Os originiais, devidamente
autenticados, deverão .ser dactilo- Sem estr6
..... NCr$ 13,50
NCr$ 18,00 Semestre
grafados em espaço dois. em uma Ano
NCr$ 27,00
NCr$ 36,00 Ano
só face do papel, formato 22x33:
Exterior
Exterior :
as emendas e rasuras serão res.."
• • . •-• • • • NCr$ 30,00
.• • • • NCr$ 39.00
Ano
salvadas por quem de direito.
-- As assinaturas podem ser
tomadas em qualquer época do
ano, por seis meses ou um ano,
exceto as para o exterior, que
sempre serão anuais.
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- Na parte superior do code:iço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e a Inês e o ano em que findará.

- As assinaturas das Repartições Públicas serão anuais e de.
verão ser renovadas até 28 de fevereiro.
- A remessa de valôres, sempre a favor do Tesoureiro do De.

partarnento de Imprensa Naczo.
nal, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à sua apli-

cação.
NCIMERO AVULSO
- O preço do número avulso figura . na última página de cada'
Os suplementos às ediçóes

exemplar.
dos órgãos oficiais só serão reme- O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0,01, tidos aos assínantes que os solise do mesmo 7t.'0 e de NCr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores. citarem no ato da wsinatura.

N9 137.910 - Processo e aparelhol N9 135.231 - tatnicarbon N. V.
para determinar a n.t dez de ima- N9 138.659 - Teikoku Jinzo (enN9 137.928 - S-stema computador shi Kabush ki Kaisha.
N9 142.421 - American Home Progem - Logetronics Inc.
- The National Casn Register Com- ducts Corporation.
N9 144.886 - Farbenfabriken Bayer
pany.
N9 138.658 - Registro de lesloca- Akeitngesellschaft.
/alento - Amp Incorporated.
N9 158.742 - Owens Illino:s Glas.)
N9 135.325 - Cabeça de pistão para Company,
motores 'cle combustão interna do tipo
N9 165.197
Lonza. S. A.
de ignição de compressão - CaterN9 165.724 - Farbenfabriken Bayer
pinar Tractor Co.
Alctiengesellschaft,
• N 9 143.185 - Aperfeiçoamentos em
N9 167.943 - Johnson & Johnsoil
buzina a ar comprimido - G.ovanni do Brasil Produtos Clrúrg cos LtJa
Gritti.
N9 167.972 - Merck & Co. Inc.
Privilégio de invenção indeferido
N9 167.998 - The Wellsome Foundation Limited,
N9 135.834 - Vaivula d eengate
N9 168.045 - Celanese Corporation
rápido pra a passagem de ar ou gás f Ameri
- Nifrace Indústria e Comércio apa- N9 168.351 - Soc etá Faimaceut ei
relhos Técnicos Ltda. .
Italia.
N9 168.912 - J. R. Geigy S. A.
Exigéncias
N9 169.004 - May And Baker LiFicam notificados os requerentes mited.
abaixo mencionados para que cumNo 107.633
Solvic Societé Anopram as exigências.
N9 134.664 - Societé des Verreries nyme,
N9
134.332
Inventa Ag. Pus
Industrielles Reun es du Loing.
N9. 134.898 - Antônio Ferraz, pie- Forschung und Patentverwertung.
tro 'Paulo Fava e Jan Kosav.
Tonta conhecimento do parecer
técnico:
N 9 137.877 - Francisco José Dom.nguez & Bofill e Frederico A. .UhlN9
139.966
- Ledoga S P A.
znann.
N9 142.318 - W R Grace Co.
N9 172.714 - José Ismael Musitano
N9 146.093 - Alenido dos Santos e
Piragine.
Elias Quinto de Souza.
N9 173.525 - Hugo Zardo.
N9 173.807 - Georges Bafio).
N9 157.961
Emilitana Produtos
, N9 174.035 - Joaquim Silvano de Cosméticos Ltda.
Aguiar Lopes.
N9 158.270 -- Phililps Petroleum
N9 174.078 - Nicolino Guimarães Company. - Tome conhecimento do
Moreira.
pareci:ir técnico e cumpra a exigênN9 174.180 - Emilio Eugênio Lebre cia.
N? 116.729 Shell Internationole
Diversos
kesearch Maatschappij N. V. - ReN9 174.001 - F. Hoffmann La Ro- tire os pontos característicos 11 e 13.
che & Cie. Societé Anonyme - TorN9 108.326 - The B F Goodrich
no sem efe.:to a ex'gência supra, uma
vez que o certificado foi encontrado Company. - Apresente nôvo titulo
de acôrdo com os pontos caracterísjunto aos pontos característicos.
ticos e publiquem-se os pontos caDe 6 de fevereiro de 1969
racterísticos.
Exigências
Nq 134.193 - Abbot Laboratoires.
- Mantenho a' exigência técnica.
Cumpram exigência técnica:
N9 101.566 - N. V. de Bataafsche
N9 126.112 --- Chemical Construo- Petroleum Maatschappij. - Mantetion Corporation.
nho a exigência técnica.

Seção de Transferência
e Licença
Rio 6 de fevereiro de 1969
Exigências
American Can Company (titulas
da patente 53.026). - Preste esi
clarecimento em face do contrato de
exploração averbado a favor de Aluerican Can International Inc.
VS - Indústria de Artefatos de
Metais S. A. (junto à pat.' 5.226).
- Preste esclarecimentos sôbre o pagamento das anuidades e a prorrogação do M. U. 5.226 em aprêço.
Cia. Metalúrgica Prada (junto à
patente 3.530) . - Preste esclarecimento tendo em vista que a procuração inscrita sob o n9 54.441 foi ou,
torgada à extinta Cruzeiro do Sul
Patentes e Marcas.
Indústria Coimbra de Ferragens
S. A. (junto à patente 76.872). -àPresta esclarecimentos tendo em vista que a procuração inscrita- sob o
n9 85.044 foi outorgada a favor da
Cruzeiro do Sul Patentes e Marcas
agência já extinta.
U S Industries Inc. (junto à patente 65.695). - Apresente a tradução
dos dizeres contidos às fls. 94 v e,95.
Kubota-Teldco do Brasil - Indústria e Comércio Ltda. - (junto à paAVISO AS REPARTWOES
,PTJBLICAS
O Departamento de Imprensa
Nacional avisa às Repartições Públicas em geral que deverâo provi-

denciar a reforma das assinaturas
dos órgãos oficiais até o dia 30 de
abril, a fim de evitar o cancelamento da remessa a partir daquela
data.
• 0 registro de assinatura nova, ou
de renovação, será feito contra a
apresentação do empenho da despesa respectiva.

tente 77.580). - Apresente o documento comprobatóri0 da alteração
de nome.
GUStaVe Georges Henri JUif (junto
à pat. 74.434). - Promova no documento de fls, 62 a retificação do
nome do cedente pelo tabelião.
Glasurit Combilaca S. A. Inclits=
tria de Tintas (unto à patente têrrno 154.415). - Deverá fazer asslnar o documento de fls. 32 por 2 testemunhas.
• Diversos
Philco Corporation (titular das patentes: Priv. Inv. ns. 70.291 - 70.838
---- 71.015 -- 71.053 -- 71,186 -73.464 -- 72.029 -- 73.410
71.297
-- 73.154 -- 74.662 -- 74.664 -75.814.
1 - Arquive-Se O pedido de contrato de licencianlento, por falta cie
cumprimento da exigência. ,
2 - Diga a recrderente Philo°
dio e . Televisão S. A. se ainda ha
interêsse na averbação do contrato
de exploração, requerida nas peti-

ções.

Philco Radio e Televisão S. A. e
Philco Radio e Televisão Ltda. (junto à patente 69.659). - Arquiveinse os pedidos de contrato de licenciamento por falta de cumprimento
das exigências.
Philco Radio e Televisão Ltda.
(junto à patente têrmo 112.478). Arquive-se o pedido de contrato de
licenciamento por falta de cumprimento de ,i,..gência.
•n•••1.••n•••

Seção de Recursos
Rio, 6 de feVereiro de 1969
Recursos interpostos
Fresimbra Prelos e Sinais do
Brasil S. A. (recurso interposto ao
deferimento da patente P. Inv. têrmo 134.448).
Atlante S. A. Indústrias Médico
Odontológicas (recurso interposto ao
deferimento da patente Mod. Util.
têrmo 136.558).
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Heaherl
N9 614.171 = Stelnalla
COFADE Soe, Fabricadora de
cl. 47
Elastrómeros Ltda. (recurso interpos- Rudolph Paul Weisser
to ao 'deferimento da patente Priv.
Inv. têrmo 140.503)

Grupo de trabalho
Rio, 6 de fev:reiro de 1969
Marcas cle f er ias
567.333Moura - Esportas
Ne
Moura Ltda. - çl. 31,
N9 567.334 - Moura - Esportes
Moura Ltda. - cl. 40.
N o 594.740 - Bola ao Chão - Mári, Benassi
d. 41.
N9 599.111 - Panama - Panama
Automóveis e Re.presentaçõer Ltda.
- el. 21.
Ne 604.196 - Farroupilha - 01vebra S. A. Indústria e Comércio
de Óleos Vegetais - cl. 4.
N9 612.752 - Bate Papo - Orlando
França de Lima - cl. 42.
- Demisa
No 613.864
- Deutz Minas S. A. Fábrica de
Tratores - cl. 11. - Registre-se
com exclusão de calotas, camisas para
cilindros e trilhos, engrenagens para
eixos da comando e eixo manivelas
e botões de metal (start).
N9 614,016 - Black Diamond Vitor M. 1 Batah - el. 17.
N9 614.973 - Bernauer - Cia.
Bernauer de Secadores Industriais cl. 5.
Ne 616.672 - Vilaregio - Gad
cl. 36. - Registre-se cobretudo por guarda-pó.
Titulo de estabelecimento
deferido
N e 605.706 - Plano Santapaula de
Participação Santapaula Melhoranentos S. A. - el. 33 (art. 97 núnero 1).

Frase de propaganda deferida

•
N9 606.213 - A Casa Que Veste
aerações - Irea - Indústria de
R.oupas e Afins S. A. - el. , a6 (artigo 101).
•
Insignia deferiria
Ne '570.994 - C - Centrais Ele-;ricas de Urubupungá S. A. - cl. 33
;art. 95),
N9 570.996 - O Cela - Centrais
Elétricas de Urubupufigá S. A. il. 33 .(art. 95).
Marca deferida
N9 570.995 - C eclusa - Centrais
Elétricas de T.Trubtipngá S. A. • el. 33. - Registre-se sem direito ao
•
uso exclusivo da letra C.
Marcas indeferida.
N e 608.569 Capyus Air .C5 Farmácia Homeofática Paranaense
Ltda. - cl 3.
No 467.947 -• Branco - Caaa
Branco Câmbio e Turismo Ltda. cl. 38.
N9 596.245 - StauP Soc.- Técnica Auto Peças Ltda. - Staup Soc. Técnica Auto Peças Ltda. ais. 6 -- 21.
N9 604.207 - G B Tratores .e Equipamentos - G B Tratores e Equi•
parnentos Ltda. - el. 7.
IV 604.631 - Varantex - Lanifício
Varan S. A. - el. 31.
N9 605.928 - Branca - Artefatos
de Madeira Branca Ltda. Industriai
Sleeplon
N . 013.947
e Mercantil Sleeplon Ltda. - cl. 37.

Fevereiro de 1964, 125'n

cario de acôrdo com o Decreto nú- ` N 475.478 - TRW Inc. ' - Reg's.
mero 254, da 28 de fevereiro de 1967: nrei 389.917.
No 221.488 - Laboratório Farma- j N 476.722 !-- Riggio Tobacco n.rwl
cêutico Eloma Ltda, - Reg. 389.893. poration Limited - Reg. 389.918.
N9 525.799 - A.F. Pessoa - Re.
• Divisão de Marcas
No 224.245..- Lapis Johann Fabei ? gistro 389.919.
.
S. A. - Reg. 389.894.
N° 526.178 - Nal Farmacêutica
Rio ó de fevereiro de 1669
N9 243.895 - A S Corrêa & Cia. Ltda. - Reg. 389.920.
Ltda. - Reg. 489.895.
N9 532.842 - Italb:iica Artefatos de
Marcas deferidas
N9 243.806 - A S Corrêa 8.: Cia. -Cimento Indústria e Comércio Ltda.
Reg...389.921.
N° 588.107 - Fadaflex - Fadaflex Ltda. - Reg. 389.896.
- Fábrica de Brinquedos e BijouteN9 534.300 - Provei - Predital de
N9
262.279
Klinger
S.
A.
Anirias Ltda. '- ci. 49.
Vendas e Empreenditinas e Produtos Químicos - Re- Administração
mentos Ltda. - Reg'. 389.922.
N° 600.718 - Diadema - Cia. Te- gistro 389.897.
o 535.966 • J. R. Geisy S A.
N9 263.072 - Casa Mariava Ltda. - NReg.
perman de Estofamentos - cl. 8.
389.9ã.
- Reg. 389.898.
N9 602.603 - 'Peri - M. Dias'
N 9 538.845 - União Fabril ExporN9 263.346 -- Incon - Industriai tadora (U.F-:E:) - Reg. 339.924.
Branco S. A. Comércio e Indústria
- cl.
e Comercial de Produtos Quimicos
N9 539.748 - Indfistria e Comércio
•
Ltda. - -Reg. 389.899.
Perez Ltda. - Reg. 329.925.
Sinal de propaganda deferido
N9 543.477 - Victor Nuno Pereira
N. 266.264 - Cimel Cornercial e
Imp ortadora de Material Elétrico di: Souza Lima -- Reg. 339.926.
N9 614.093 - Tinturria São Leo- Ltda. - Reg. 389:900.
NO 543.738 -- Jardins Tropicais
poldo - Beneficiadora 'rextil São
NO 290.875 - Normark - Werke
- Reg. 389.927.
Leopoldo S. A. - cl. 33 (art. 101). 1 Gesellschaft Mit Beschankter Haf- Ltda.
Ne 545.389 - Auto Mecânica May
Ltda.
Reg. 389.928.
tung GMBH- Reg. 389.901.
Marcas indeferidas
N° 558:933 - Itacolurny Indústria
NO 307.811 - Tecidos L Caldas e Comércio de Metais Ltda. - ReN 9 542.539 - Rei - Galba Gomes S. A. - Reg. 389.902.
gistro 389.929.
de Oliveira - cl. 41.
N9 316 554 .- Mavibel do Brasil
588.004
Gel-Rio
Sequeiros
N9
Comércio e Indústria Ltda. - Re- 'No 562.231 -. Banco Crefisul
Investimentos S. A. -- 2E-g. 389.930.
& Cia.. - cl. 9.
gistro 389.903.
N9 563.504 - União Fabril Expor592.826
Cic
Cio
Cia.
N9
NO 329.351 - Condoroil Tintas tadora S. A. (U.F.E. - Registro
Industrial Capp - cl. 10.
S. A. - Reg. 389.904.
339.931.
No 331.287 - Soc. de Expansão
N9 593.162 - Gaúcha - Arrozeira
No 565.939 - Cia. Industrial BraGaúcha Ltda. - cl. 41.
Farmacêutica Ltda. - Reg. 389.905. sileira de Calçados Vulnizados
cabras
S. A. - Reg. 389.932.
N9 339.257 - Cavalcante & Cia.
N9 595.114 - Renla - Renla
- Reg. 389.906.
No 565.940 - Cia industrial BraInstalações e Comércio Ltda.
N O 360.237 - A • l Graeser & Cia. sileira de Calçados Vulcanizados Vul.
cl. 40.
cabras S. A.- Reg. 389.933.
•
- Reg. 389.907.
N9 597.446 - Cleópatra
No 443.863 - Ford Motor Company
BijouN9 565.943 - Cia. Industri al Bra- Reg. 389.903.
teria Cleópatra Ltda. - cl. 13.
de Caiçados Vulcanizados VulN9 445.683 - Diários Asoeciat15-s sileira
ca,bras S. A. - Reg. 339.934.
N9 605.027 - Brasão - Elos Qui- Ltda. - Reg. 389.909.
mica Industrial Ltda. - cl. 48..
N 9 565.945 - Cia. Industrial BraN9 445.950 - Cinotica S. A. de
N9 607.992 - Mig
Máquinas Artefatos Fotográfiois Comércio e sileira de Calçados Vulcanizados VulIndustriais Geropac Ltda. - cl. 7. Indústria - Reg. 389.910.
cabras S. A. -- Reg. 389 935.
N v 576.809 - Clotilde de Fretas
N9 449.153 - Salvador Pujais N9 608.614 - Hight Société - ProLmn, - Reg. 339.932.
dutos de Beleza Hight Société Ltda. Reg. 389.911.
•
-- d. 48.
•
N° 516.273 -- Mopreza Máquinas
No 450.000 - Cia, Extrativa
Dolo- Reg. 389.912.
• Operatrizes de Precisãe Ltda. - ReN9 608.816 - Mãe Sereia
Mar- mia
gistro
389.937.
No
451.451
-al
. A. Contabil
garida Neves Brasil - el. 46.
biliária Revisora e Administradora
580.483 - cary Fartado de OliNO
N9 610.601 - Produtos Básicos P8 Sacira, -- Reg. 389.913.
veira - Reg. 389.938.
NO 451,679 - , Pucci S. A. Artefa
- Produtos Básicos S. A. Comercial
No 582.424 - Brasfl! Indústria Bratos de Borracha •- Reg. 389.914.
e Industrial - cl. 11. •
sileira de Trefilação S. A. - Regis.
N 458.162 - Industria ria Colçado,s ' co 389.939.
1\19 610.894 -Trisoja - Coopera- ElBene S. A.
Reg. 389.915.
tiva Tritícola de Passo Fundo Ltda.
No 45•8.744 - Tipografia Esperança
No 582.563 - Maria das Dores Con- el. 48.
ceição - Reg. •389.949.
Ltda. - Reg. 389.916. •
No 611.731 - Maycron
Lanifício
N o 585.192 - Colombini & Cia.
Varan S. A. - el. 24.
1
Reg. 389.941.
NO 585.393 - Cia.• Aviada São
N9 613.855 - Podarem - S. A.
Pvulo
- Reg . 389.942.
Cotonifício Gávea - et. 23.
NO 585. 557 - Auto Peças Gila.
N9 613.889 -- .0s Flintstones
rany Ltda. - Reg. 339.943.
Emprêsa Gráfica O Cruzeiro S. A. SOCIEDADES SEC;URADOR AS
el. 32.
N e 585.703 - Ibia - Instituto Bio-•
químico Inter-Americano S. A. CORRETORES
Reg. 339.944.
rsiçêncic
No 588.961 - DIFOCA S. A. DlsSEGUROS OBR1GATOR.V.)-3
f• 'g uiçáo Fabricação e Comércio de
Ne 851.142 - Gruppo inaustriaie
Embalagens - Reg. 389.945.
Giseppe Visconti Di Modronc S P A
Iteeime de Penelidade2.
-- Apresente clichê.
N° 597.815 -- Madeiras Piquirl
Ltda. - Reg. 389.946
D iversos
No 597.870 - Comercial Brasileira
DIVULGACAC n9 1.07"
Ne. 599.845 - Ferreira e Arnorim
de Representações Ltda. - Registro
Ltda. - Arquive-se.
389.947.
Ne 600.097 -- Veri/as Multiplicadorreço Cr$ 0 ''s
NO 598.214 - Irmãos Salion Ltda.
i1 e Cop:adora Ltda. - Arquive-se.
- Reg. 389.948.
N9 598.271 -Oscar Alfaiataria
Ne 600.863 -- Adolpha Mala.
A venda:
949.
Ltda. - Reg. 389.
Arquive-se._
N9 598.591 -- Indústria e Comércio
at ? 837.161 - S. A. Simões Ltda.
Na Guanabais
de
Cartonagem
Itapeva
Ltda. - Re-- Arquive-se,
gistro 389.950.
Seção de Vendas:
Soe. Industrial de
Rodrigues Alves e l•
Ne 598.605
Refrigeração Ltda. - Reg. 1i:189.951.
Serviço de Recepção,
Cia.- Industriai San...
Agência 1;
NO 598.768
Informação e Expedição
ta Matilde -- Reg. 329.952.
Ministérte da Fazenda
NO 598.769 - Cia. Industrial San.
Em 6 de fevereiro de 1969
Atende-se a pedidos pelo serviço
ta Matilde - Reg. 389.953.
Notifica gdo
NQ 599.170 - Filibra Produtos Quíde ReentbAlso P1)stal
micos Ltda. - Reg. 389.954.
Ream, notifica:deis os r7querentas
N° 599.196 - Transportadora Conem Brasília
abaixo mandrilados' a comaarecar a
quista Ltda. - Reg. 338.955.
êste Departamento no praz.) da (90i
Na Sede do D.I.N.
Irinãoa Votri E: Cia.
NO 599.463
dias .a fim de efetuar o pagamento
Ltda. - Reg. 389.(1KO.
finai e retirarem o cartifi
eia tint
a
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N9 593.663 - Vip Lakbrificantes
NO 529.456 - Drogasil Ltda. -1 N 9 h84.5,5,3 - , Velbras Acessórios
N° 611.638 - Condomínio do EdiIndustriai:, Ltda. - Reg. 390.037. - fício Viçosa
Registro 389.997.
Ltda. - Reg. 389.957.
Reg. 390.070.
N9 611.652 .--- Marc IV Filmes para
ReN9 584.808 - Nordmark - Werke
N 533.369 -- Mário Bonella
599.835 -- Organização Palavra
Televisão Ltda. - Reg. 390.071.
Gesellschaft Mit Beschraenater
d. Vida Soe, Civil -- Reg. 389.958. gistro 389.993.
N 9 558.659 - Dr. Renato Ferrar' tung (por abreviação: Nordinari: N9 611.764 - Brandão & Juca
9i9 600.473 - Banco Mercantil de
- Reg. 389.999.
Werke G M 3 H) - Reg. 390.038. Ltda. - Reg. 390.672.
It .rói S. A. - Reg. 339.959.
N9 611.772 í- E. Ferreira & Filhos
N 9 594.802 - Alexandre Luiz Man- Indústria
N a 576.03 - Oito Marianci dos
'N 9 C00.653 - Eron Indústria é Coe Comércio S. A Re- Reg. 390.039.
ra...-9cio de Tecidos 5 A. - Regis- Reis e Marcio Artbur Prostlocimi
N9 597.791 - A União do; Portuá- gistro 3.0.119,
Quites - Reg. .(90.000
t
389.C30.
N9 582.939 - Ccmarcial e Impor- rios do Brasil -, Reg. 399.040.
: 9 C00.31. - Comércio e lndús119 611. 9 70 - Soc. Imilcifaria BeRatarria S. A. - Reg. 389..161. tadora' Adex Ltla. - Reg. 390.001.
t
veriy
.9. Reg. 390.074.
N9
592.899
Confecções
Chester
, o 603.911 - Int Ycrk S. A.
1\1 9 611. . Expresso. B . seatur
585.816
Chica
da
Silva
CoN9
S.
A.
Reg.
390,041.
•,ite.s Dirurgicos -•- Reg. 339 962. mércio e Representação Ltda. - ReS. A. 'Tu ),..1q e Passagens - RegisN9 599.702 - Cia. Farmacêutica tro 390.07.
N , 601.197 - Oivens - Corning gistro 390.002.
Organon do Brasil S. A. - Registro
F.asrg.as Corporation - Registro nit119 611.942
Barra Iates 911obe N9 586.596 - Indústria Texteis 390.042.
ra. .a. 359.963.
Barbero S. A. - Reg. 920.003.
N° 599.784 - Societti Carbochinii- Registro 390.076.
Ni' 611.949
imobiliária Pão de
N9 588.714 - Hayane Tanji. -. Re- que - Reg. 390.043..
601.511 - Inclú.strias axessy
Açúcar Ltda. R- Regstro 390.377.
gistro 390.004. es S. A. - Reg. 389.964.
N9
600.318
Seeralheria
RelamN9 611.985 - Parke, Davs & Com601.634 - Cs:dando Forin
N9 586.878 -- Ra.ssegna Ltda. -- pago Ltda. - Reg. 390.044.
pany - Regato 390.078.
R ist.ro 389.965.
N9
Reg.
390.005.
600.477
-Construx
Engenharia.
.9f9 601.679 - Lojas Edilan iLtda. N o 612.17.3 -9 Adimex Administra- Reg. 390.015,
a
R j. 399.966.
N9 587.745 - A Sensação Modas Rtda.
çao e Exportação de Metais Ltda. e
N9
600.804
Cia.
TecaFiação,
e
A. - Reg. 390.006.
Reg. 390.080.
id? 601.794 - E•etro Regeigaçãio S.N9
593.774 - Califórnia Turismo iagem São Vicente - Reg. 390.046.
N 9 612.717
Kibon S. A. (Indúsoiluso Ltda. - Reg. 389.967.
. N9 600.807 - Comércio e Indústria tria Alimentícias) - Reg. 390.081.
.1 9 601.862 - Madeireira. Rio do Rio Ltda. - Reg. 350.097.
S. A. -- Reg. 390.047C .a . Ltda. - Reg. 389.968.
Confecçúcs Mototex Iretama
N o 395.092
N9 .612.718 -- Kibon S. A. (IndúsN9 601.074 - Metal Flans Indústria
d ; 602.364 - Jsé Geraldo Scaraa Ltda. - Reg. 390.008.
.
tria Alimentícias) -- Reg. 390.082.
e
Comércio
Ltda.
Racg:
390.048.
ni - Reg. . 389.969.
N9 595.609 - Adolfo Pagano - ReN9 912.719 - Kibon S. A. (IndúsN9 601.309 -Jurandyr dos Sangistro 390.009.
tria Alimentícias) - Reg. 390.083. tos -- Reg. 390.049.
. 9 603.164 - Formacil - Fornece:dl_a de Materiais de Construções
N9 597.651 - ImprRdass Importa579 613.095 - Deteluz do Brasil S).
N9 601.313 - 'Plasbate - PlastáfiLRie. - Reg. 389.970.
ção e Rxportaeão e Comércio Ltda. cantes
Taubaté S. A. - Registro nú- A. Indústrias Químicas - Registro
605.239 - Uscol - Usina Su- - Reg. .390.010.
390.084.
mero 390.019.
pe_ de Concretos Ltda. - Registro
\
602.161 - Tecidos Madalena
N9 598.283 - Eduardo Alves Cor119 613.0R; .:e.lux do Brasil S.
99. 571.
Ltda. - Reg. 390.051.
reia Pinto - Reg. 390.011.
A. Indústrias Quanicas - Registro
No 608.178 - Irmar Rarroa Pinto 390.085.
N9 606.216 - Safra S. A. Crédito
N9 599.489 - Fábrica de Móveis
F nanc'amento e Investimento - Re- Três Amigos Ltda. --- Reg. 390.012. -- Reg.. 390.05 2.
N9 613.493 - 'Kiben S. A. i:Indúst 90 389.972.
N9 608.236 - Comércio e Indústria tria
N9 390.013 - Ciba Societa Anony-Alimentícias) - Reg 390.086.
N o 608.265 - lorRsorifico Serrano
de
Bebidas
Diber
Ltda.
Registro
me(
em
alemão:
Ciba
.aktiensesells9613.517 - Mirabel Produtos AliN
S. A. - Reg. 389.973.
chaft) em inglês: -91.ba Limited). --- 390.053.
mentícios
S. A., - Reg. 290.087.
N9
608.527 - Cregercó - ComérNo 609.1 9R - Ribeiro sz Borges - Reg. 390:013.
1\19
cio
e
Representações
Gerais
Corco613.519
- Mirabel Produtos AliR
389.973.
N9 604.397 - Plásticos MA-TE-CO vado Ltda. - Reg. 390.054.
mentícios S. A.
Reg. 399.088.
N9 609.3!o - Ribeiro & Borges - Ind
ie Comércio Ltda. - Registro
Reed 389.974.
N9 Le3.579 - Unitec Aircraft Cor-No 613.599 - Calçados Cedofeite.
390.014.
Ltda. - Reg. 390.089.
N9 608.342 - Metaiuúrgica. Tu ga- poia aço . - Reg. 390.055. N9- Lavanderia e Prefcri119 613.601 - • Calçados Cedofeita
N9 903.616
Mesbles.R. A. - Rede Ltda.' - Reg. 389.975.
mas Ltda. - Reg. 390..015.
gistro 390.056.
Ltda. - Reg.
N 9 609.813 - Soe. Rádio MarConi
462.632
Djaima
Henrique
N9
.N9 609.025 - Nilza Marques - Re- . Reg. 389.976.
N9 613.605 - Calçados Ceilofeita
Delforge - Reg. 390.016.
gistro 390.037.
N9 609.814 - Soc. Rádio Marconi Coelho
Ltda, - Reg. 390.091.
468.057
Frufisa
Frutas
N9
Lido. - Reg. 389.977.
N9 611.393 - Nipopel Indústria de
IsT9 613.606 - Caiçados Cedofeita
Tropicais Industrializada S. A. Artefatos de Papei Ltda. - Regis- Ltda. - Reg. '390.092.
N . 711.839 - Bril S. A. Indústria Reg. 390.017.
tro 390.058.
e 9.ioniércio - Reg. 339.978.
N9 613!608 - Calçados Cedoteita
N9 470.255 .- Federal Mógol CorN9 611.399 - Francisco Marques Ltda.
N9 731.556 - A Imperial Indústria poration
- 390.0 93.•
Reg.
390.018.
de
Oliveira - Reg. 390.059
e Comércio Exportação e Importação
Matilde & Vieira
N9 471.459
Ltda. - Reg. 389.979.
N9
,
613.610
- Calçados Cedofeita
Nv
611.602
Guaruja
Importadora
Ltda. - Reg. 390.019.
Ltda. - Reg. 390.094.
Ltda. -- Reg. 390.060. N9 831.984 - Arthur Manoel GiN9 613.611 -- • Calcados Cadofeita
N9 471.554 - Sanurb Engenliaria
N o 611.603 - Guarujil. Importadora
nienez - Reg. 389.980.
Ltda. - 330.095.
.A. -- Reg. 390.020.
Ltda. - Reg. 390.061.
N o 280.335 - Bayard Pichetto - S N9
479,060
Limares
A
gro Pasto
Reg. 289.981.
N9 61 a 91.2 - Calçados Celofeita
N9 611.615 - Condomínio do Edi-rileAdmnstraçãoS.A-Regis
fício Benjamim - Registro 910.082 Ltda. - 399.096.
N9 371.575 -- Mundial Máquinas tro 390.021.
N9 61R613 - Calçados Cedofeita
N 9611.616 - Condomínio do EdifíLtda. - Reg. 389.982.
N9 479.232 - Eduardo Henrique cio Santa. Basilissa - Reg. 390.063. Ltda. - Reg. 390.097.
N9 375.059 - Três- Leões Mecânica
Bastos - Reg. 390.022.
S. A. Representações Comércio
No 613.615 - Calçados Cedofeita
N9 611.618 - Condomínio do EdiN9 479.223 - Eduardo Henrique
.Indústria - Reg. 369.983.
Ltda. - Reg. 390.098.
fício
Murça
9Reg.
399.064.
Bastos
'Reg.
390.023.
N9 447.987 - Instituto QuirnioteN9 613.616 - 'Calçados Cedofeita
N9 611.626 - Condomínio do EdifíN9 479.312 - Vicente Salvador Rotápico Brasil Ltda. - 389.934.
Ltda. - Reg. 390.099.
cio Morubichaba, - Reg. 290.065.
cha - Reg. 390.024.
N9 611.627 - Condomínio do EdiN9 450.351 -- Siprometa S. A. N9 613.617 - 'alçados Cedofeita
No 480.544 - Azoliva S. 'A. Impor- fício Leão Ve1o90 - Reg. 390.066.
Indústria Comércio - Reg. 389,985
Ltda. - Reg. 399.100.
N9 460.641 - Venebras Comércio tadora e Exportadora de Óleos Co-N9 611.628 - Condo3minoi6.
odo . Edimestiveis e Derivados - Reg. 390.025
119 613.6.19 - Calçados Cedofeita
e Indústria Ltda. - Reg. 389.986.
N9 499.518 - Dayton Prezoto - fício Mururé - Reg. 390 .067.
Ltda. - Reg. 390.101.
N9 470.834 - Galeria Paulista de
N9 611.631 - Condomínio do 3d!Reg.
390.026.
N9 613.620 - Calçados Cedofeitã.
Modas S. A. - Reg. 389.987.
mínio Itainuaba - Reg. 390.068.
Ltda. - Reg. 390.102.
N9 516.258 - Ao Chopp do GonN9 516.058 - Stal Soc. Técnica de
N9 611.637 - Condomínio do Edil
zaga Ltda. - Reg. 390.027.
N9 613.621 - Calçados Cedofeita
Automóveis Ltda. - Reg. 389.988.
N9 517.745 - Editora Monterrey ficio General Barbosa Lima - Re- Ltda. - • Reg. 390.103.
N9 516.736 - Seal-Spout Corporagistro
390.069.
Ltda.
Reg.
390.022.
N9
613.671 - Grillo Mve ls Finas
tion
Reg. 389.989.
Ltda. - Reg. 390. /04.
N9 518.983 - Perfibras IndústRa
N9 555.825 - Fábrica de . Consertos
e Comércio Perfilados de Ferro Ltda. Arrebol Ltda. - Reg. 390.029.
Lua-Bel Comércio e
N9 613.682
AVISO ÀS REPARTIOES
- Reg.. 389.990.
N9 567.382 - Indústrias Gessy Re-- Registro
Representações Ltda.
PúBLICAS
rr, 390.105.
N9 519.186 - Tratormaque Comér- ver S. A. - Reg. 390.030.
O
Departamento
de
Imprensa
N9 567.520 - Guanabara Aparecio e Representações Ltda. - RegisAlelifar - Eço NeNo 613.687
lhos Eletro-Domésticos Ltda. - Re- Nacional avisa às Repartições ,Pfktro 389.991.
greiros - Reg. 390106.
gistro;
390.031.
N9 521.8702 - Forbras - Forneceblicas em geral que deverão provi-N9 613.688 - Eleafar Rça Regreidore Brasileira de Montagens Inclás- - N9 571.864 --- Biorarma Societe denciar a reforma das assinaturas ros
- Reg. 390.107, lidais Ltda. -.- Reg. 389.992.
Anonyme - Reg. 390.032.
dos órgãos oficiais até o dia 30 de
N9
613.689 - Eleafar Eço RegreiN9 576.926 - PROL - Produções
N9 5.23.044 - Máquinas de Lavanabril, a fim de evitar o cancela- ros - Reg-. 3909101.
derias Wallig S. A. - Reg. 389.993. Radiofônicas Gravadas Ltda. - Remento da remessa a ¡iartir daquela
579 613.690 - Eleafar Eça RegueiN9 524.099 - Fulminante Indústria gistro 390.033.
ros - Reg. 390.109..
data.
IV* 577.382 - Za.mag Comércio e
e Comércio de Máquinas Ltda. -Indústria Ltda. - Reg. 390.034.
Reg. 389.994.
N9 913.694 - M 9is Vital Bra.sli
O registro de asspaatora nova, ou
Ltda. - Reg. 390.110. •
N9 578.356 - Banco Riograndense
N9 525.382 - Gyorgy Pataki de renovação, será Rito contra a
dt. Expansão Econômica S. A. -- ReRegistro a89.995.
579 613.760 - Bloco de Cimento
apresentação do cuRienlio da desN 9 526.090 - Allendrey - Nesbi gistro 390.035.
Florida Ltda. - Reg. 390.111.
pesa respectiva.
N9 584.501 - Ernao
Smbu CoImportação e Cemércio Ltda. - ReRelação datilografada em 6 de femercial Ltda. - Reg. 390.036.
gistro 389.996.
vereiro de 1969.
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Em 6 de fevereiro de ,1969.
N 9 645.127 - Ma.rlss Adel & CasNo 418.982 - Indústria de ArteN 9 600.823 - Comércio
dústría,
fgJos Eletrônic ,19,- Snark Ltda. - Re- Iretama S. A. - Reg. 388.01!,2
sei Ltda. - Reg. 388.897.
Notificaçclo (Republicado)
. N 9 609.639. - Metalúrgica Castmo- gltstre 389.116.
N 9 580.766 - Estoril Veículos -áN° 444.923 - Filgor í fi g e Armour quinas e :•!3tores Ltda. - Registro
Ficam notificados os requerentes re Ltda. - Reg. 328.903.
N 9 470.810 - Galeria Paulista de do Brasil S. A. - Reg-. 389.121.
abaixo mencionados convidados a.
n 9 389.563.
comparecer a es.:e aro ub Modas S. A. - Reg. 388.905.
N9 582.307 - Topo Club de TuN
9
568.459
-Maria
Carolina
de
N 9 170".814 - Galeria •Paulista de Aniorim Arruda - Reg. 389.125.
prazo de (90) dias, a f in ( .27-a 'efetuar
rismo Organização e .Previderlela .
o pagamento da taxa final 'e ..etira- ModaS S. A. - Reg. 388.908.
-Reg.
389.564.
N9 608.209 - _ Werner Hjaimai
N 9 470.819 - Galeria Paulista de
rem o certificado de acôrdo com o
N9 601.007 - Tecnart Imp,,r;açan.
Grosa
Rog
•
389.179.
.
Modas S.A. - Reg. 388.912.
Dec...e,:o 11 9 251 de 23-2-67.
N 9 608.725 --. Par owerke Hoescnst e Comércio Ltda. - Reg. 339.570.
N 9 576.641 - Sebco Incalstna e
N 9 601.277 - Rudoar Com. de
N
9
470.823
Galeria
Paulista
de
Aktiengesellschaft
Vormals Meister
Ccmércio de Lonas para Freios Ltda. Modas S. A. - Reg. 388.915.
Lucius & Bruning .- Reg. 389.194. Acessórios Para , Autos Ltda. - Re- Reg. 386.988.
gistro 389.571.
• N9 562.425 --- Editorial Bruguera
N9 594.925 - Cia. dê Roupas J.
N9 559.412 - São Paulo Al p arga- Ltda. - Reg. 388.933.
N
9
607
.
.025
Ind.
de Máquinas
Rabello - Reg. 389.210.
tas S. A. - Reg. 388.822.
N9 595.587 -. Cerealista Diadema
N 9 597.412 - Condomínio -aO Edi- Agric5las Pinhal S. A. - Registro
N° 514.385 - Audibras Soc. Brasi- Ltda.
09 389.575.
- Reg. 388.939.
fício Alagoas •-.Reg. 389.218.
leira de Auditores Ltda. - Registro
N 9 609.133 i--- Comercial Sebastião
No 565.039 - Laboratório Farma388860.
N 9 598.213 - Monasteria Confec- Correia de Mello S. A. - Registro
cêutico Internacional S. A. - ReN 9 551.535 - Bar e Restaurante gistro
ções Ltda. - Reg. 389.220.
388.944.
n9 389.583.
Rochedo Ltda. - Reg. 388.263,"
N 9 598.231
Exportadora Valeis-N 9 609.298 - Rufiado & Costa LiN 9 554.103 - Angelo Milani s. A.
N 9 573.542
Ernmu S. A. Preclu- tina Ltda.
Reg. 380.225.
mitada - Reg. 389.585,
Indústria e Comércio - Reg. 268.865 tos Biológicos e Químicos - RegisN 9 600.612 - Manufatura de Arte
N 9 557.753 - Jakoo-Bell Fiszpan troa 388.947.
N 9 41' .783 - Trindade Buchmann
- Reg. 388.867.
fatos de Cimenta Marcija Ltda. tda. - Reg. 389.594.
N9 581.528 - Cervejaria Perola S. Reg. 389.239.
N 9 563.162 - Textil Duomo S. A.
N 9 439.102 - Cinzano Limited
A. Indústria e Comércio e Agricul- Reg.288.868 .
389.585.
179 600.1-,'”3 - Café e Bar Nóbrega Reg.
tura - Reg .388.918.
N o 389.601 - Alza Calim Ramos
Lida, • - Reg. 389.252.
N 9 567.004 - Cia. Jamaica de BeN 9 595.312 - Elet r o Mecânica MaN 9 584.688 - Usina Santa Tere- - Reg. 389.601.
bidas - Reg. 388.899.
Ltda. - Reg. 388.954.
N9 568.697 - Poli Pneus. Ltda. - fipe
zinha S. A. Açúcar e Álcool - ReN9 567.438 - Importadora Walter
N
9
598.866
Banco
Agrícola
MerRegistro 388.871.
gistro 389.874.
.
Maciel S. A. Com. e Indústria N9 573.089 - Indústria de Artefa- cantil S. A. - Reg. 388.968. N 9 584.778 - Pontes S. A. Ferra Reg. 389.604.
tos de Madeira S. Geraldo Ltda. N 9 598.867 - Banco Agrícola Mer- mentas
N9 589.679 - Mercantil reasile Equipamentos. - Registro
Reg. 388.873.
cantil S. A. - Reg. 388.969.
S. A. Brasan - .neg. 389.820.
N o 588.062 - Fernando Mattos N 9 599.428 - Jpse Luiz Gonçalves n 9N389.475.
9 584.811
Claudir Chaves N 9 593.458 - José Alves de OliReg. 388.876.
Pena Neto - Reg. 388.976.
Reg. 389.476.
veira - Reg. 389.626.
N° 588.950 - Cia. Química InduáN
9
597.668
N
9
J.
785.200
ril
S.
A.
Indústria
S.
Santos
ReN9
trial Cil. - Reg. 388.879.
594.654 - Varimex Bolskie Togistro 389.1)77,
N 9 590.557 - Ricardo Garcia & e Comércio - Reg.' 388.979.
v arzystwo Handlu Zagraniczneco
•
N
o
451.206
Tintas
Finas
ComérN
9
599.185
-Silva
Gomes
&
GonReg.
389.629.
Irmão - Reg. 388.880.
N 9 591.129 - Belcor Artefatos de cio e Indústria Ltda. - Reg. 388.925 çalves Ltda. -- Reg. 389.478:
N 9 608.284 - Laria Carolina Besse
N 9 599.363- Cadeireira Grifei LiCouros Ltda. - Reg. 388.881.
N° 498.254 - C ,-tnércio e Indústria mitada
de Gouveia - Reg. 389.643. •
Reg.
389.480.
N 9 593.476 - Sa,ntoro ()Urino - de Doces Nakayama Ltda. -- RegisN 9 533.228 - Instituto BiochimiN 9 600. .420 - Sammarone S. A.
tro 388.992.
•
Reg. 388.884,
Indústria Cerâmica - Reg. 389.496. ca S. A. Paulo Prença - Registro
N 9 593.705 - Paic-Pecuária AgriN 9 555.274 - Máquitias para MiNe 600.425 - Francisco Scarfitti n9 389.683.
cultura Ind. e Comércio Ltda.. - Re- neração S. A. Engenharia Indústria - Rêg. 389.497.
N 9 538.847 - Cia. Eletromecânica
•
gistro 388.885,
e Comércio - Reg. 388.994.
N9 600:534 - Inquisa Industrial Celma - -Reg, 389.685.
N 9 596.980 - Entregadora Volante
N9 - 543.822 - -Editôra Brasileira
Química Santo Antonio S. A. 'N 9 568.175
Modas Irclã Ltda. - Reg.
-Ltda. -- Reg. 388.888.
de Livros e Revistas Edibras Ltda.
389.500.
Reg.
388.999.
N9 597.890 - Eucatex S. A. IndúsN 9 608.179 - Ismar Ramos Pinto - Reg. 389.691.
N 9 573.060 - Casa Dechandt Ltda.
tria e Cómércio - Reg. 388.889.
Reg. 380.513:
Reg.
389.001.
N9
- Arrozeira Brasileira
N9' 598.900 - Inelbras Indústria
N 9 257.473 - Morcilo & Bisquolo S. A.547.579
- Reg. 389.693.
Eletrônica Brasileira Ltda. - ReN 9 574.138 - E. P. Lima Publici- Ltda. - Reg. 389.517.
gistro 388.891.
N 9 550.023 - Minnesota Mining
dade Ltda. - Reg. 339 002,
N 9 582.081 - Interbras InstaladoN Q600.894 - Ibrapac Indústriá
N 9 605.000 - j,rmãos Lebiedzie- r Telefônica Brasília Ltda. - Re- and Man- fadtur i -ag Company gistro 389.696.
Brasileira de Aparelhos Científicos jewski Ltda. - Reg. 389.011.
gistro. 389.530.
Ltda. - Reg. 388.853.
N9 389.542 - Cia, Industrial Cale
N 9 558.331 - Rápido D'Oeste LiN 9 597.831 - 1 .Erankonleerg & Cia.
N° 601.210 - Wilson Santos Filho °Ltda. - Reg. 389008.
do Brasil -- Socafe - Reg. 389.542.1 mitada - Reg. 389.701.
e Carlos Eduardo Camargo Itibere
N 9 608.449 - Fundição Laranjeiras
N 9 600.7-21 - Cia. Teperman de
N9 583.208 - Aja. Magnethermig
Andrade --- Reg. 2138.894.
Ltda. - Reg. 389.017.
Estofamentos
\
Reg. 389.551.
Corporation - Reg. 389.710.
.

•

•

YIMENÉelm.meN .aim.,1n11n11.

DIVULGAÇÃO N° 1.009
Preço NCr$ 0,40
A Vendas

Na Guanabara

•
•

Agenda Ii Ministério da Fazenda

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves,
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal
Em Brasília
Na sede do DIN

MÁ ~MINN%

• águam.

os.0n1.19..WINV*0.4.11..~.

FUNDO , DE GARANTIA
DO TEM PO DE SER V ic,b i !
1
r DIN WILIAÇAU N` 981
Preço: Ner$ 0,25

•

A VENDA
Na Guanabara
Agência 1: Ministério da Fazenda
Seçâo de Vendas: Av. Rodrigun Alves 1'
Atende-se .a pedidos pelo Serviço de Reembólso Postal
Em Brasília
Na sede do DIN

Í
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Seção In;

MARCAS DEFOS1TADAS
tn e 6

::••• I = 2.•

paigicaçu pita da acõrdo com o art. 109 e aeua parkWrafos do Código da Propriedade Iteinstilal
N' 870.179

'TERMOS DEPOSITADOS
EU 25-11-68
i9 870.032

Lua,
lOasileIrd
Requerente: Alpa Indústria
Mecanica Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 21
Artigos: Espelho, lanterna, selim,
para bicicletas

,

DEVANEIO

N° 870.184

N.9 870.192

SERVIMAR

"NEW-LOOn"
Ind. Brasileira

Requerente: Servimar Estaleiros S. A.
Local: Estado do Rio de Janeiro
í
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe: 50
Requerente: Fábrica de Café e Chocolate Aplicação: Serviços de Oficina flutuante com fornecimento de energia elétrica e
Moinho de Ouro S. K.
ar comprimido, reparos e manutenção de
Local: Guanabara
máquinas e motores, escafandria, repaClasse: 41
ros sub-aquático e salvamento de naArtigos: Balas, Bombons
vios, alvarengagem, reboque, transporte
marítimo e dragagem
N° 870.180

.1

No 870.033

DIETALNÕRTS
Brasileira

STAR

Requerente: Confecções NeW Loob
Ltda.
Local: S. Paulo
Classe: 36
Artigos: Aventais, blusas, blusões
casacos, calções, camisas, camisolas
cmisetas, ceroulas, calçás de senhora;
e de crianças, colarinhos, dominó:
gravata 3„ gõrros, luvas, manteaux
meias, pijamas e soutiens.

N' 870.187
.1
"DESCAN.CAN
N.9 870.193
equerente: Metalúrgica Idetalnorte
BRASILEIRA
Da
COM
OS
PRODUZ
NIXISTRIA
Limitada
TOS GRILOW
Local: São Paulo
ind:NEgasFleira
Requerente: Star S. A. de Técnicos
Classe: 8
EJ
Cia.
Irmãos
Mazzaferro
Re,..Tente:
de
Automóveis
e
Reparos
Artigos: Chassis e diais
Ltda.
Local: Guanabara
Requerente: Neutral — Indústria
Local: SP
Comércio de AcumuladOres Ltda. •
Classe: 21
N9 870.034
1 Artigos: Automóveis c suas pa rtes
Local: S. Paulo
Classe: 32 — Expressão
Classe: 8
SANTA RITA DE
integrantes
Classe: 49 — Expressão
Artigos: Acumuladores.
CASSIA
Classe: 50 — Expressão
1\l" 870.181
N. 870.194
,Ind. Brasileira
-: 1" 870.188
Requerente: Máquina Santa Rita de
Cássia Ltda.
•
naGE"
"PALLADIVIC.
Local: São Paulo
Ind. Brasileira
Estúdio Gráfico Garimar
Classe: 41
Ind. brasileira
Artigos: Arroz e cereais
Ltda.
Requerente: Confecções Pagé Ltda.
Local: Guanabara
Local: São Paulo
N° 870.176
Requerente: Bar e Rqstaurante
Classe: 32
Classe: 36
Palladium Ltda.
Artigos: Revista impressa
Artigos: Aventais, blusas, blusões, casaLocal: S. Paulo
cos, cache-cols, combinações, calções, caClasse: 41
nisãs, camisolas camisetas, ceroulas, co- Artigos: Lanches de: Aliche
larinhos, meias, luvas, paletós, pijamas, sunto, queijo, salame, mortadela
e churrascos.
soutiens, calças de senlforas e de.crianças
R°E1;7013/4iER
e vestidos
indústria Brasileira
N.9 870.195
•
Requerente: Estúdio Gráfico Garimar
Requerente: Casa V M de Frutas Ltda.
Ltda.
N. 870.1E9
Local: Guanabara
Local: Guanabara
"GAVE42
"ITINEIbuliOS"
Classe: 32
'
Classe: 41
Ind.
Bras14.eira.
Ind. Brasileire.
Aplicação: Revista impressa, jornal imArtigos: Frutas em geral
presso e programas de televisão
Requerente: Edi Vira Gávea Ltda.+ Requerente: Editõra Clávea Ltda.
Local: S. Paulo
Local: S. Paulo
.N5 870.177
Classe: 32
N° 870.183
Classe: 32 z
Artigos: Almanaques, agendas, bo- Ar os : Almanaques, agendas, boletins impressos, crônicas, folhetos,' letins, impresso, folhetos, jornais
jornais, livros impressos, e peças ci_ livros, impresso, peças cinematogránematogTáficas, peças teatrais, pro- ficas peças teatrais, programas de
televisão e revistas.
gramas de televisão e revistas.
ESTALEIROS S. A,

.trd0

OCEANO

TV

Casa VM,
de Frutas Ltda.

SERV1MAR

Requerente: Casa V M de Frutas Ltda,
Requerente: eSrvimar Estàleiros S. A.
Local: Guanabara •
Local: Rio de Janeiro
Classe: Nome Comercial
Nome de Emprsêa
N9170.178

Requerente: I.raão:. Panclid Ltd.
Local. Guanabara
Classe: 41
Artioos: Irk:Sgnia

NT . 57A 10G 10e;

Requerente: Mansa, Teresa
Cia.
Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 48
Artigos: Perfumaria, Cosméticos, Denti,
friclos, Sabonetes e Preparados para o
Cabelo; Artigox ele Toucador e Esdivas
para os Dentes. Unhas, Cabelo e Roupa.
Titulo de Estabelecimento
33 e 48
ric
',cio relativo às clasRPe,

N.9 870.190

"PAULO SETUBAL"
Ind. Brasileira

Ne 870 196

4IPOJUCA"
• Ind. Brasileira

Requerente; Papelaria e Livraria
Requerente: Depósito de Bebida
Paulo Setubal Ltda.
Ipojuea Ltda,
Lqeal: S. Paulo
Local: S. Paulo
'Clasge: 38
Classe: 42 •
Artigos: Papel almaço albuns em Artigos: Aguardentes, brandi, bitã
branco, blocos de papéis, cartas e conhaques, genebra, gin, licores, n&
outros fins, cadernos escolares, papel
moa segui ap oans `seqyand ‘.tes
de toda espéciet para desenhos, enalcóol e vinhos.
velopes em caixinhas papel yara escrever, papel de impressão, livros em
N.° 870.197
branco, mata-borrão, e pastas de
papelão.
N. 870.191

BETTI"
ind. Brasileira
Requerente: Indústria de Cintos
e Fivelas Betti Ltda
Local: S. Paulo
Classe: 12
Artigos: Fivelas.

"COTRIM"
Ind. Brasileira

Nquerente:, Metlúrgiea Cotrim

Indústria e Comércio
Local: S. paulo
Classe: 5 .
Artigos: Metais antifricações e metal
patente. metal brnco, aço, alpacas.
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NP 870.198

"PINDA"'.
Lnd. Brasileira

NI 870.218

34.Ç 870.205

brOnge, ehturib0. cobre. estenho, ferro, guza. latão. fiquei
e zinco.

"MkNSER"
Ind. Brasileira

Si

Requerente: Lanches Manser Ltda.
Requerente: Indústria de Biscoitos
Local: S. Paulo
Zoéga Ltda,
Classe: 41
Local: S. Paulo
Artigos: Lan:,hes de: Aliche, salame,
Classe: 41
queijo, presunto, mortadela
Artigos: Bombons, ' bolos, balas, bo.
e churrascos.
• acha.s, caramelos, chocolates, drops,
doces de lelee compostos de frutas em
/4.9870.207
conservas- confeites.
••n•n••••n•••••n•n•nnn

NP 870.199

Ind.

eileira

Requerente: Araujo ! Barbosa Ltda.
Local: S, Paulo
.Classe: 36
Artigos: Calçados.
N.-9 870.201

NA 8

Ind. 8,144.À

dNORGRAN"
ind. Brasileira
Local: S. Paulo
Classe: 33
Artigos: Vendas de artigos em geral
N. 870.208

"ANGL"

INDUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Algodoeira Arena Ltda.
Local: São Paulo
Classe 4
Artigo: Estópa
N9 870.213
Requerente: Algodoeira Arana Ltda.
Local: SãO Paulo
Classe 4
Artigo: Estôpa
No 870.214

S 1 81 A8 1,
Requerente: Sinab Sinalização da Bahia
Limitada

Local: Bahia
Classes: 25, 38 e 50
Artigos: Na classe
N° 870.219

"FLOR DA MATA E
MARUI"

Ind. Brasileira

Ind. Brasileira
ZE" Tegel e ira

Requerente: Angá Indústria e Coméreo
Ltda.
Local: S. Paulo
Classe: 8
Artigos: Aparelhos de pá, aparelhos de
Rewerente: Algodoeira Arena Ltcla'. ar refrigerado, aquecedores, abatjour,
Local: S. .Paulo.
antenas, chuveiros elétricos, bobinas,
Classe: 50
chaves automáticas comutadores, chi.
Artigos: Representações
cotes para automóveis, cabos e condutores elétricos, chaves de tomadas, liN!'870.202
madores, máquinas fotográfics, faróis,
rádios, refletores, sortnterias, aparelhos de teleVisão e válvulas.
—
"b0M QUIXOTE°
N.9 870.209
Tna..

Brasileira'

Local: S. Paula
Classe: 41
Artigos: Crutrascos.
N.9 870.203

"CIOERO"

Ind. Brasileira
Requerente: Indústrias Gráficas
Cícero Ltda.
Local: S. Paulo
Classe: 38
Artigos: Papel almaço, albuns em
branco, blocos de papéis, cartas e ou
tros fins, cadernos escolares, caixas
de papelão e cartolina, papel de tôda
espécie para desenho, envelopes em
caixinhas, papel de escrever, papel de
Impressão, livros era branco, mataborrão, papel ou papelão, papelão e
pastas de papelão.

APERSRA
Ind. Brasileira-

CALÇADOS MICKEV Sa/vadd h Requerente: Indalecio Tomé Guria
Local: Bahia
Classe 36
Artigos: Titulo de estabelecimento
N9 870.216

S Requerente: Per'bra, Publicidade Ltcla
I
Local: 8. Paulo

classe:- 32
Artigos: Agendas, boletins, aimanapeças. cinematográficas, programas de
ques, folhetos,.jornais, livros impressos.
televisão e revistas.

,VIKING

Requerente: IVIr.rudá, Confecções. j
Indústria e Comércio Ltda.
Local: Belém — Pará
Classe 36
Artigos: Artigo de vestiário

No 870.220

"MAGAZINE ARAM
IMO
Requerente: Magazine Amas Ltda,
Local: São Paulo
Nome de Emprêsa
—
N9 870.22/

N.? 870.210
Requerente: Viking Engenharia Ltda.
Local: Bahia
Classe 50
N9 870.217

"MSLIÇA"
Ind. Brasileira
Requerente: Bombonière Miliça Ltda.
Local: S. Paulo
.
Classe: 41
Artigos: Balas, bombons, bolos, biscoitos, bolachas, dotes de leite, chocolates.
dropes, compostas de frutas em conservas e caramelos.

• N.9 870.204

*COSMAR".
Ind. -Braoilsirs

Requerente: Adão Comes de França
e Noêmio Bueno
Local: São Paulo
Classe 32
Artigos: Programas radiofônicos,
televisoã e rev:stas
N° 870.215

NIGROa

0 D.T.L.

Requerente: Cosmar — 'Veículos
e Máquinas S. A.
Requerente: D.T. S A . Construções
Local : S. Paulo
tnições e incorporaçõea
Local: S. Paulo
Classe: 21
Classes: l g e 33
Artigos: Alavanca de freio, amorteClasse: 16 e 33 J— Titulo
cedores, anteparos, barras de fres
braçadeiras ee eixo, braçadeiras de Gêneros de Negócios: Construções.
incorporações e materiais para
91,1/N10 capotas carrocerlas freios molas
construções.
e para-lamas.

Reqwwente: ' T écnico Mecânica Bristas
Sociedade Anônima
Local: São Paulo
Nome Comercial _
N9 870.222

*CONSTRUTORA

NP 870.211'

OONSTRu.
ÇOES E INCORPORA.
CZES"

"TECNICO MECANI0.
CA BRISTAN S/A

Requerente: Construtora Nigro Ltda.
Local: São Paulo
Classe 31 — Titulo
N'870.223

1
Requerente: Cinescol Comércio
e Representações Ltda.
Local: Bala
Classes: 8, 33 e 38
Artigos: Titulo de estabelecimento

°LAMBES RAGew
Requerente: Lanches Raoll Ltda.

Local: Silo Paulo
Classe 41 —
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N° 870.224

".RIDVIA
BOI/TIQUE
•
Requerente: Silvia Levi Ltda.
Local: Soã Paulo
Classe 36 — Titulo
N9 870.225

"DIVINO
MARAVILHOSO"
Zeouerente: Rádio Difusora São Paulo
Sociedade Anônima
Local: São Paulo
Classe 32
Gêneros de Negócios: Programas radiofônicos, programas de televisão, publicidade e propaganda
1\19 870.226

"PAUZICEIA"
Indo Brasileira

agendas boletins, boletins impressos, folhetos, catálogos, crónicas irapressas, folhetos impressos, jornais, revistas,
nvros, musicas impressas, propaganda.
programas de rádio, programas de televisão, prospectos impressos, peças cinematográficas, peças teatrais, suplementos juvenis e ilustrados e revistas
impressas
IV 870.230
ilaques,

"ESPACIAL"
Ind. Brasileira
Requerente: Espacial Indústria e Comércio de IVIater:ais para Escritório
Limitada
Local: São Paulo
Classe 17
Artigos: Clips, grampos para escritórios,
estiletes de papéis, ganchos para pepéiso
percevejo, prendedores de papel, furadores, cortadores de papel, ganchos, para
papéis, grafites para lapiàeiras, tinteiros,
lápis, tintas para canetas, e carimbos, almofadas de carimbos, papel carbono,
apontadores de .láp.s, canetas esferográficas, pbridores de envelopes, gomadores,
índices para arquivar documento, registrad6res, separadores para arquivos
N° 870.231

Requerente: Comércio de Móveis
Local: São Paulo
Classe 40
Artigos: Conjunto de móveis para salas
de jantar e de visitas, móveis de copa e
CIBRIKRX
cozinha, acolchoados para móveis, armários, assentos acolchoados, cadeiras coInd. Brasileira
muns, bares sob forma de móve:s, porta
abajures, banquetas, bancos de jardim e
varandas, criadomudo, cristaleiras, colchões, clives, dormitórios, poltronas, meRequerente: cibrimex — Comércio
sinhas, escrivaninhas, guarda-roupeiras,
e Indústria Ltda.
sapateiras, travesseiros, camas comuns,
Local: São Paulo, Capital
vitrines sog forma de móveis
Classe 41
Artigos: Azeites, azeitonas, balas, café,
N° 870.227
carnes de todos os tipos, cereais, cremes,
extratos alimentícios, farelos ,alimentícios,
far:nhas alimentícias, frios em geral, mas"NOVA LITERATURA" sas
alimentícios, óleos Comestíveis, pães
Indo Brasileira
peixes, raízes comestíveis, sal, sanduíches,
sucos alimentícios, vinagre
N.° 120-13
l'-)."-merente: Edite:ira e Distribuidora
Nova Literatura Ltda,
Local: São Paulo
TERRAÇO SX0 PAULO
Classe 32
Artigos: Livros, ;ornais, revistas, almanaSOC'IAL ESPORTIVO
ques,. álbuns, agendas, boletins, boletins
impressos, catálogos, calendários,,follietos,
impressos, crônicas impressas, programa
Racmerente: Terraço São Paulo,
de rádio e televisão, suplementos juvenis
Social Esportivo S.C.
e ilustrados, designações de filmes, e
Local: São Paulo — Capital
peças teatrais, propaganda impressa e esClasse: 50
crita, publ.cações impressas e suplementos Artigos: Clube de campo, social e esimpressos e poesias impressas
portivo; incorporação e administração
N° 870.228
NS. 870.233/234

"OS ORIS"
Ind.' Brasileira
Requerente: Edmir Miteer
Local: São Paulo
Classe 32
Artigos: Um conjunto vocal e musical
IP 870.229

"PRONAC"
Ind. Brasileira
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Vermelho

Branco
Branco
Azul

Requerente: Mobil Química
Participações Indústria
Requerente: Pronac Propaganda
e Comércio Ltda.
Nacional Ltda.
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe: 16
Artigos: Material exclusivamente para
Classe 32
Artigos: Publicidade, propaganda impres- construção e adOrno de prédios, estraSta e escrita. nnhlicarries imnressas, alma- das, etc.. como cimento. ozuleicis.,.la-

drilhos, telhas, portas, janelas, etc., não
.WS. 870.240/242
Lm-fumos em outras classes; papel para forrar casas; tintas e materiais correlatos pertencentes à classe
Classe: 28 •
Artigos. Artetatos e proautos acabados
de origem animal, vegetal e mineral
Requerente: •Micafil A. G.
ftto incluidos em outras classes; arreLocal; Zurique -- Suiça
faos e substâncias quimicas não inClasse: 8
cluidos em outras classes; tintas , e
materiais correlatos pertencentes à Artigos: Isolantes de uso elétrico e ter.
mico condensadores e bobinas
classe
Classe: 4
N.° 870.235
Artigos: Fibra de vidro em estado na.
tural e seus derivados e resinas nato;
ral, artigos esses de uso na fabricação
de isolantes térmicos e elétricos em
chapas ou peças
Classe: 28
Artigos: Fibras, chapas e placas plásRequerente: Geo G. Sandemun Sons
ticas e fibra de vidro, para fabricação
81 Co. Limited
de isolantes
Local: Inglaterra
Classe: 42
N.° 870.243
Artigos: "Brandy" português e
espanhol
N.° 870.236

VETRES.IT

CAPA NEGRA

MI CROMAT

NAjDEDROPS
Requerente: Bristol-Myers Company
Local: Estados Unidos da América
Classe: 3
Artigos: Preparações para o alívio e
para o tratamento da tosse, dos resfri.idos, da congestão nasal, de infecções respiratórias, de sinusites,' de febre do feno e de alergias causadas por
pólens (polinose)
N.° 870.237

Requerente: Micafil A .G.
Local: Zurique — Suiça
Classe: 8
Artigos: Condesadores e ou bateria
de condensadores elétricos (bancos) o
respectivo aparelhamento de contrôle
N.° 870.244

MI COVAR.
Requerente: Micafil A G.
Local: Zurique — Suiça
Classe: 8
Artigos: Condensadores elétricos
_—
NP 870.245

NALDESPRAY
querente: nrisioi-ouyoris Lompany
Local: Estados Unidos da América
Classe: 3
Artigos: Preparações para o alívio c
para o tratamento da tosse, dos res.
friados, da congestão nasal, de infecçE respiratórias, de sinusites, de febre do feno e de alergias causadas por
pólens (polinose)
N.° 870.238

VANAMIL
Requerente: Richardson-Merrel Inc.
Local: Estados Unidos da América
Classe: 3
Artigos: Anti-ácido.
N.° 870.239

egteuna 0").o,2, Um,
Requerente: Pronews Atualidades
Limitada
Lora]: Guanaba-a
Classe: 32
1,4 N vidade: Titulo para ser distingüido
em jornais, revista, publicações em ge
ral, álbuns, programas radiofônicos e
de televisão, peças teatrais e sinematográficas

Requerente: Irmãos Clemente S.A.
Indústrias Gráficas
Local: São Paulo
Classe: $0
Artigos: Como marcia de serviço, de
detirdo corri o art, H do C.P.I., a
ser usada pela sociedade, em teu ramc
de indústria e comércio
NS. 870.248/251

OXYL1N
IND.

BRASILEIRA

Requerente: Oxyl4n S.A. — Indústria
de Tintas Técnicas
Local: 'São Paulo
Classe: 1 •
Artigos: Titicas anti-ferruginosas
anti-ox'clantes, tintas anti-corrosivas,
produtos químicos anti-corrosivos, Pn•
ti-oxidantes e irnpermeabilizantes. Produtos anímicos Dam uso na fabricado

Quarta-feira 1 a
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N° -870.260-262
te tintas, esmaltes, dEimizes e proau- lavagem e pintura de ''''F:C1,1(): I‘ suas
partes integran.:03
os anti-corrosivos, anti-oxidantes e
, N9 870.e55
impermeabilizantes
Classe: 28
Irtigos: Plásticos e resinas artificiais
/OX:YLIN S. A.
IN0l5STRIA
Classe: 16
krtigos: Tintas e esmaltes -em geral e
equerante: micafil A. G.
(NTAS TÉC,NICA 5*„
demais produtos da classe
Locai: Zurique -- Suíça
Classe: 4
Classe: 4
Requerente: - Oxylin S. A. -Artigos:
Mica, malacacheta e seus
krtigos: Resinas e betumes naturais e
Inuústria de Tintas Técnicas,
derivados de uso em isolamento térdemais produtos da classe
Local:, São Paulo
mico e elétrica e resinas naturais
Nome uomarcial
Classe: 28
NS. 870.246/247
Artigos: Plásticos de • uso em ilsola• Ne' 870.256
mento térmico e elétrico, acoplades
ou não com papel tecido de vir'ro
e resinas •
. Classe: 8
Artigos: Peças isolantes térmicas e
elétricas, feitas em in:ca e papel i eIND. BRASILEIRA
cido de vidro com resinas
N9 870.264
Requerente: Oxylin S. •A.
Indústria de Tintas Técnicas
Local: São Paulo
Classe: 1
Artigos: Tintas anta-ferruginosas e
anti-oxidante,s, tintas, anti-corrosivas,. produto; químicos anti-corro'
vos, anti-eaxidantes e impermeabilh.
zantes. Produtos químicos para uso'
na fabricação de tintas,, esa:altes,
vernizes e produtos anti-carrosivoaoxidantes e impermea bilizantes
Requerente: Irmãos Clemente S.A.
N9 870.257-259
Indústrias Gráficas
Local: São Paulo
Classe: 17
Artigos: tia classe
Classe: 38
Artigos: Na classe
Requerente: Micafil A. G.
N9 870.252-253
Local: Zurique — Suíça
•
Classe: 4
Artigos: Resinas vegetais e minerais
Vinicola Rio
para -impregnar • papei para f.ns' iso- Requerente: Companhia
Gran.ctense
lantes térmicos e elétricos. Peças e
Local: Rio Grande do Sul
chapas de resina
•
ND BRASILEIRA
Classe 42
Classe: 8
Artigos: Aguardente de ova
Requerente: Mecânica Irmãos Ca- Artigos: Condensadores, bobinas e
N9 870.255
pozzi Ltda.
chapa; de uso na 'eletricidade, eletrôa
Loéal: São Paulo
nica e com isolantes térmicos
Classe? 5
870,259
N9
Artigos:. Aço, adesivos metálicos,
aparas de metal, cabeçotes, válvulas,
anéis, pistões, vira-brequins, bielas,
metais
volantes, discos, todos de
fundidcs, pastas metálicas para soldas metálicas, sucatas de metal
..aequerente: Micafil A. G.
Classe: 11
Local: Zurique -- Suiça
Aplicação: Alicates, arame, arruelas,
Classe: '28
Requerente: Mateus Soinmer Neto
bandeijas, brocas, cadeados, 'facas, Artigos: Material sintético de eniLocal: Guanabara
fechaduras, limas, latas, machados, prêgo como isolantes térmicos e el.&
Classe: 32
molas, pregos, serrotes, tesouras, tora tricas, e para o preparo desses iae,Artigos: Livros
quezas, catracas, luvas para bombas, lantes acoplados com papel ou outros
N9 870.286
mancaes para brocas, porcas, pernos,
tipos de resinas
terminais, parafusas, parafusos espeN9 870.263
ciais para regulagern dos freios, boVETOR
tões de metal, parafusos alcngados
para afixar o motor de partida,
acessórios para malas dianteiras e
Requerente: Sodieelade Civil Vetor
trazeiras de veícidos, grampos, pipos,
Limitada
luvas de- meial rosqueados, retentoLocal: São Paulo
res de metal, supeiace para vidros,
Classe? 50
suportes amortecedora; de choque
Artigos: -Para distinguir como marca
chaves do nteviluso, chaves de fenda.
de serviços: Aquisição, construção e
chaves, ct'-'isa inglêsa, marteles
venda de imóveis, exploração agrícogrampos, trave deiras. -rincos, conela,
sob qualquer modalietade e quaisxões de metal, vasilhames, alavancas,
quer outras atividades correlatas de
anéis, arrebites, arruelas, brocas, carnatureza Civil
retilhas, cremalheiras. crivos, distintivos de metal, folhas para fins diN9 870.267
'Versos, letras de metal, maçanetas,
manciais para rodas matrizes, retentores, roldanas, roscas, travadeiras

ROM1CA

N° 870.268

I NreSTRIA E COMERCIO
DE CONSERVAS
TRASTEVER E LTLA•

leequerente: Indústria e Comércio de
Conservas Trastevere Ltda.
Local: São Paulo
Nome de Empresa
N9 '870.26"

PRIM CROM AT'

IN O u s TR F

snA si LttP A

RE COICEL

-

R AYTON

RESOCEL

N9 870.254

Novas Técnicas
de Leitura
.

IND. BRASILEIRA

TRASTEVE/t5

itectuerente: Boadissera, Barbieri
S.A.
Indústria e Comércio
- Local: Santa Catarina
Classe: 41
Artigos: Para distinguir: rações ba
lanceadas e concentradas, rações
N9 370.270

OFISP
Requerente: Organização Financeira
e Imobiliária São Paulo Ltda.
Local: São Paulo.
Classe: 50
Artigos: Para distinguir como marca
de serviços para administração de
bens
N° 870.271

OkuANIZACAO FINANCEIRA
IMOBIIIARIA

$.10 PAULO

LTDA.

Requerente: organização Financeira
e Imobiliária São Paulo Ltda,
Local: São Paulo
Nome Civil
N° 870.272

O N SE R v E
Requerente: -C -in-,e e nhia. Vinícola Rio Inchis txia Brasileira
Grandens.e Requerente: Indústria e Comércio de
Local: Rio CI-ranee do Sul
Requerente: «Conserve» — Consertos
Conservas Trasteaere
Classe:. 42-.
Limãitada
de Veículos Ltda.
Artigos:
Aguardente,
anizete,
aperiRequerente: Mecamca Irrn5os
Local: São Paule
Local: São Paulo
tivos, bagaceira, .biter, grandy, caCapozzi Ltda..
Classe 50
Classe: 41
chaça. , cervejas, conhaques, extrato
Local: São Paulo
dc malte fermentado, fernets i-• gin, li- Artigos: Paradistinguir: conservas Artigos: Para distinguir como marca ad
Classe: 50
krtigos: Prestação de serviços Jiga- cores, rum, vinhos, vodca, vinho es- de abobrinha, 'pepino e conserva de serviços: Consertos e reparos de veie
pumante, whlaky, vermuth
legumes em geral
funilaria,
cuias, funilaria e pintura
los à retifica, mecônios,

R AY TON
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moinhos para branco álbuns em branco — baleies!
Inaneall •-• ntntore0
cereais — marteletes máquinas de de papel para enfeitar — blocos de pa-

moldagem — pistões — politrizes —
tranchas — plainas — prensas — polias — placas e ferramentas para tôrnos — punçoneiras — máquinas de
rosquear — receptáculos — máquinas
INDUSTRIA BRASILEIRA rotativas — máquinas para off-set —
tõrnos mecâniccs — tesouras mecânicas
— tupias — máquinas separadoras de
Requerente: Irmãos El-Khouri Ltda. Impressos — máquinas para serrar —
turbinas — máquinas de trançar — válLocal: São Paulo
vulas componentes de máquinas
Classe 36
Classe 11
Artigos: Para distinguir artigos de vestuários e roupas feitas em geral: Agasa- Artigos: Para distinguir ferragens —
lhos — aventais — alpercatas — aná- ferramentas e artefatos de metal: Alguas — blusas — bolas — botinas — motolias — • armaçõesde metal para
biu-ões — boinas — babadoures — bo- objetos — alavancas — anéis — argonés — capacetes — cartolas — carapu- las — arruelas — arrebites — alicaças — casacão — coletes — capas — tes — bandejas — botões metálicos para
chales — cachecols — calçados — cha- aparelhos elétricos — brocas — canos
péus — cintos — cintas — combinaçees — cabos de meta/ para ferramentas —
— corpinhos — calças de senhoras e canivetes crivos — cabeções — chade crianças — calções — calças — ca- pas e placas de metal — chave de fenzu - sas — camisolas — camisetas — da — cubetas — chaves de parafusos
cuecas — ceroulas — colarinhos — — cremones — correntes — conexões
cueiros — casacos — chinelos — do- para encanamentos — cantoneiras de
ruinós — echarpes — fantasias — far- metal — caldeirões —copos — distindas para militares e colegiais ---- fraldas tivos — dobradiças — espá:ulas •— es— galochas — gravatas — gôrros — teras — estojos para objetos — enjogos de lingerie — jaquetas — leques gates — espélhos metálicos — formões
— luvas — ligas — lenços — mantôs — fios metálicos — fivelas — fafas
meias — maiôs — mantas — mandrião — fechaduras— ferrolhos — grelhas
— mantilhas — paletós — palas — pe- — ganchos — ganchos para quadros —
nhoar — pulover — pelerinas — pon- guarnições de metal para aparelhos
ches — polainas — pijamas — punhos elétricos -- grampos —limas lâmi— perneiras — quimonos — regalos — nas para ferramentas — letras númerobe de chambre — roupão — sobre- ros de metal — martelos — matrizes —
morsas — maçanetas — molas de vai
tudos —saias — suspensórios —
das de banho — sandálias — sweaters vem — placas de metal — prendedores
— shorts — sungas —,. stolas — san- — perfuradores — ponteiras — pernos
dálias — swea:er — shorts — sungas de fixação — pregos -- pratos — p.- stolas — soutiens — slacks — taier nos — perfilados de metal — porcas ---- toucas — turbantes — ternos — porta ele:rodos — parafusos — presilhas — puxadores metálicos — perfurauniformes e vestidos
dores — recipientes — rebites — rosetas — roscas — roldanas — raspaN9 870.274
deiras — suportes — serras — torneiras — tarrachas — travessas — tubos de' metal — tesouras - — trincos —
BRASIGRAF
tranquetas — trilhos — tachos — tubos
Brasileira
indústria
para encanamentos — uniões — vas lhamas e verrumas
Classe 17
Requerente: Construtora Brasigraf de
Artigos: Para distinguir: Abridores de
Máquinas Ltda .
cartas— aparelhos copiadores de carLocal: São Paulo
tas — apontadores — arquivos alClasse 6
— borrachas --Artigos: Para distinguir máquinas e suas mofadas para car:mbos
Requerente:
Fitn
partes integrantes para fins industriàis, bobinas carbonadas - berços para
mo'ores e suas partes: Alavancas — mata-borrão —canetas — canetas esaltcrnadores — máquinas amassadeiras ferográicas — coladores — compassos
— máquinas de abrir chavetas — má- — colchetes — coisas — clips — caquinas af - adoras, para ferramentas de rimpos — classificadores — cortadores
corte — arietes — máquinas para ajus- de papel — caixas para correspondência
tar — máquinas de atarrachar — auto — datadores com minas — duplicadores
claves — blocos — bombas — bielas — esquadros — espátulas — fixadores
— máquinas brunidoras — máquinas ba- para copiadores — fusins — furadores
— fitas gomadas — fitas para máquinas
tedeiras — máquinas de border e
tirar -- máquinas d.e cortar papéis — — grampeadores — goma arábica -máquinas de centrar e furar — cilin- hormógrafos -- lápis — lapiseiras --dros — máquinas compressoras — má- máquinas para selar cartas — máquinas
quinas para colagem de rótulos — coi- de visar cheques --máquinas de confas para máquinas — caldeiras — cre- tabilidade — máquinas para somar e
calcular — máquinas de escrever — memelhei ras — máquinas classificadoras
tros para escritõris e desenhos — mámáquinas para cortar c moer carne.:
máquinas adaptadas na construção e quinas de endereçar — mapotecas —
conservação de estradas — máquinas pap e l hectográfico — porta-cane' as —
para cor' e de madeiras e ca:retos — porte 'ápis — pantografos — papel
dínamos stenc - 1 — pastas com índice e fêchos de
máquinas para cravadeiras
- márminis distribuidores de concreto metal penas — pincéis — papel care barro — esmeris— máquinas de es- bono — prendedores de papéis — prenticar e estampar — cortantes — sas — papel copiativo — rolos e plamáeninas desinteguderas — etinrehagens cas de gelatina para copiadores — répara máquinas — máquinas de fabricar guas — stencil — sinetes — tintas para
papel — máquinas de encadernação — desenho e pira tirar cópias — tintas
máquinas empilhadoras — eixos de para escrever — tintas para carimbos
transmissão — esteiras transportadoras — tiralinhas — trenas — tecnígrafos —
máquinas elevadoras — fresas — tintas para impressão — tinas para Cogeradores — guindastes — guilhotinas -lir:dores e para duolfracinres — trinchas
Classe 38
— guinchos — máquinas de gravar —
máquinas limadoras — máquinas de la- Artigos: Para distinguir papéis e seus
var e secar lançadeiras — máqu i artefa'os — livros não impressos — pa-naslixdor—máqueIpsão pelão e se xe artaf.atoa: Agendas em
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pel — bilhetes de passagem — bobinas de papel — brochuras — cadernetas
em branco — cadernos escolares — caixas de papelão — carteiras de papel —
cartolina — cartões de identidade —
cartões de visita — cartões comerciais
— cartuchos de papel e papelão —
chapas de papelão — cheques em branco — duplicatas — debêntures — envelopes — invólucros de papel e papelão -- etiquetas — embalagens de papel e papelão — faturas — forminhas
— guardanapos de papel — lenços de
papel — livros em branco — livros
para contabilidade — malas de papelão
— mata-borrão — notas promissórias
— notas fiscais — papel absorventes
— pratinhos e bandejas de papel e papelão — pastas de cartolina — pastas
para papéis — papel de escrever — papel de sêda — papelcrepon — papel transparente — papelhigiênico — papel laminado — papel
estanhado — papel de embrulho — papel encerado — papel almaço — papel
aluminizado — papel impermeável
papel de encadernação — papel de impressão — papel de carta — papel linha
d'água — recibos — rosetas ,de papel
— rótulos de papel — saquinhos de papel — talões — tubos de papel e papará:, — tolhas de papel
1\19 870.278

BRASIGRAF
DE MÁQUINAS LTDA.

CONSTRUTORA

Nb

819.283

mimo em...5L*,...4

cRcaçols E MODAS LTDA.
moasrala BRASILVIRA

Requerente : "Sexybei" ereações
Modas Ltda .
Local: São Paulo
• Classe 36 Artigos: Para distinguir artigos de
vestuários e roupas feitas em geral:
Agasalhos, abrigos de peles, anáguas,
blusas, blusões, koinas, babadoures,
bonés, casacos, casacão, coletes, capas, chales, cachecols, chapéus, cin..
tos, cintas, combinações, corpinhos,
calças de senhoras e de crianças, cal-

ções, camisas, calças, camisolas, camisetas, cuecas, ceroulas, colarinhos,
dominós, echarpea, fantasias, fardas
para militares •e colegiais fraldas,

gravatas, erros, jogos cie lingerie,
jaquetas, luvas, ligas, lenços, mantôs, meias, maiôs, mantas, mandrião,
mantilhas, paletó, palas, penho ar,
pulover, pelerinos, ponches, polainas,
pijamas, guardapô, punhos, quimonos, regalos, robe de chambre, roupão, sobretudos, saias, suspensórios,
saldas de banho, sweater, shorts,
sungas, stolas, sontiens, slacks, tater,
toucas, turbantes, ternos, uniformes
• e vestidos.
N 9 870.284

Requerente: Construtora Brasigraf de
Máquinas Ltda.
Local: São Paulo

AZUL

Na. 870.279-282

CINTO DE SEGURANÇA
FITIN
Industria BrasileiraA

S.A.
Indústria
e Comércio
Local: São Paulo
Classe , 20
Artigos:Para distinguir: Cintos de natação — cintos de aviação e cintos de
paraquedas
Classe 21
Artigos: Para distinguir' veículos e suas
partes: Automóveis — aviões. — barcos — botes — naves — braços para
veículos— breques — aros para veículos — chassis — chapas circulares —
cubos de veículos — carrocerias — caminhões — carros tratores — carros
ambulantes —caminhonetes — carros
irrigadores — carretas — fronteiras
para veículos — freios — desligadeiras
— dirigíveis — direção — rodas- —
aceleradores — pára-lamas — pára-choques — pára-brisas hélices de veículos — motofurgões — rebocadores —
radiadores para veículos — pneus —
ônibus — câmaras de ar e molas para
veículos
Classe 24
Artigos: Para distinguir artefatos .de
tecidos em geral: Cadarços — nesgas
,fitas — debruns — elás'icos — cordões — fitas — entretelas — chumaços — tiras- — enchimentos de pano e
fitilhos para cintos de proteção
t,
Classe 36
Artigos: Para distinguir: Cintas e cintos
em geral

Requerente: Barquinha fi PiLhoe,

Ltda:
Local: Pôrtb, Portuga'
Classe 42
Artigo: Vinho tinto
N 9 870.285

PRETO MARROM VERDE

AMARELO MARROM PRETO

arqtnnha &
Ltda.
Local: Pôrto, Portugal
Classe 42
a rte° : Vinho branco

Re q Ue.1

te :

git

Givarta-fekz 12
N9 870.286

Super

Mercadó
ZaFfari

MÁRIO
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pas, figuras e desenhos, frutas, flores e fõlhas de cera, flores e fõlhas
de substâncias isolantes e ,sintéticas,
figuras 'de madeira, figuras de cera,
gravuras, imagens, máscaras de cera,
obras de escultura, obras , de ,pintura,
quadros com moldurá de madeira ou
material plástico.
N9 870.291

Passõ Fundo - RGS )

Indústria Brasileira
Requerente: Gêneros e Cereais Pôrto
Alegrense Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Requerente: Indústria e Comércio de
'Classes: 41, 42, 43, 46 e 48
Produtos Alimentícios Manoel Ltda
Titulo
Local: Rio Grande do Sul
Classe 24
N9 870.287
Artigos: Na classe
. N9 870.292

MAN
Indústria Brasileira
Requerente: Indústria e Comércio de
Indústria Brasileira
Produtos Alimentícios Manoel Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classe 19
Requerente: Indústria e Comércio de
Artigos: Aves, pássaros e animais vi- produtos Alimentícios Manol Ltda.
vos, inclusive bicho da sécia, ovos em
Local: Rio Grande do Sul
geral.
Classe 26.
Artigos: Na classe
870.288
N9
N9 870.293

indústria Brasileira
indústria Brasileira

Requerente: Indústria e Comércio de
produtos Alimentícios Manol Ltda. Requerente: Indústria e Comércio de
Local: Rio Grande do Sul
Produtos Alimentícios Manol Ltda.
Classe 2(1
Local: Rio Grande do Sul
Artigos: Ancoras, boina, bolas para
Classe 27
ganchos
récles, cintos de natação;
Artigos: Na classe
para botes e dispostivos para arriálos; paraquedas: salva-vidas; Toletas
N° 870.294
para remos; vigas, vergas..
N9 870.289

Indústria Brasileira

indústria Brasileira

Requerente: Indústria e Comércio de
Requerente: Indústria e Comércio de produtos Alimentícios •Menol Ltda.
Produtos Alimentícios Manol Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Local: Rio Grande do Sul
Classe 28
Classe 23
Artigos: Na classe
Artigos: brocados, casimiras, gaze de
algodão em peças, tecidos de algoN9 870.295
dão, d,e lã, de linho, de \ cânhamo,
de juta, sécia natural ou raion, tecidos de elástico, de vidro, de viscosa,
tule.
N9 " 870.29'

Indústria Brasileira
Indústria Brasileira
Requerente: Indústria e Comércio de
Produtos Alimentícios lVfanol, Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classe 25
Artiacs: Cartazes - imnres,,y, literais
de niorcganda. Carta 7e-s- em geral.
clichês, estátuas, estatuetas, estam-
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Requerente: Indústria e Comercie de
Produtos Alimentícios Manol Ltda.
Local: Rio Grande solo Sul .
Classe' 30
Artigos: Armações dê guarda-chuvas
e guarda-sóis; bengalas, barbatanas
para os mesmos; cabos e ponteiras
para benra l as. capas ds ' a irs edão tiara
os mesir s,s Panas de sedr, • e uardae
chuvas rs—arda
suas partes integrantes.

N7 870.296

N9 870.299

:ndústria Brasileira
Itequerente: Indústria e Comércio de
Indústria Brasileira
Produtos Alimentícios Manol Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classe 29
Requerente: Lajes Krivanek
Artigos: Basculhos, escôvas para
Local: RGS
roupas, esfregões, (vassouras de fiClasse: 41
e3panejadores,
espanadores,
bra),
Artigos: Alcachofras, aletria, alho,
vassouras e vassourinhas.
aspargos, açúcar, alimentos para a-nimais, amido, amendoim, ameixas,
N9 870.297
amêndoas, araruta; arroz, atun, aveia,
avelãs, azeite, azeitonas; banha, baDiolen ultra
calhau, batatas, balas, biscoitos,
bombons, bolachas, baunilhas; café
em pó e em grão, camarão, canela
em pau- e em pó, cacau, carnes, chá,
Requerente: Glazstoff AG.
caramelos, chocolates, confeitos, craLocal: em Wuppertal Elberfeld,
vo, Cereais, cominho, creme de leite,
R. F. Alemã
cremes alimentícios, croquetes, comClasse 34
Artigos: Capachos, cdrtinas, cortinas potas, cangica, coalhadas, castanha,
automáticas, cortinados; encerados; cebola, condimentos para alimentos,
linóleos; mosquiteiros; oleados; pa- colorantes, chouriços; dendê, doces,
nos para assoamos e paredes, pas- doces de frutas; espinafre, essências
cadeiras; tapetes de peles, tapetes de alimentares, empadas, ervilhas, enmadeiras, de esteira, tapetes, corda xovas, extrato de tomate; farinhas
alimentícias, favas, féculas, • flocos,
e cortiça.
farelo,' fermentos, feijão, figos, frios,
N9 e70.29'
frutas sêcas, 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 po,
legumes em conserva, lentilhas, lin-.
gillça, louro; massas alimentícias,
mariscos, manteiga, margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate,
mel e melado, , mate, massas para
mingaus, molhos, moluscos, mostarda, mortadela; nós moscada, nozes;
Indústria Brasileira
Óleos comestíveis, ostras, ovos; pães,
paios, pralinés, pimenta, pós para
pudim, pickles, peixes, presuntos, paRequerente: Lajos Krivanek
tês e petit-pois, pastilhas, pizzas, puLocal: Rio Grande do Sul
dins; queijos; rações balanceadas
Classe 41
para animais, raizes alimentícias, reArtigos: Alcachofras, aletria, alho, queijão, •ã), sagu, sardinhas, sanaspargos, açúcar, alimentos para ani- duíches, salsichas, salames, sopa-s enmais amido, amendoim, ameixas, latadas, sorvetes, sucos de tomate e
amêndoas. araruta, arroz, atum. de frutas, torradas, tapioca, tâmaaveia, avelãs, azeite, azeitonas; ba- ras, talharim tremoços, tortas, tortas
nha, bacalhau, batatas, balas, bis- para alimento de animais e aves,
coitos, bombons, bolachas, baunilhas;
torrões, toucinho; vinagre
café em • po e em grão, camarão, canela em pau e em pó, cacau, carnes,
Ns. 870.300-306
chá, caramelo;, chocolates, confeitos,
cravo, cereais, cominho, creme de
leite, cremes alimentícios, croquetes
compotas, cansica. coalhadas, castanha, cebola, condimentos Para alimentos, colorantes chouriços; dendê,
tas; Espinafre
doces, doces de fru
essências alimentares, empadas, erIndústria Brasileira
vilhas, enxovas, extrato de tomate;
farinhas alimentícias fava, féculas,
floce farelo, fermentos, feijão, figos,
frios, frutas sêcas, naturais e cristalizadas; Glocose, goma de mascar.
Requerente: Lúcio Guedes de
gorduras grânulos, grão de bico, geCamargo
latina, gbiabana, geléias; herva doce,
Local: São Paulo
herva mate, hortaliças; lagostas, iin32
guias, leite, leite condensado, leite Artigos: Para Classe:
distinguir almanaques,
em pó, legumes em conserva, lentilhas, linguiça, louro; massas alimen- agendas, anuários, álbuns, boletins
tícias, mariscos, manteiga, margari- catálogos, folhetos, jornais, livros imna, marmelada, macarrão, massa de pressos, revistas, órgãos de pUbilitomate, mel e melado, mate, massas dada, programas radiofônicos, radiotelevisionados e cinematográficos
para minguais, molhos moluscos,
Classe: 39
mostarda. mortadela; nós moscada,
&ligas: Para distinguir os seguinnozes, óleos somestivels, outras ovas;
pães, paios, pralinés, pimenta, pós tes artefatos de borracha não incluípara, pudim, piakIes, peixes, presun- dos em outras classes: Argolas, botos, patês e petit-pois pastilhas, piz- cais, bases para telefones, bacias,
zas pudins, queijos; Rações balan- cordões, maciços de borracha, fios
ceadas pau, animais, raizes alimen- de borracha lisos, cabos para fertícias, requeijão; sal, sagil. sardinhas, ramentas, chapas e centro de mer-,.duiches, salsichas, sala.z:es. sopas sas, :silos e solados de borracha, deenla r d.das , rvetes suc e s de tomate e deiras, desentupideiras, feras, esguide f,12.rrage,.. tapioca, tâma- chos, estrados, guarnições para mótrern-res. tortas, tor- veis, maçanetas manoplas, pêras para
ras; tallu. tas para a' . rr enio d pr, 'mais e aves. businas. pratinhos para móveis, retorrões, toucinho; vinagre.
vestimentos de borracha, tijolos, tu-
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bos, assentos para cadeiras, braçaSt9 870.308
deiras,. lancheiras para- escolares, can
maras de ar e pneumaticue
Ciasse: 49 .
Artigiss: Paia uesting.iiir brinquedos,
jogss e passatempo a saber: tsarri-•
mies, percamos, aviões, zeperms, automoveis, 'caminhões, patins, nasalebsnecss, oi_as sa_a totes,
Societé knOrlYme
dos os esportes, figuras de aves e
dos Laboratoireu
animais, tamb,res, laqees, aviões,
du Docteur Debat
petecas, dominós, tômootas, xadrez,
baralhos, damas, chocalhos, tênis cie
, Paris.- França
. mesa, espingai das e revaiver de
brinquedo e trans
Classe: 40
Artigos: Para uistinguir móveis em
metal, vidro ou madeira, estofados
ou não, a saber: Mesas, cadeiras, ca- Requerente: Societé Anonyme Des
Laboratoires Du Docteur Debat
deiras giratonas, camas, poitrunss,
Local: Paris — França
armários, estantes, balcões, bancos,
Classe: 3
biombos, cabides, cole/is, c•mouas,
sofás-cama, prateleiras e banquetas Artigos: Um produto farmacêutico
indicado como antLestênic 3 e
Classe: 8
energizante .psicossomático
Artigos: Para distinguir: antenas,
aquecedores, aspiradores, oalanças doN9 870.309
mesticas, cnaveiras, chuxeiros eiese- cos, enceradeiras, ferros elétricos de
engomar e passar, fogões, geladeiras,
liquiditicadores, máquifias fotograficas e cinematográficas, rádios, televisões, toca-discos e transformadores
Classe: 25
Artigos: Para distinguir árvores ae
natal, bibelots, bolas para enfeites
Laboratoires Foumier Frères
de árvores de natal, cas tas gsogi•sin
cas, cartões postais, cartazes, dis,-rança
'ris
plays, desenhos artisticos, desenhos
decalcomania paia teados, es.atuas, estatuetas, estampas, gravuras,
frutas de vidro, figuras de ornatos,
festões, fotografias; frutas de 'onças,
figuras para enfeitar boles de ani- Requerente: Labsratoiress,Fournier
Freres
versaries batizados, casamentos e
Local: Paris — França
outras quaisquer comemorações, imaClasse: 3
gens, letreiros, manequins,tas, obras artísticas, obras d pintu- Artigos: Uni produto farmacêutico
indicado
no
tratamento
de rino-fara, painéis e cartazes para decorações e para exposição, projetos, mos- ringites, agudas ou crônicas, de oritruários de mercadorias diversas e gem, infecciosa ou alérgica, laringipara propaganda, suportes artísticos tes, faringites, congestão nasal, tosse
irritativa, alergia respiratoria
para vitrines e tabuletas
Classe: 28
N9 87.310
Artigos: para distinguir os seguintes
artefatos de material plástico a saber: recipientes, chapas, sacolas, tu.
DISTRIBUIDORA DE
bos, asgoias, descanso para pratos,
pratos xícaras, pires, talheres, fiveMATERIAIS PARAlas, alças, toalhas. 'tubos, argüias desCONSTRUÇOES ROI/1AR cansos para pratos pratos, xícara.,
pires, talheres, fivelas, alças, tu,lhas, tubos para ampolas, tubos para
seringas guarnições para chupetas e Requerente: Fa,ysano ti. Cruz Ltda.
para mamadeiras, caixas para guarLocal: São Paulo — Capital
dar objetos guarnições para liquidiClasses: 16 e 50
ficadores, cabos para ferramentas. Artigos: Para, distinguir: azulejos
caixa para acond'icionamento de au- cal, cimento, tanques, portas, tijolos
mentos placas, guarnições para bôt- telhas, drenos, esquadrias, impermeasas, porta-pão, bandejas, copos, fu- bilizantes, ladrilhos, manilhas, márnis, vasilhames, fôrma para doces, more, mosaicos, ferro, vidro, areia, e
vasos, faliteiros, concrias, saleiros, os serviços de compra e venda de
pós para cozinha, jarros, bules, armateriais de construções
mações para óculos, pulseiras para'
relógios, bases para telefone e bases
N9 870.311
para antenas de rádio e televisão,
cobertos plásticos para proteção de
roupa e utensílios em gerai,

FOSFO-SUCCil

Deperós

,

N9 870.312

INCENOR-

Requerente: Incenor
Indústria
Cerâmica do Norte S. A.
Locar: Bahia
Nome de empresa
N9 870.313

Indústria Brasileira

tratamento de ambientes
Requerente: Incenor — Indústria
Cerâmica do Norte S. A.
Local: Bahia
Classe: 16
Artiásos: Artefatos de cerâmica para
construções, a saber: azulejos,
ladrilhos e pisos
N° 870.314
CONDUTEL
Indilstria
Brasileira

(91
•
Requerente: José Tarquínio da
Silva Andreoli
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Decorações de ambientes
em geral
N° 870.318

Requerente: Condutel Condutores
EnPRISA EMTRáA DE BRITAGEM
Elétricos Ltda.
Local: São Paulo
BRASILEIRA S.A.
Classe: 8
Artigos: Alternadores de corrente
elétrica; amortecedores elétricos; boEmbrisa Emprèsa de
binas; chaves elétricas; chuveiros Requerente:
Britagem Brasileira S. A.
elétricos; condensadores; condutores
Local: São Paulo
elétricos; fios; fusíveis; interruptoNome da emprêsa
res; lâmpadas. lanternas; elétricas;
•
pilhas elétricas; plugs; reatores, reNs. 870.319-21
lays; reostatos; resistências; soquetes; tomadas; válvulas elétricas
EMBRISA
N9 87.315
inda Brasileira
25,

Requerente: Nap Promoções Artísticas Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: , Marca de serviço de pugnoOes artísticas em geral
N° 87.316

BOLO SPORTIVO
Indilstria Drasileira

•

em bronze; carbono; matais a. catbureto metálico; cascam (cobre);
cério (metal); tchapas-tetal); chumbo; cisalhas de Metal; cobre; colas
metálicas (soldas)' cms.ainan (lisa),
cromo (metal); cupro-niquel; duraluminiô; ourana (metas); e.en tron
. (metal) eletroplata; estanho; estiiaisa nisismetsi;
bgusa;isiss;
hienegenlo;' iman natural, (ferro if!C•_;11 ético); itrio; "Kneselguhr"
laminas s
c-l; ligas ms_alicas;
malhas d_.'• litio (metal); manganês; lin:,,anin; mercúrio; moligdeno (metal) muntz; níquel; esmio;
osmirídio; ouro; ouropei; paládio
(metal); pastas Metálicas para soldas, permaloY; pichesbeque; plaquê;
platina; poeiras de metal; pós metálicos para solda; prata; sueis; rutenro: similar; • soldas metálicos;
spiegel; spiegelisen; sucata de metal. tântalo; thomaz (metais fundidos); tiras metálicas para soldas;
titânio; titaniosilico; tombaque; torio; tungstênio • (metal); vanádio
(metal); volfram; volfrânio (metal);
yellow. zinco; zircônio (metal)
N" 870.317

A .
o,;
Industria Ceramica
.
do Norte S i/A.

N9 870.307

Requerente: Lúcio Guedes de
Camargo
Local: São Paulo
Classe: 50
Gênero; Para distinguir marca a, ser
Utilizada pela requerente para distinguir serviços correlatos com sua Requerente: Banco do Brasil S. A
atividade, , que compreende publicidaLocal: Estado da r" 1 .nabara
de, propaganda e promoção de venClasse: 23
Sinal de propaganda
da. empreendimentos comerciais e
sociais
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Requerente: Comércio de Metais
Sucarnetal Ltda.
. LocaU São Pulo
Classe: 5
Artigos: Metais' não trabalhados ou
na t•cial mente trabal hos. Usando nas
indústrias a saber: Aços; adesivos
metálicos " alcalinos metálicos. alpaca ("metal); alpax; alumínio; antifricsiiHn-etal; antimônio; criaras de
meta!: babit (metal); (barra-metal)

Requerente Embrisa Emprêsa de
Britagem Brasileira S. A.
Local: São Paulo
, Classe: . 16
Artigos: Material exclusivamente
para construção e adôrno de prédio
e estradas a saber: alcatronados
para construção; argila preparada
para construções; areia preparada
bilra construções; argamassas para
construções; asfalto para construções; azulejos para construções; balaustres de construções; balcões,
quando construções; batentes para
construções; blocos para construções;
blocos para pavimentações, calhas de
telhados; cimento , comum; caibros
preparados para construções; caixas
de cimento; caixilhos; cal para construções; chaminés de concreto; cha-.
pas para construções; colunas para
construções; cornijas de concreto.
crê para construções; divisões préfabricadas; drenos para construções;
edificações pré-moldadas; esquadrias;
estacas preparadas para construções;
estruturas para construções; estuque; torras; irisos ; guichês; grades;
imitação de mármore; para construções; impermeabilizaclores de argamassas; janelas; ladrilhos; lajotas;
lajes; lambris; lanielas, lixeiras para
construções; luvas' de junções para
construções; macadame; madeira
preparada para construção; inani-
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lhas; mármores preparados para bruto ou parcialmente preparadas; para embalagem; vegetais, fibras; tosos; esparadrapos; gaze antissétta
construções; massas para paredes. conchas de tartaruga em bruto 'ou
xisto
ca, ligaduras cirúrgicas e ligadura&
mosaicosa papel para forrar casa; pare annente preparadas; copal em
Classe: 50
médicas não medicamentosas e pia.
paredes divisórias inclusive para es- brW: ; goma; copra; copraol em brunos cirúrgicos.
critório; parquetes; peças ornamen- to; csnrólito em bruto ou parcial- Artigos: Serviço de britagem, pesquisas
de
jazidas
de
substancia
milais de cimento ou gesso, para tetos malte preprado; coquilho; coquiclra- nerais de emprêgo na c listrução
N9 870.328
paredes exceto da classe 25; padre.- ma em bruto; coral em bruto; cocivil.
gulhos preparados para construções; rantes vegetais em bruto; corindon
pilastras de concreta; pisos; placas em bruto; cortiça em bruto; couçoeiN9 870.322
para pavimentação; pedras prepara- ras em bri to; crina animal; crina
das para construções. portas; por- vegetal; criolita; cristal de rocha;
tões; prateleiras quando constru- cromita (minério) cromo — minérios
pões; produtos betuminosos para de; crubixá (coral); diamantes bruconstruções; produtos de base asfál- tos; diamantita; díatomita; diorita
bica; soleiras para portas; tatos; tan- (minério); em 'bruto; elvidivi em
ques de cimento; telhas; tijolos; tin- bruto; elemi; encéfalo de animais,
I
tas para paredes, muros, portas e ja- enxofre em bruto ou parcialmente
nelas; tubos de concreto. tubos de preparado; epomita; ervas não aliuso exclusivo em construções; tubos mentícias e não medicinais em brude ventilação de edifícios; venezia- to; escamas em bruto; esmeralda em
Êditóra Monterrey Lida
nas; vigamentos; preparados para
Local: Guano tara
bruto;
esmeril
em
bruto;
espat,o;
esClasse:'32
construções; vigas preparadas para
parto
em
bruto;
especular-minério;
Artigos:
Revistas
e0 publicações imConstruções; vitrinas quando consespermacete em bruto; estearina; éspressas.
truçõeS-; vitrôs ou vitreaux
trorcianita, enxenita extratos animais em bruto; extratos vegetais em
N9 870.329
Classe 4
bruto; feldspato; fibras minerais em
Artigos: Substâncias de origem ve- bruto; fibras vegetais em bruto; IIretal ou mineral, em bruto ou par- laça; filtantes em bruto, pedras; flôtialmente preparadas, e não, inclui- res, substâncias brutas extraídas das;.
ias em outras classes, a saber: abe- fluoretos, minérios; fluorita; fôlhas
ha, cêra de; abelha, favos de; aba- de vegetais não medicinais e na() aliTemports — Promoçoes
tas, núcleos de, açafrão em bruto; menticias;, fosforita; fuller (terra); Requerente:
Vendas e Publicidade Ltda. S/C
tçori (canal azul) em bruto; adra- galenas (minérios); ganga (minéLocal:
São Paulo
gante (goma) em bruto ou parcial- rio); ganister (terra • refratária);
Classe: 50 Verafumos d. A. — Comércio indús•
tente preparada, agar-agar em bruto garnierita; gelatina em bruto ou Artigos: -Marca
..erviço de cemi- tria, Agricultura de Fumos e Cereal!.
ou parcialmente preparada; ágata parcialmente preparada; geléias em tério, serviços de de
auborização,
p
UsaLocal: Rio Grande do Sul
mi bruto; água marinha em bruto; bruto ou parcialmente preparadas; gismo, terra,plenagem, arruamentos,
Classe: 44
guano; alabrasto em bruto; albuí- gipsita; girassol (minério); glicose ornamentação,
loteamentos, adminis- Artigos: Cigarros, charutos, cigarrano; alcatrão em bruto; alexandrita em bruto; gnais; gomas em bruto ou tração, promoções,
publicidade, pro- lhas, fôlhas de fumo, fumo desfiado,
bruta. algas marinhas; algodão; ca- parcialmente preparada; gorduras em
participações rapé, tabaco, fumo em corda caroço de; algodão em bruto; algodão bruto ou parcialmente preparadas; paganda, conservação,
e agenciamento.
chimbo piteiras; carteiras para ciem rama; algodão parcialmente pre- grafite em bruto; granadas (pedras
garres, fumo ou rapé, cigarreiras, filparado; alizarina; almecega (resina em bruto); granito bruto; grés; guatros para cigarros e isqueiros.
.N ta0.323
de arueira) em bruto; altea; âmbar raná em bruto ou parcialmente preem bruto; ambarina; ametista bruta; parado; guaxima (planta herbácea) •
N9 870.330
=janto bruto; amido vegetal bruto; gilelas de boi; guta-percha em bruto
Mil bruto; animais para experiên- ou prcialmente preprada; hassmaniFOTOLABOR LTD4
aia e pesquiaasa partes de; animais,
,
parcialmente preparados, substâncias; ta; heliotrópio bruto; isotermita;
menita;
jacinto
bruto;
jade
bruto;
1
aparas ou resíduos de vegetais ou
minerais; apatita; atanado; areia jarina (marfinite); jaspe; jetaicica;
Requerente: Fotolabor Ltda.
ião preparada (ar 9entifera, mona- junco; lã animal em bruto; inclusive
Local: São Paulo
ética etc.; argila não preparada de carneiros e vicunha; lã de escóRequarente: Ismael Francisco Xiiviei
Nome de Emprêsa
(inclusive refratária); asbestos; aze- rias em bruto; lã mineral em brutoá
Local: Guanabara
viche em bruto; babaçu, côco de. ba- lã parcialmente preparada,; lã veClasse: 50
N9 870.324-325
Atividade: Conjunto Musical
gaços vegetais; balata bruta; bam- getal em bruto inclusive de agulha
bu; baraúna; barba de baleia; bar- de pinheiro; lápis-lazuli ou luzilite;
ÁLEA
N9 870.331
a, de milho e outros vegetais; bar- látex; lavas; limonita; linhaça; liBrasileira
batana de baleia; baritita; barrilha; nhaça, óleo bruto _ de; linhite; lí- - Indústria
barro; basalto; bauxita ; benjoim; quens; liquidambar (estoraque); líberilo; betume em bruto; bexigas; quidos de plantas; lúpulo em bruto; Requerente: Alka — Indústria e Co"G.RIPUDERM
bi.smuritita; blenda; biotito; bog- madeira; aparas de; madeiras bru- mércio de Produtos Químicos Ltda.
iron (limonita); borracha, suco de tas ou parcialmente preparadas;
Local: São Paulo
seringueira para fabrico de; borras; Madeira, polpa de; madrepérola bruClasse: 16
Industria *Brasileira
branco de baleia (espermacete); bra- ta; magnésia; malacacheta; malaqui- Artigos: Tintas para paredes muros,
ta
bruta;
malte
bruto
ou
parcialdl-pau; breu em bruto ou parcialp ortas, janelas e demais superfícies
de construções em geral.
(ciente preparado; babosa, baba de; mente preparado; mamona bruta;
Laboratórios Lepetit S. A
maná
bruto;
mármore
bruto
ou
parcabelos em bruto; cachibu; cachu
Classe: 28
Local: São Paulo
cialmente
preparado;
marfim
bruto;
em bruto ou parcialmente preparado;
Artigos: Tintas e vernizes para vai- Para distinguir e assinalar: Um pra
mica
bruta;
minério
bruto;
manazite;
culos,máquinas, motores, peças,
cal em bruto ou parcialmente preduto fungistático, da classe 3.
parado; calambá (resina) calambi- monazitica, areia; musgo em bruto; utensílios domésticos, trans, tintas nacar
bruto;
nozes,
cascas;
nozes
—
protetoras,
tintas
anticorrosivas.
na; calcáreios; calcedônea; caicita,;
N9 870.332
calcopirita. calcosita; campeche — não alimentícias; canami em bruto;
oleína;
óleos
em
bruto;
óleos
parN9
870.326-327
extrato de pau; chá da Andia; cânfora em bruto ou parcialmente pre- cialmente preparados; ônix bruto;
parada; cânhamo em bruto ou par- opala bruta; órgão de animais; ossos;
NIFLURIL t1
cialmente preparado; coalim em bru- ozocerita bruta; paina; palha bruta
to ou parcialmente preparado; ca- ou parcialmente praparada; parafipim-bruto; capoque; carbonato bru-, na em bruto; pastas brutas ou parInduotria Brasileira
to ou parcialmente preparado; car- -oialmente preparadas; pau-brasil em
melina; carmin • bruto; carnaúba; bruto; pau campeche adi bruto; peI
carbone; carneiro, lã de (em bruto dra especular (mineral); pedra-Saou parcialmente preparada); caruá; bão; pedras brutas; pedraapome em
'Laboratórios Lepetit S. A.
,
casca de vegetais (árvores, de cacos, bruto; pedras preciosas em bruto;
Local: São Paulo
etc.); casca de vegetais — extrato -pêlos de animais em bruto; penas Tecorel Técnica, Comércio e Repre- Para distinguir e assinalar: UM pra.
sentações Ltda.
em bruto de; cascos de cágado, tar- de aves em bruto; penugens em bruduto antiinflamatório, da classe 3.:
Local: Rio Grande do SIO
arugas etc.; cassiterita: casulo; to ou parcialmente preparadas; pez
Classe: 1
caudas de animais (crinas); cauri bruto; rubelito bruto; rubi bruto; saN9 870.333
(mina de demarra); cavacos de ma- fira bruto; sais Minerais brutos; san- Artigos: Substâncias e prepa. ações
químicas
usadas
nas
indústrias,
na
deira; cebo em bruto; tenteio espi- dáraca; sangue sêco; sargaços; sargado; cêra animal em bruto ou par- nambu; sebo animal vegetal em fotografia e nas análises químicas.
GRIFUZENB"
cialmente preparada; cêra mineral bruto; sebo vegetal em bruto; seivas Substâncias e preparações químicas
anticorrosivas
e
antioxidantes.
vegetais;
serradura;
serragem;
sílica
em bruto ou parcialmente preparaClasse: 10
da; cêra vegetal em bruto ou par- bruta; silício; sisal (fibra); soja em
fndustria Brasileira
cialmente preparada; cardas em bru- bruto; óleos de; suarda; sumaga Artigos: Adesivos para ligadutas cirúrgicas;
algodão
em
geral
para
fins
bruta;
sal
de
rocha
em
bruto;
tucum
p; chelita (minério); chifres; chistos; cinzas; clinquer; côcos — fibras (fibras); talco em bruto; tanino — medicinais; ataduras em geral para
Laboratórios Lepetit S. A.
tia; cola animal em -bruto ou par- extrato bruto de; tartaruga, casca fins medicinais; gaze em geral para
Local: Sã,o Paulo
cirúrgicos; calças de menstruacialmente: preparada; cola vegetal de; tendões; terebentiaa; terras bru- fins
um mu*
cirúrgicos e drenos; em- Para distinguir e assinalar:
em brido ou parcialmente prepara- tas; têxteis, fibras de; tripas não ali. ção; cintos
duto fungistático, da classe 3.
Ia; colofonia; conchas de ostras em mentidas; tripoli em bruto: 'turfa plastros cirúrgicos, não medicamen-

Figurino
Monterrey

eraíF
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N9 870.334

FULVIDEB"be

•

19

40.340

-

N9 870.344

fi

*-

Laboratórios Lepetit S .A.
Local: São Paulo
Para -distinguir e assinalar: Um produto fungistático, da classe 3.

MIMES E COSMÉTICO"
INDÚSTRIA BRASILEIRA

N9 870.345

LEXIL

Laboratórios Lepetit 8 .A.
Local: São Paulo
rara distinguir e assinalar: Um produto farmacêutico, da classe 3.

Req ..erente

: Blemco Importadora e
Exportadora Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 2
Artigos: Inseticidas e produtos químicos para fins agro-pecuário.,
N9

r;NTILIIVId"

X ,41k0

4;f(

INDÚSTRIA

N9

870.346

FierAISA
FLORESTAMENTO MINERO . S. A.

870.337

EST U L11C

BRASILEIR1

Requerente: Impam Indústria Mineira de Papéis S. A.
Local: Minas Gerais
Classe: 38
Artigos: Papel Higiênico.
.

Requerente: Jormson & Johnson
.Local: em New Brunswick, Estado de
Nova Jersey, Estados Unidos da América do Norte
Clase: 48
Artigos de perfumaria e de toucador, a saber: água de alfazema, de
colônia, de quina e para o embelezamento da pele, amônia para banho,
batons, carmin, cosmáticos, crayons
e lápis para maquilagem, cremes e
pomadas para o embelezamento e
maquilagem, cremes para barba,
dentifrícios,
depilatórios e desodorantes, escôvas para cabelo, unhas e
roupas, esmaltes para unhas, essências, extratos, óleos perftunados, papéis carminados ou com pó de arroz, pós, preparados para o cabelo,
pestanas, cílios e bigodes, pulverizaRequerente: Anue° Arznei — TJnd. dores para toilette, sabões e saboneGesundheitspflegemittel
tes perfumados, sabões para oarba,
Local: em I.x.nesbaden, Alemanha
talco perfumado, tijolos e vernizes
classe 3
para unhas.
Artigos: Preparado' para o tratamento dos olhos.
N9 870.342
N9 870.338
N9

FADA

.

Zndustria Brasileira
Laboratórios Lepetit S .A.
Local: São Paulo
Para distinguir e assinalar: Um produto analético central e bron.covascular, da classe 3.

(RN Dç

.4
MOVIMENTO

.„ •

870.341

N9 870.336
1N

FESTIVAL DE

Requerente: Movimento Pro-Cinelfin1
dia
Requerente: Impasa Indústria MiLocal: Guanabara
neira de Papéis S.A.
Classe:, 33
Local: Minas Gerais
Artigos: Expressão de Propaganda.
Classe' 38
Artigos: Papel Higiênico.
N9 870.351

870.335

Zudustria Brasileira

N9 870,35C

SÊDA.,

Industria Brasileira

N9

Fevereiro de 1969

Fiomisa Florestamento
Mineiro S.A.
Local: Minas Gerais.
Nome de empréaa

Requerente:
'

N9

'870.347

D .0 B. O M

PR er CINELANDIls

Requerente,. Movimento PróCinelaria
Local: Gu nabara
Classe, 33
Artigos: Nome de Ernprêsa.
N° 870.352

Lojas Par S/A.
Requerente:- Lojas Par S. A
Local: Guanabara
Nome de Emprèsa
N9 870 . 353
I

‘:,4u.£2,/oletoz.ot.a0c(ou
Indústria Brasileira

INBÜSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Indústrias "Granfino"
S. A.
Local: Estado do Rio de Janeiro
Classe: 41
Artigos: Farinhas alimentícias, farinhas de cereais, farinhas de - mandioca, farinha de mesa e farinha de
trigo, e fubás,
N9

Requerente: Rádio Rio Ltda.
Local: Guanabara
Classe:' 32
Artigos dai classe
N9 870 354

870.348

ARIZONA
INDÚSTRIA

BRASILEIRA .

•
.
Requerente: Sandoz S. A. (Sandoz
A. G., Sandoz Ltd.)
Requerente: Companhia Dyrce InLocal: Basiléia ,Suiça.
lustrial( Perfumaria, sEtamparia e
Classe 1
Cartonagem
equerente: Intral Indústria NacioArtigos: Peptideo sintético a ser em- Requerente: Santos Ribeiro Comér- "Local:
Guanabara
nal de Trailer Ltda.
pregado na produção de medica- cio e Indústria de Cosméticos Ltda.
Artigos:
Gorduras
alimentícias.
Local: São' Paulo
mentos.
Local: Guanabara
Classe: 21
Classe: 48
Artia•
N9
870.349
.
o
s:
Antrmóveis,
auto-caminhões,
N9 870.339
Artigo: Creme de Hené.
aviões, arobulân&as barcos a motor,
bicicletas, carroças, carros, carroceN9 870,343.
rias, carretas, carruagens, caminhões,
cavalos-mecânicos cbarretes, chassis.
carros-tanques, carros para transporLIMBEL
tes de veículos, jamantas, carros irrigadores, carros de bombeiros, furRõeS, helicópteros, iates, lanchas moINDÚSTRIA BRASÚIRÀ
.INEASTRIA BRASILEIRA
tocicletas, motonetas, moto-cargas,
ónibus, peruas, "pik-ups", rebocadoRequerente: J. R. Geigy S. A.
Requerente: Impasa Indústria 'Mires, reboques, trolebus, "trailers",
•Local: em Basilé,a, Suíça
...eira de Papéis S. A.
1.equerente: J. A C. Cosi,
veículos rurais veio los para transClasse: 1
Local: Minas Gerais
Local:- Guanabara
portes de lixo, va gões, veículos-dorArtigos: Matérias corantes e coloClasse: 38
Classe: 48
mitório. veículos-mostruário, veículos
rentes
Artigos: Papel Hig'ênico.
Artigos: Na classt
guinchos

REACTOLAN

FLOR
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N9 870.355

870.361

VELOZ HP

a VITORANDRETud. Brasileira
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1\1` 870.367

/\19 870.73

"TRANSMONTE"
Ind: Brasileira

'BAR E LANõ HE
LA. RIATA"

Requerente:
V itorandré Comércio
Requerente': — Bar e Lanches Lt Riat
de Metais Ltda.
Limitada
Requerente: Italixm -Administração
Requerente:
—
Entregadora
TransLocal: São Paulo
Local: São Paulo
S. A.
monte
Limitada
Classe: 5
Local: São Paulo
Classe: 41
Local: São Paulo
Classes: 1, 2 e 47
Artigos: — Aço, adesivos metálicos, alTitulo
Classe:
50
Expressão
paca, alumínio, metal antifricação,
Artigos:
—
Eu
-egas
aparas de metal, metais em barras, meDl' 870.374
N9 870.356,
tais fundidos, cobre, gusa, chumbo, ferN9
8";¡,./368
ro, metais de cubono, mangãnes colas
metálicas, niguel, &mio, ouro, soldas
metálicas, sucata de metal, thomai, tiMODSWENE
tânio, pós metálicos, plaquê, platina,
"AN—DOG
íman natural volfram e zircônio e zinco

INDÚSTRIA BRASILEIRA

LANCHONETE,'

L.

1\19 870.362

Requerente: Café Moka, Torrefação
e Moagem S. A.
Local: São Paulo
Clase: 41
Artigos: 'Café em pó, café torrado,
café moído, café em xícara.

"AMYDRIOIA"
Ind. Brasileira

Requerente: — Boutique Amydricia
Limitada
Classe: 36
Artigos- — Anáguas, aventais, blusas,
blusões, Casacos, camisas, camisetas,
camisolas,
pijamas, gravatas, paletós,
cuecas, calças, cr.lcinhas, meias, lenços,
?RODE POLIMERIZADO
meillots, cache-cols, agaâalhos, abrigos
quando vest-ários, robe de chambre,
Requerente: Itaixim Administração roupões, vestidos, soutiens, ponchos leS. A.
ves, quimonc-, dominós, mantas, uniLocal: São Paulo
formes, jaquetas, japonas, ligas, cintas
Classes: 1, 2 e 47
cinturões e saias,
Artigos: Expressão de propaganda

Requerente: — An — Dog Lanchonete
Limitada
Local: São Pa.:lo
Classe: 41,
Titulo

N9 870.357

1..-•-n-••nn•n

1n1° 870.369

VELOZ' HP

N9 870.358

PHELDOBRAS
1ND.BRASILEIRA
Requerente: - Phelps Dodge do Brasil Condutores Elétricos Sociedade Anônima Pheldobrás
Local: São Paulo
Classe:
Artigos: — Condutores elétricos
N° 870.359

N9 870.363

"EDIFICIO CARMEN"
Requerente: — Mansur Haddad
Local: São Paulo
Classe: 33

"N05 .DO PERPÉTUO
SOCORRO"
Ind. Brasileira
.mgquerente:
uraciant
Companhia
Local: São Paulo
Classe: 26
Artigos: Esquifes
.1•nn•n•••••

N9 870.370

"LANCHES PARE.41."
Requerente: — Lanches Pare-cá Limitada
Local: São Paulo
Classe: 41
Titulo

NANO/
IND.BR6SILEIRA.

N9 870.375

1\19 870.364

"O.L.A.ORGANI Z AÇ20 ,LATINO AMERI
CANA"

N9 870.37-1
I Requerente: -- O. L. A. Organiza' • ção Latino Ainericana Limitada
Local: São Paulo
Classe: 8
Titulo

Requerente: -- Irincu Revolta
Local: São Paulo
Classe: 13
N9 870.365
Artigos: — Pé- 'as naturais, cultivadas
e imitações, brincos, pulseiras, colares,
"CONCREPEDRA"
alfinetes de metal precioso ou semi-precioso, broches, berloques, lantejoulas de
End. Brasileira
metal precioso ou semi-precioso, medalhas de metal preciosc ou semi precioso, correntes de metal precioso ou suas Requerente: — Concrepedra Comércio
imitações. fivelas de metal precioso,
de Pedras Ltda.
serni-prec,o3c ou imitação
Local: São Paulo
Classe: 4
N° 870.360
Artigos: Pedras

.

Requerente: — Sermec S . A . Músteias Mecânic•
Local: São ?atilo
. Classe 11
Artigos:
Sulgador Pneumáticos

"GODOY"
Ind. Ba-asá.leira

Requerente: — Graciani Ei Compahla
.Local: São Paulo
Classes: 26 — 33
Titulo
N' 870.376

"BAR E LANCHES
CASAZEIRAI.
Bar e Lanches Casazeira Ltda .
Local: São Paulo
Classe: 41
Titulo

NENCICLOPÉDIA

BRITANICA INPAN0
TIL"
Ind.

&maneis:

Requerente: — Editorial Focus Limitada
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Livros

N . 870.372

1\19 370.377

"BEBITM"
Ind. À Brasileix-a
Requermte : — Cervejaria "Bsabum"
saltada
Locai: São Paulo
Classe: 42
Artigos: — Cervejas
•nn••••nnn

NI° 870.378

"BAR E LANCHFAis
CASTILHA"Requerente:

Requerente: -- Linotipaiera Godov
Limitada
Local; São Paulo
Artigos :_Linotipos

"FÁBRICA DE ES
QUIFES E -SERVIÇOS
DE LUTO N.S. DO
PERPÉTUO SOCORRO",

Requerente:

N° 870.366

"SERZEC"
/na. Brasileira

Requerente: -- Malharia Ondazul Limitada
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: — Maillots, agasalhos, meias,
saias, vestidos, calças, calcinhas, bermudas, blusas, blusões, uniformes, bonés, ponchos, togas, quimonos, roupões,
pijamas, peitinhoz, chales, casacos, cuecas, abrigos quando vestuários, aventais, camisolas, camisetas, modeladores
e meias confecções

•

"CASARINI"
Ind. Brasileira

querentc
- Wilson Casarini
- fiar e Lanches CastiLocal: São Paulo
lha Limitada
Classe: 36 . \
Local: São Paulo
Artigos - - Abrigos quando vestuários,
Classe: 41
ialvas, agasalhos, blusas, vestidos,- blu.
Titulo
I sões, saias, cache-coIs, soutiens, gral,

4..)IÁRt0 OFICIAL

1264 Quarta-feira 12
puas, aventais, camisas, camisetas, ca-

N5 870.384
isolas, gravatas, calças, calcinnas,
cuecas, ceroulas, bermudas, roupões,
meias, lenços, luvas, robe de chambre,
pijamas, ponchos, puloveres, baby-dolis,
THEMAK
uniformes, macacões ligas, cintada, cinInd.
Lrasileira
turões, combinações, saiote, jaquetas,
Casacos, japonas, e roupas brancas de
Requert,
uso pessoal
Indústr:a e Coma/aio dr. BG b ; nas Thcmak Ltda.
- Local: São Paulo
N° 870.379
Classe: 38
Artigos: bobinas para maquinas de
somar

PRAIA GRANDE

N9

iIND. BRASILEIRA

870.385

•
ELZA
Ind. Brasileira
Requerente: Panificadora e Confeitaria
•

Praia Grande Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Pães, biscoitos, bolachas, pães
doces, queijos, doces, panetones, sorvete
e café

Pequereue: Indústria Têxtil Elza Ltda.
Local: São Paulo
• Casse: 10 •
Artigos: ataduras, artigos não medicamentosos para curativos, gaze autisséptica, panos cirúrgicos, pados para ataduras

870.380

lai5 870.386

PONTUAL
Ind. nmasileira
gtequerente: Pontual — Comércio e Representações Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 34
;Artigos: capachos, cortinas, cortinas automáticas, cortinados, encerados, linóleos,
gnosquiteiros, oleados, passadeiras tapetes de peles, de madeira, de esteira,
e cortiça
NO 870.381

FLOR DA PRAIA
,Ind. Brasileira
Requerente: Mercearia e Lanches rlôr
Praia Ltda.
Local: São Paulo
Classe. 11
:Artigos: Substâncias e produtos' Amenticic em geral, cereais de tôclas as espécies, óleos e banhas comestíveis, alimentos enlatados, frios e defumados, leite e seus derivados, doces em geral, frutas frescas, sêcas e cristalizadas, Inatos
rápidos variados, lanches de tôdas as espécies, petiscos e petiscpaeiras, refeições
em geral, pizzas e churrascos
1\19 870.382

PROMOVEI
Ind. Brasileira
Requerente: Promovex — Coni(rcio
e Representações Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 42
Artigos:
aguardente, aperitivos, anlz,
Litter, brandy, conhaque, cervejas, fernet,
genebra, ginrlicores, frutas com álcool,
vinhos, vermoutes, vinhos espumantes,
vinhos quinados, vodka, whisky

DÁSLU
eira
" Ind. brasil
Requerente: Boutique Daslu Ltda.
Localidade: São Paulo
Artigos. Blusas, saias a vestidos
Classe: 36
N° 870.387

f-evereiro de 19b9.

tes, macarronadas, macarrão, manteigas
Utaj8:1S para sopas, massas de tomate,
raelaat...„ miolos, mortaaetes.. Ovos cozidos,
-r—as aU quen es, pão, paixadas, pesca-os, p ckles, polentcs, presuntos, pudins,
..,izeijos, rabadas, reie ções prontas, salanica, sopas, sanduiches, sorvetes, talharim, saladas, tortas, carnes de vaca e
vinagres
Classe: 42
Artigos: Aguardente, aperitivos, •anil.
bagace:ras, biter, balidaa, brandy, cachaças, cervejas, chopps, conhaques, fernet, genebra, gni; kummei, licores, nectar
a:x(50.k°, parati, pipermint, ponches, quinados rum, vinhos, vodka e whisky
Classe: 43
Artigos: Aguas naturais e artificiais, essências para refrigerantes, garapas, groselhas, guaranás, refres ,:os Z111 geral, pós
para refrescos, refrigerantes, sodas e au,
cos de frutas
Classe. 50
Artigos: Atividade: Serviços de bar, de
restaurante, de bufet, de salão de chá,
exportação, importação e representações
de produtos alimentícios; 1-sabidas e refrigerantes em geral
N9

870.390

CARDOSO
Ind, Brasileira
Requerente: Comercial de Automóveis
Cardoso Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 21
Artigos: Automóveia
1\1 5

870.391

PENSE

Ind. drasileira

LAC

Ind. Brasileira
Requerente: Pense S. A. Partitipações
e Empreendimentos
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Almanaques, anuários, calendários, catálogos, folhetos impressos, jornais, livros, programa de rádio, programa
de televisão, revistas impressas
Classe: 50
Artigos: Como marca de serviço, para
compra e venda de imóveis
N° 870.380
O.

TADEU

Requerente: Rápido Tadeu Ltda.
• Local: São Paulo
Classe. 50
Artigos: Como marca de serviço, para
distinguir uma emprêsa de transportes
rápido
N° 870.389

O RISO DO 'GATO
Ind Brasileira

Requerente: Amalia iMasotti
Ni' 870.383
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Arroz, assados, azeitonas, azeites, abcalhau, biscoitos, bolachas, bom, ZONA FRANCA
bons, bolos beringelas, buchos, carne de
Ind. Brasileira' carito, carnes frescas, sêaa e em conservas, camarões, cereais, cheiros alimentícios, churrascos, coalhadas, cogumelos,
Requerente: Pôrto Livre •- Importação e Cremes, doces èm geral, essências alimenExportação Ltda.
tícias, extratos de tomate, ervilhas, fariLocal: São Paulo
nhas alimentícias, favas, feijão, feijoadas
Classe: 5)
geléias alimentícias, aord mas alimentí75rtioos: im portação e e ortaciiio
cias. ctrão de bico, iullanas. laticínios. lel-

)

(Seção III)

Requerente: Mac — Mercantil Aglicola
Campineira Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 2
Artigos, adubos, baraticidas, carrapaticidas, desinfetantes, defumadores fertilizantes de solo-, fungicidas, formicidas, germicidas, hrebicidas, inseticidas líquidos
ou sob outras formas, microbicidas;
óleos para fins. veterinários, raticidas,
remédios, sabão desinfetantes, vacinas e
iinguentos
N° 870.392

BIG BEN
Ind. Brasileira
Requerente: Justino Ferreira D'Av45
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: substâncias alimentícias panificadas, notadamente: pães, biscoitos, bolachas, bolos, broas, doces e confeitos
N's' 870.393

otrantu

Requerente: Combrad
Companhia
Brasile'ra de Raçõas e Adubos
Loca i : São Paulo
caas,e: 2 — Ira:moia

N9 870.394

vfr
TRANSRAP

iransnortes

Requerente: Transrap Transportas
• Ltda.
Local. •São Paulo
C_asse: 33 — Titulo
N° 870.395

IND,BRASILEIRA
Requerente: • fretitação União dç
Metais Ltda.
Local. São Paulo
Classes: 5 — 6
II — 21
Artigos
Classe: 5 4- Aço, adesivos
metálicos, alpaca, alumínio, bronze, apa,
ras de metal, chumbo, ferro, metais fundidos, manganês, colas metálicas, ligas
metálicas, soldas metálicas, sucata de metal, platina, zinco, sucata, osmio, níquel,
ouro, gusa, íman natural alcalinos meta-,
licos, aletroplata, estanho, mercúrio, tilomar, tório e zircônio
Artigos — Classe 6 — bombas hidráulicas, máquinas impressoras, máquinas encanadoras, máquinas enrolacloras, macjuirefinadoras, máquinas torneadoras,
mecanismos de máquinas, prensas, máqui-.
nas engavaladeiras, máquinas refinadora,s
máquinas de costura, máquinas de binas,
fios, bordar, descaroçarj máqunias pra-,
gadoras, máquinas de salgar, máquinas
empalhadorms, máquinas teares, rolamentos de máquinas, rolos, ventiladores e volantes partesde maquinas
Artigos: Classe 11 — Alavancas, ancinhos, arruelas, arcos de serra e de pua,
bandejas, baterias de cozinhas, caçarolas,
brocas, bebedouros, baçias, cafeteiras,
braçadeiras, bules, armaaões, arranca-ta,
xas e preços, serrotes, martelos chaves de
parafusos, de fenda, inglesas. colheres de
mesa e de pedreiro, chuveiros comum,
fôrmas, formões, furadores manuais, ganchos, grampos, grosas, porcas, taxas, rea
bites, roçadeiras, roscas, imetas, sinos, saa
carrolhas, telas de arame, válvulas simples, varais e tubos para fins diversos
Artigos — Classe 21 ---- Automóveis e
suas partes integrantes, ',veículos e suas
partes integrantes, caminhão e suas partes
integrantes, alavanca de câmbio, amortecedores de veículos, direaão de veículos,
eixos para veículos, breques, calotas, câmaras de ar para veículos, breques, freios,
guidões, para-lama e para-brisas de veículos, bicicletas e suas partes integran-.
tes, varais para veictaos, aros de veia
culos, engates de veiculoS e carros reboques c suas partes integrantes, e rodas e
molas para veículos
Classe: 21
Artigos: Automóveis e suas partes ia-.
tegrantes, veículos e suas partes integrantes, caminhões e suas partes integrantes,
alavanca de câmbio, amortecedores de
veículos, direção de veículos, eixos- para
veículos. brames, calotas. câmaras de
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bons, boioà,, beringelas, buchos, carne
Classe 50
dões, para-lamas e para-brisas de veí- relhos nanicos cientiricos, dispositivos Artigos: Serviços • de assistência médica de cabrito, carnes trescas, sêcas e em
..unservas, cama.ães, ccreais, cheiros
culos, bibicletas e suas partes integran- para focagem, de instrumentos ,áticos,
, e hospitalar
alimentícios, churrascos, coalhadas, totes, várias para veicu os, aros de veí. pombas de gás, graduadores, equ'panienN°
870.400
llillei08, cremes, Clue25
.riu.
culos, engates de veicules e carros rebo- tos de. apare.hos elétricos , indicadores de
—as aia/leni:Lias, Cxc. atos chí tomate,
tensão, e instrumentos de prec sJ.of
ques e suas partes inreqrantes; rodas e
e; iinãs, Idt,..“1“8
lavas,
Classe 8
,
molas de veicules
L301W1 ADI.= loja°, teijoauii.,,
410.k.uras, ,grtio
Classe: 11
'Cintas a' bdom In:: g , abridores cirtrg:TRA,0:o E CORRETA
caco, Laticin os, leites, maArtigos: Alavancas, ancinhos, arruelas, cos, agulhas de injeção, instrumentos cicarronauas, oiae,irr,ao blancesas, mas
arcos dc serra e de pua, bandejas, bate- rúrgicos para amp:::rições. aparelhos de
GEM DE SEGUROS
oa ainuentic.as, massas ar loinaíe, meriasde cozinhas, caçarolas, brocas, bebe- análises de sangue ; relhos de/ou para
Lados, miolos, -mei:cadelas, ovos cosidos,
douros, bacias, cafeteiras, braçadeiras, raios infra vermelho, aparelhos de
tritos ou quentes, pão, peixaaas, pescabules, armações, arranca-taxas, pregos, raio s, infravermelho, aparelhos de
dos, pildes, poxiirds, pi.esuntos,- pudins,
Requerente: Leomar Administração e
serrotes martelos, chaves de parafusos, arterial, bisturis, bombas para uso na mequeijos, rapauas,
p:ontas,
Corretagem de Seguros Ltda.
chaves de fenda, chave inglêsas, colheres dicina, bõ:sas para uso na medicina, cat!ames, sópas, sanduíches, sorvetes, saLocal: São Paulo.
de mesa e de pedreiro, chuveiros comuns, gut, dilatadores cirúrgicos, luvas para
ladas, talharim, to:tos, carnes de vaca
Classe 33 — Titulo
fôrmas, formões, furadores manuais, un- operadores, instrumentos uretralá, instrue vinagres
chos, grampos, grosas, porcas, taxas, re- mentos áts cos, instrumentos odontológicos,
N9 870.401
Classe: 42
bites, roçadeiras, roscas, simetaes, sinos, pelicários, aparelhos de pneumotorax "k
Artigos: n aguardente, aperitivos, bagatubos para fins med
sacarrolhas, telas de arame, válvulassimi
, cerras, aruz, • biter, Latirias, brandy, caClasse 10
pies, varais e tubos para fins diversos
"ELIMAW
chaças, cervejas, chopps, conhaques,
Almanaques, agendas, boletins, boletins
Classe: 6
Ind.
Brasileira
fernef, ., genebra, gin, kurnmel, licôres,
Artigos: Bombas hidrautic.as, ráquinas impressos, folhetos, jornais, livros impresnadar alcoólico, parati, pipermint, ponimpressoras, máquinas encanadoras, má- sos, catálobos, crônicas impressas, peças
ches, quinados, rum, vinhos, vodka e
quina; enroladoras, máquinas relinadoras, cinematográficas, programas de rádio e
Requerente: Elimar Materiais para
whisky
máquinas torneadoras, mecanismos de televisão, suplementos juvenis e ilustraConstrução Ltda.
Classe: 43
máquinas,p !tuas de máquinas refinado- dos, calendários, músicas impressas, proLocal: São Paulo
Artigos: Aguas naturais e . artificiais,
ras, máquinas de costura, máquinas de paganda impressa e escrito, pubrcações
Classe 16
binar fios, máquinas pregadoras, máqui- impressas, prospeetõs Impressos, folhi- Artigos: Argila preparada para constru- essências para refrigerantes, • garapas,
nas de salgar, máquinas empalhadoras, nhas, • calendários e revistas impressas ções,' argila preparada para construções, groselhas, gazozas, guaranás, refrescos
em geral, pós para iefrescos, refrige.
Classe 32
máquinas teares, rolamentos de máquinas,
ca bros preparados para construções,
rantes, sodas e sucos de frutas
rolos de máquinas, ventiladores, e volan- Agendas em branco. b ocos de papel em grades, estuques, forros, manilhas, lam• Classe: 50
branco, para desenhar e escrever, bobinas bris, lajes, lajeotas, mosaicos, janelas,
tes partes de máquinas
de papel, caixas de papel ou papelão, portas, portõ:ts, balaustres, para constru- Artigos: . Atividade: Serviços de bar,
Classe: 5
Artigos. Aço, adesivos metálicos, alpa- cartolina, envelopes, notas fiscais, mata- ções, tubos de ventilação, vitrinas quando de restaurâate, de bufei, de salão de
ca, alumínio, _aparas de metal chumbo, borrão, cartões comerciais e de visitas, mentações, telhas, tijolos , telhados, tintas chá serviços de expwtação, importação
ferro, metais fundidos, manganês, colas cadernos não impresso, blocos' para ano- para parede, porta, muros, pilastras de e representações de produtos alimentímetálicas, ligas metálicas, soldas metáli- tações, argolas de papel ou papelão, concreto, pedras preparadas para constru- cios 'em geral, bebidds alcoólicas e re-•
frigeranzes em geral
cas, sucata de metal, platina, zinco, &- papel almaço, papel de carta, papel celo- ções, parquetas, pisos, placas para pavimoi, níquel, ouro, gusa, íman natural, fane, papel higiên'cos, papel imperm:ável,
construções
.N° - 870.405
alcalinos metálicos, eletroplata, estanho, papelão para qualquer fim, tubos de paN 9 870.402
pel ou papelão, papel para impressão
mercúrio, thomaz, tório e zircônio
Classe 38
Serviços de assistência médica
N 9 870.396
"SAMARINA"
• B O OMERANT
e hospitalar
Ind .; Brasileira
Classe 50 Artigos: Cintas abdominais, abridores ci" ELETROMNWIC O
Requerente: Boomerang — Drink's Dan.rúrgicos, agulhas de injeção, instrumen(MEMORIZADOR ELE
çantes Ltda.
tos cirúrgicos, amputação, aparelhos de Requerente: Samarina — Automóveis
Limitada
Localidade. São Pulo
anál'se de. sangue, aparelhos de/ou para
TRONICO SUBLIMIZ
Local: São Paulo
Classe: 33
raios X, aparelhos de/ou para pressão arNAR )
Classe 21
Titulo
terial, bisturis, bombas para uso na meArtigos: Automóveis
dicina, bõlsas para uso na medicina,
N° 870.406
cat-gut, dilatadores cirúrgicos, luvas para
N° 870.403
Requerente: Dr. Geriildode Paula
operadores,
instrumentos
uretrais,
instruBarros
'
mentos óticos, instrumentos odontológicos,
Local :São Paulo
NEO DO BRASIL
Ind.. Brasileira
aparelhos
de
pneumotorax
e
tubos
para
50
Classes: 8 — 10 — 32 — 33 — 38
fins medicinas
Indtietria
Braeileim
— Título
Classe 8
Requerente: Curiosidades Nambei Ltda.
Artigos: Memorizaclor eletro subliminar,
Localidade: São P-ulo
N° 870.397
Requerente:
Nec
do
Brasil
--Eletrônica
instrumentos cirúrgicos, aparelhos de conArtigos: Adornos, bandejas e pratos
e Comunicações Ltda.
trôle de calor, fôrça e temperatura, apaClasse: 26
Local: São Paulo
relhos de náuticos cientfiicos, dispositivos
"DROGA
Classe 8
para
focagem
e
instrumentos
óticos,
bomFUJIFARMAY
N° 870.407
bas de gás, graduadores, equipamentos de Art'gos: Acessórios, aparelhos, utensílios
aparelhos elétricos , indicadores de tensão elétricos, aparelhos de comunicação
e instrumentos de precisão
Kequerente: Droga — Fujifarma Ltda,
1\15 870.404 .
Classe 32
Local: São Paulo
Artigos: Almanaques, agendas, boletins,
Classes: 3 — 48 — Titulo
boletins impressos, jornais, livros impressos, catálogos, crónicas impressas, catáN" 870.398
logos, peças, teatrais e cinematográficas,
programas de rádio e televisão, suple" TRANSRAP"
juvenis e ilustrados, calendários,
Ind. Bras Usina • mentos
Requerente: Rosário Aparecida Pimenta
niús!cas impressas, prosas impressas, proLocalidade: São Paulo
paganda impressa e escrita, publicações
Requerente: Transrap Transportes.
impressas, prospectos impressos, folhiClasses: 41, 42 e 43
Ltda.
Titulo de Estabelecimento
nhas, calendários e revistas impressas
Local: São Palio' .
•
Classe 38
Classe: 50
870.408
Artigos: Agendas em branco, blocos de
Artigos. Transportes
papel em branco, para desenhar e escreN° 870..399
ver, bobinas de papel, caixas de papel
ET
ou papelão, cartolina, envelopes, notas
"ELETROMMICOu
fiscais, mata-borrão, cartões comerciais e
Irgi, Brasileira
Ind. Brasileira
de visitas, cadernos não impressos, blocos
para anotações, argolas de papel ou paRequereine: • Malhas TecSport S. A.
Requerente: Amélia Masotti
Requerente: Dr. Geraldo ed Paula Barros pelão, papel almaço, papel de carta, papel
Local: São Paulo
Local: São Paulo
celofane, papel higiênico, papel imperLocal: São Paulo
Classe: 36
Classe: 41
meável, papelão para qualquer fim, tubos
Classes: 8, 10, 32, 38 e 50
Artigos: arroz, assados, azeitonas, azei- Artigos: abrigos quando vestuários, zgade nnnel ou papelão e papel vara
Artigos: Memorizador eletro sublimifiar,
tes. bacalhau. biscoitos, bolachas. bom- saibos. anáquas. riventais, baby•cio11,
impressão
instrumentos cientifico. aparelhos de con•ar para ve(ctdos, freios de veículos, gui- trôle de calor, fõrça e temperatura, apa-
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botas, batinas, termadus, calOes inteá.s.,„ e
para esporte, camsa-s ine,us ‘ve para esporte, camisetas, camisolas, camisaiões,
blusas, blusões, baeta:a, bones, horzeguins, cachecois, che-naz, calças, calçinhas, g andoms, gorros, guarda-pó,
gravatas, hábitos, japonas, jaquetas,
botas, jaquetões, capas, capotes, carapuças casacos, casacas, casulas, casquetes, ceroulas, cáales, chapéus, cintos,
cintas, clergyman, colarinhos, coletes,
combinações, corplatios, cuecas, anotes,.
dolaaans, dominós, echarpes, espartilhos,
estolas, fantasias, fardas, fraldas, larnamentos, fraque, galochas, quepis,
nonos, rega/os, renards, robe de chanbre, roupas brancas de uso pessoal,
toupas de baixo, roupas feitas, lenços,
ligas, lingeries, luvas, roupas profissionais, nioiõs, marulhas, meias meias confecções, modeladores, palas, paletós, paramento, penhoar, pelerines, pelas quando vestuário, peugas, pijamas, peitinhos,
polainas, ponchos, pulôveres, punhos.
soutiens, suéters, sungas, suspensórios,
taillsurs talabartes, tiaras, togas, touças,
tónicas, turbantes,. uniformes, roupas
para esporte, roupões, saias, solidéus,
short, alaksi stamas, vestidos, véus e
visons
f
1\15 870.409

,

D

-VÁ a • 2

SET INEL
Brasileira

Requerente: Malhas Tecsport E. A.
, Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: abrigos quando vestuários, âgasaibos, anáguas, avenmais, baby-doll,
batas, batinas, permunas calções inclusive para esporte, canalsas inclusive para
esporte, camisetas, camisolas, camisolóes,
blusas, blusões, cmieros, bonés, borzeguins, cachecols, cache-naz„ calças, calçinhas,, gandolas, gõrras guarda-pó, gra.Vatiks, hábitos, japonas, jaquetas, botas,
jaqugtões, capas, capotes, carapuças,
çasacos, casacas, casulas, casquetes,
chales, chapéus , cintos, cintas,
iergy-inan, colarin;:os, coletes, combinações, corpinhos, cuecas calotes, dolrhaâ, dominós, atr.harpas espartilhos,
'estolas, fantasias, fardas, fardamentos,
estolas, fraldas, traaues, galochas, quepis, quimonos, ragrilos, renard, robes
de chambre, roupas braneas de uso
Pessoal, roupas de baixo, roupas feitas,
ligas, liugeries, luvas, roupas profissio.nais, maiôs, mandriões, manipulas, man'tas 'de uso pessoal, mantos, mantilhas,
'martas, meias, meias confecções, mode'adores, peles, paramentos, penhoar, pelerines, peles quando vestuários, peugas,
pijamas, peitinhos, polainas, ponchos,
Mo. leves, puldvel'es, punhos, soutiens, sueters, sungas, suspensórios, tailleurs, talabartes, tiaras, togas, touças, túnicas,
turbantes uniformes, roupas para esporte, roupões, saias, solideus, shorts,
claks, vestidos, véus, sotainas, e viaons
N9 870.410
>MÃOS • NEGRINI

Ina 43ra silei.ra‘
Requerente: rucci Ci Negrini Ltda .

Local: São Paulo
Classe: 6
Artigos: Politrizes

(t'eçao

J

N 870.411
NEGR IN/

ft

Ind. Bra
Requerente: Tcci Ci Negrini t.tda
Local: São Paulo
Classe: 6
Artigos: Politrizes
No 870.412

"ROBIT

Feverefro de 1969

ilusos para construções, produtos c/e
base ascáa ca, soleiras para portas, tacos, tanques de cimenta, telhas, tijolos,
tintas para paredes, muros, portas e
janeias, tubos de concreto, tubos de
veatilação de edifícios, venezianas, vigamento preparados para construções,
vigas preparadas para construções,
trinas quando construções e vitrôs
N" 870.419

"ZARBO"
Ind Br a sile ira

Requerente: Comercial Zarbo Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: castanhas, nozes, amendoas,
avelães, amendoim, amido alimentícios,
araruta, arroz, azeite, azeitonas, alpistes, chá. cevadas, -cheiros alimen:ácios,
côcos, bacalhau, balas, batatas; alho,
cebolas, cacau, caju, café, t anjicas,
castanhas, farelos, farinhas alimentícias,
farinhas de cereais, favas alimentícias,
feijão, fermentos, flocos, colorantes de
alimentos, cominhos, compotas, condimentos de alimentos, confeitds frutas
N° 870.413
cristalizadas frutas em conservas, frutas
< i doces ou compostos. essências ali/ mentidas, extrato de tomate extratos
de carne, extratos de frutas, erva-doce,
ervilhas, laticínios, legumes, 'erttiffins,
linguiças, frutas inatural-sécas ou em
caldas, geléias e gelatinas alimentícias,
Requerente: Sacana — Imóveis, Co- grão de bico, grânulos alimentícios, pimenta, pimenta do reino, pipocas, pre-mercial e Construtora S.A.
suntos, macarrão, manteigas, margariLocal: São Paulo
nas, marmeladas, massas alimentícias,
Classe: 15
Artigos: pias. bidês, lavatórios, mictó- massas para sopa, mate, mel, milho,
rios, bacias, filtros, vasos sanitários, re- rnostarda, sal, salames, sardinhas, queijos, rações alimentícias, rações balancipientes e reservatórios
ceadas para animais, tapioca, tempéros,
Classe: 50
Artigos: Serviços de construções e de- toucinhos, torrões alimentícias, trigos,
molições, engenharia, corretagens, in- vinagm, marques, palmitos e carnes fres,
cas-sêcas ou em conserva
corporações, empreendimentos iinabiliários, administração predial, administraN" 870.415
ção de obras, administração de bens
móveis, imóveis e valóres, imobiliários,
planejamentos, estudos e planejamentos
habitacionais
Classe: 16
Artigos: alcatroados para construções.
argila preparada para construções, argamassas para construções, azulejos
para construções, balaustres e batentes
para construções, chapas para construções, colunas para construções cornijas de concreto, cré para construções.
Distribuidora de Bebidas
divisões pré-fabricados, esquadrias, es- Requerente:
Santo Amaro Ltda .
tacas para construções, estruturas para
Local: São Paulo
construções. blocos para conÉruções,
Classe: 50
blocos para pavimentação, ralhas
Objeto: promoção de festas, de anivertelhados, cimento ccirtutri, caibros preparados para constauções, caxias de sários, casamentos, carnavalescos e .rerecpçães com serviço de bufet
cimento, caixilhos, cal para constrições,
chaminés de concreto, mosaicos, papel
N9 870.416
para forrar casas, paredes divisórias,
inclusive para escritórios, parquetes, peças ornamentais de cimento ou gêsso
para tetos e paredes, (exceto classe
25), estuques, fôrros, frisos, grades,
imitações de mármores para construções, impermeabilizadores de argamassas, janelas, ladrilhos, lageotas,
lambris, lamelas, lixeiras para construções, luvas de junção para construções,
manilhas, mármores preparados para
construções, massas para paredes, pedregulhos preparados para construções,
pilastras de concreto, pisos, placas para Requerente: Distribuidora de Beb1das
pavimentação, ozdras preparadas para
- Santo Amaro Ltda .
construções, portas, portões, prateleiras
Local: São Paulo
quando clastruçõeS,- produtos beturniClasse: 33 — Titulo

Requerente: "Robit" — Cia. Brasileira
de rncorporações
. Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Imobiliária, serviços de construções e engenharia, incorporações,
empreendimentos imobiliários, piar ejamentbs, estudos e projetos habitacionais, corretagens, administração predial
e de obras e administração da bens
móveis, imóveis e yalôres

uSUCAN"
Ing.Bra sileira

N° 870.417

Requerente: Luiz Ca:deiro de Araújo
Loca!: São Paulo
Classe: 44
Artigos:t persianas
N° 870.418
0 CANTINA

LÃ litz.

TRA CASA°
Requerente: Cantina La Vostra Casa
Limitada
Local: São Paulo°
Classes: 41, 42, 43 — Titulo
I\19 870.419

n óTICA

CRUZEIRO"

Requerente: Ótica Cruzeiro Ltda .
Local: São Paulo
Classe: 8
Titulo
N°

870.420

"MATSUMOTO"
Ind. Brasileira
Requerente: Organização Matsumoto
de Despacbos S/C
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Despachos
N° 870,421

"COMERCIAt
DISCORCEIP
Requerente: Comercial Discorcel Ltda
Local: São PautO
Classes: 8. 17-38 — Titulo
N9 870 .422

'JARDIM 'AMERICA
DESPACHANTES°
Requerente: Jardim Am6 .ica Despacha*.
tes Ltda .
Local: São Paulo
Classes: 33-50
Titulo
N° 870.423

"LITMOBART. STUDIO
DE pEsmoso.
Requerente: Lumobart Studio de De-

senhos Ltda. .
Local: São Paulo
Ciasses: 23-50 -- Título,
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N" 870.424

"BAR E LANCHES
FREECIEp"

N.° 870.429

[Ind.

C . ATO"

N.° 870.433

AUTENTICA
[

1 "la gre, laticínios, leite condensado,
queijos, cremes, requeCo, baunilhas, yes
leias, frutas secas, cristalizadas e erra
l
• i caldas, rações pare aves • e animais
N.° 870.436

Requerente: Frigorifico • Cubatão Ltda.
Local: São Paulo
R e quarenta: Bar e Lanches ° Fre i ie I
Classe: 41IND. BRASILEIRA
Limitada
Artigos: Salame, salsichas, mortadela,
Local: São Paulo
presunto, roz-bife„ toucinhos, carnes .
Classe; 41 — Título
serdes, linguiça, paio, chouriço, banhas
e patas
N 9 870.425
Requerente: Panifcadora Autentica
N.° 870.430
mitada
Local: São Paulo
unscuNA"
Classe: 41
Artigos: Pães, biscoitos, bolachas, pãesInd.
Brasileira
,
"BAZIME°
doces, queijos, doces:, panetones, sorInd. Brasileira'
vete e café
Requerente: Rodriaues Alves S. A. Requerente: Casa de Móveis Hazincie
N.° 870.434
Comerciai -,Cafeeira
Limitada
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe: 40
Classe: 41
Artigos: Acolchoados para móveis, g rAregos: Sal
mários, móveis pare salas de jantar e
salas de visitas, porta abajures, cadeiN9 870.426
ras comuns, mesas, escrivaninhas, criado-mudo, cadeiras pare escritórios, aivaus, dormitórios, encostos estofados, Requerente: Colégio Tarquinio Silaa
consolos, cristaleiras, discoteca sob foi
Limitada
"TRINGUERA"
de móveis, penteadeiras, conjuntos
, Local' São Paulo
Ind. Brasileira ma
de móveis para copa e. cozinha, disClasse: 50
pensa sob forma de móveis, travessei- Gênero: -Serviços correlatas com sua
ros, poltronas, guarda-louça, guarda- atividade, que compreende prestação
Requerente: Tringuera Transportadora roupa, sapateiras,- espreguiçadeiras, vi- de serviços e publicidade relacionada
das Indústrias de Piaçaguera Ltda,
trines sob forma de móveis
cem ensino em geral
Local: São Paulo
Classe: 50
N.° 870.431
N.° 970'. 435
Antigos: Transportes

E

USOT1NTAS
IND. BRASILEIRA

Requerente: Eugênio Rodrigues Mis
gueis
Local: São Paulo
Classe: 16
Artigos: tintas, vernizes e lacas aplicadas em pinturas para construções
N.° 870.428

KIMASSA et
Ind.Brasiletra

MOSTRA ESCOLAR

o

N 9 870.427

"POMA DE
SOROCABA
Ind. Brasileiro
Remierente: Eci'tôra &ilha de Sorocalaa
Lienitada
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Jornais, revistas, livros ;lepras-,
soa, catálogos, crônicas impressas, índices telefônicos, publicação impressas.
suplementos juvenis e ilustrados, músicas impressas, poesias impressas, calendários, propaganda impressa e csérita
prosas impressas, designação de filmes,
designações de peças teatrais e cinematográf'cas, almanaques, agendas, boletins, boletins impressos, álbuns impressos
N.° 870.428

"PRO DE MEL"
Ind. Brasileira

Requerente: 1Cinassa Indústria de Revestimentos Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 16
Artigos: Argila preparada para construções argamassas para constru.,rões,
truções
asfalto para construção, alcatroados vara construções, revestimentos de granito
para construções, azulejos para construções, batentes e balaustres para construções, chapas para construções, ealunas para construçõssa cornijas de
concreto, are para construções, divis5as
pré-fabricadas, escadas pré-moldadas,
drenas para construções, edificasões
pré-moldadas, estruturas para construções, esquadrias, estacas preparadas pai
ra ccnstruções, calhas de telhados,
blocos para construções, blocos para
rei
pavimentações, cimento comum calbros preparados para construçõeá, :aimo
Ias de cimento, caixilhos, cal pala
construções, chaminés de concreta, moIND. BRASILEIRA
saicos, papel para forrar casas, paredes
divisórias inclusive para escritórios,
parquetes, peças ornamentais de' gâsso
`s.
ou cimento para paredes e tetos (exceto da cl. 25), estuques, forroè, fsi.
Requerente: Elias Co rea de Camargo sos, grades, imitações de mármore para
construções, impermeabilizadores
Local: São Paulo
gamassas, janelas, ladrilhos, lageotas,
Requerente: Arquitetura de Interiores
Classe: 33-41 Titulo
lajes, lambris, lamelas, lixeiras para
Con-Bel S/C.
construções, luvas de junções, para
Local: São Paulo
N.° 870.437
construções, manilhas, mármores areClasse: 50
pardos para construções, massas paia
Gânero: serviços correlatas com sua
paredes, pedregulhos preparados paca
atividade que compreende, decoração
construções, pilastras de -concreto, pide ambientes
sos, placas para pavimentação, placas
pare pavimentação, pedras preparadas
NP 870.4'32
para construções, portas, portões, pra
seleiras quando. construções, produtos
betuminosos para construções, prodatos
de base asféltoca, soleira para portes,
tecos, tanques de cimento, telhas, tijolos, tintas para paredes, muros, portas
e janelas, tubi;'s de concreto, tubos de
ventilação, de Edifícios venezianas, Vis
gamentos para construções, vigas preparadas para construções e vitrós

CON

ABAS PLAN
ABASTEGIMEWO
PLANEJADO

IND. BRASILEIRA

Reonarente: Confeccões Pão de Mel
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Vestidos. blusas, .blusões,
ças, calcinhas, casacos, .aventais, 41SZÜL
guas, caéhe-cols, soutiens, botas, ca- Requerente: 'Cornfacio de Cereais Pimisas, camisetas, camisolas, pijamas,
nheiros Ltda.
gravatas. meies, lenços, cucas, bermuLocal: 'São Paulo
das, babvsdolls, japonas, jaquetas, toClasse: 41
gas, unicitimes, roupões robe de cham- Artigos: arroz, feijão, batata, cebolas
bre, lives, cintas, cinturões., ,paletós, farinha de mandioca, alho, alpiste e
gaia. rcnines brancas de uso pessoal
milho

Requerente: Casa Ouro Ltda.
Local: São Paulo'
Classe: 41
Artigos: Carnes em geral, linguças,
lombos, mortadelas, paios, presuntos,
salames, salsichas, xarques, atum camarão, bacalhau mariscos, condimentos,
conservas alimentícias, massa de tomate,,óleos comestíveis, sal, açúcar:630,
-arte, nieraerina, manteiga, Car •;,Nca
--az mostarda,
feijão, cercas, farinhas, massas alimentícias, pimenta. vi-

N.° 870.43ft

"TI-GRÃO"
Ind.Brasileira
Requerente: Ti-grão Comércio de Peà
ças e Acessórios para Autos em Gerai
•
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 21
Artigos: alavancas de câmbio, aros reta
ra veículos, bancos de veículos, braço9
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para veicules, breques, calotas, cama.

ras de ar pcira veículos, carrocerias,
capas para veículos, chassis desliga..
deixas de veículos, direções de veículos,
estribos de veículos, freios de veículos,
fronteiras para veculos, guidões de
veículos, hélices de veículos, manivelas
de veículos, pára-choques de veículos,
pára-lamas de veículos, pára-choques
de veículos, pára-brisas de veículos,
pneumáticos de veículos, pontões de
veículos, radiadores para veículos, selins, toletes pesa veículos, varetas de
veículos, parais para veículos, amortecedores de veículos, automóveis e sues
partes integrantes, auto-caminhões e
suas partes integrantes, caminhões e
suas partes integrantes, camionetas e
suas partes integrantes, caros reboques
e suas partes integrantes, carros tanque e suas partes integrantes, dirigíveis e suas partes integrantes, furgões
e suas partes integrantes, veículos utilitários e sues partes integrantes, rebocadores e suas partes intefrantes,
tnotocargas e sues partes integrantes,
carros motores e suas partes integrantes, bicicletas e. suas partes integrantes,
notociclos e suas partes integrantes,
bicicletas e suas partes integrantes,
Inibus e suas partes integrantes, piauaps e suas partes integrantes, tratores
são agrícolas e suas partes integrantes
N.° 870.440

ff3--1111ffl

para rir e divertir

Requerente: Saber S.A. .e.xpansão
Industrial e Comercial da Cultura
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Uma revista humorística
N.° 870.44'1

teequerente: Saber S.A. Expansão
Industrial e Comercial da Cultura
Local: São Paulo
Classe: 32
nrtigos: Uma revista especializada
sôbre sexologia
DL° 870.442

R la D EA
A

CR LI
A
E

A A

Requerente: Saber S.AA. Expando
Industrial • Comercial da Cult”ra

Loca/: São Pauto
Classes 32
Artigos: Uma revista

N.° 870.443

MARYLAND
rind. Brasileira
-

Requerente: Têxtil Maryland S.A.
Local: São Paulo
Classe: 23
bL° 870.444

RODATIGO
Requerente: E. R. Squib kl& Sons Inc.
Local: Estados Unidos da América
Classe: 2
Artigos: Substâncias ,e preparações
químicas usadas na agricultura, na
horticultura, na veterinária e para
fins sanitários
N.° 870.445
‘

ELETI9EX S.A.-rêdes detricas

Seção III)
Na. 870.448-449

Fevereiro de 1969
cama, cobertas para mesa, cobertores

colchas, edredons, esfregões, fronhas

guardanapos de qualquer tecido, guarnições para cama, 'guarnições para
mesa, lançóis de qualquer tecido, mantas para cama, panos de .prato o
C
análogos, panos para cobrir ou enfeitar móveis, paios para cobrir alimentos, panos para cozinha, toalhas
de altar, toalhas de banho, toalhas
Requerente: Cristo Rei Construtora de mesa, toalhas de rosto, toalhas
para banquetes
Limitada
Local: Rio de Janeiro
NS. 870.452/457

IST•Ei

Clase: 16
Artigos: Material para construção
a saber: Alcatroados, argila, areia,
argamassas, asfalto, azulejos, balaitstres, batentes, blocos, blocos para pavimentação, calhas, cimento, caibros,
caixas de cimento, caixilhos, cal, chapas, colunas, divisões pré-fabricadas,
edificações pré-moldadas, esquadrias,
estruturas, grades, impermeabilizadores de argamassas, janelas, ladrilhos,
lageotas, lajes, lambris, manilhas, mármores preparados, pedregulhos, pilastras de concreto, laisos, placas para
pavimentação, pedras preparadas, portas, produtos de base asfáltica, tacos,
telhas, tijolos, tintas para paredes,
tubos de econcreto, tubos, vigas
Classe: 50
Artigos: Construção de estradas, terraplanagem, pavimentação de arte,
construção civil, especialmente construção de conjuntos residenciais, compra, venda, e importação de máquinas
e de materiais de construção
Ns. 470.450-451

OURÁVEIS
901,WWM fR4YLVR4

,

Requerente: Duráveis, Equipa:revoam
de Segurança Ltda.
Requerente: Eletrex S . A. Redes
Estabelecido em: São Paulo
Elétricas
Classe: 8
Local: São Paulo
Artigos: óculos, visor facial, óculos
Nome de Empresa
de segurança, lentes, refletores, visores, filtros, ventiiadores, extintores de
Mo 870.446
incêndio, t ermômetros, barômetros,
protetores de luz, exaustores, lanternas,
sereias de alarme, registros, purifil cadores de ar e aparelhos de ar
ffiáVia
condicionado
Classe: 10
Artigos: Protetor anricular, máscara de
solda, máscara contra pó, máscara contra gases, luvas de proteção, máscaras
Requerente: Cia. Paulista de
para trabalhadores, luvas para soldaChenille
dores, protetores profissionais de corLocal: São Paulo
po humano, visiômetros
Classe: 23
"equerente; ratuu ocgana
Artigos: Tecidos de algodão, tecidos
Classe: 28
Local: Guanabara
de alpaca, tecidos 'de amianto, apa- Artigos: Laminado á plásticos, revestiClasses: 13 -- 23 -- 36 -ras de tecidos, batista, tecidos entre- mentos e guarniçOe$ de material plás37 -- e 48
meados de borracha, tecidos de cants- tico, protetores dei material plástico,
Título
braia, tecidos de cânhamo, tecidos capas -para objetos, matéria plástica
de caroá, tecidos de casemira, tecidos ou sintética, cordéis, corretas, aros,
N.° 870.447
impregnados de carvão para evesti- argolas, malas, porta-documentos, armentos, tecidos de celulose, tecidos de mações para óculos, solados, fitas para
cetim, tecidos de chenille, tecidos de isolação, telas isolantes, chapas plascrepe, tecidos de cretone, tecidos de ticizadas, suportes acrílicos, revestielásticos, fazendas em peças, tecidos mentos para assentos, bases, bocais,
de flanelas, fulas, tecidos de fustão,
VERdi.
braçadeiras. dedeiras
AMARELO
tecidos de gabardine, tecidos de ganClasse; 36
ga, tecidos de gase, tecidos de gorgorão, tecidos de guta-percha, tecidos Artigos: Luvas, guarda-pó, uniformes
impermeáveis, tecidos impregnados de e r6upas profissionais, calças, blusões,
qualquer material, tecidos isolantes em casacos, aventais, jaPonas, capas, cada
peça, tecidos jersey, tecidos de juta, cintos, cintas, cinturões, bonés, perneitecidos de lã, linhagem, tecidos de ras, capacetes, chapéus, coletes, galolinho, tectos de malha tecidos de chas, gôrros, polainas, botas, mangas,
matéria plástica, morim, musselina, sapatos, saias boinas, botinas, suspentecidos de nylon, tecidos de opala, te- sórios, quepis, capacetes para' bombeicidos entremeados de ou-o, organdi,
ros e calções
paco-paco, pano-couro, panes em peça
'
Classe 39:
para qualquer fim, tecidos de papel, Artigos: Suportes, atos, revestimentos
pascal, pa-calina. tecidas plásticos, e guarnições de borracha, lâminas de
tecidos entremeados de prata, tecidos borracha, bases, batias, braçadeiras,
de rami, tecidos de rayen. retalhos de dedeiras, borracha para encostos, platecidos, sarja, sarjinha, tecidos de cas, tubos, calços, ponteiras, :todinhas,
seda, tafetás, tecidos em geral, teci- estrados, esguichos, secos, solados, sodos para quaisquer fins de peças, te- las, protetores cápsulas de borracha,
cidos revestidos de qualquer material. arruelas e prensades de borracha
Reqmssente: Casas Sendas' Comercio te/as em peça exceto de metal, reClasse: 50
sultantes de tecelagem tussor, veludo, Artigos: Prestação
e Indústria S.A.
dê serviços de setecidos de vidro, tecidos de viscosa
Local: Rio de Janeiro
•
gurança, estudos, planejamentos o
Classe: 37
Classes: 41 — 42 -Artigos: Acolchoados para cama, orientação para prevensão de acidentei
43 — 46 e 48
acolchoados para cadeiras, acolchoa- de trabalhos em mineração, itel.---s-zs
Sinal de Propaganda
e construções
dos para poltronas. cobertas nata
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Ind1str1á Brasileira
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Requerente: Casa Grande Hotel S.A.
• c,stabelecino em: hão Paulo
Classe: 50
Artigos: Hotéis, se,rviços de buffet e
hospedagem
—
N. o 370.466

Requerente: Industubo --Distribuidora da Indústria de Tubos
Limitada
Estabelecido em: São Paulo
Nome de Empresa
Requerente: Bluval Distrimnaorà de'
N.° 870.461
Títulos e Valôres Mobiliários Lida.
Local: Santa Catarina
Classe 50
BATATAES
Artigos: Distribuição de títulos e
Valôres mobiliários
Requerente: Batataes
N.° 870.468
Empreendimentos e Participações
Sociedade Civil
Estabelecido em: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Empreend:mentos, participações de capitais, administração de bens
e incorporações
indústria -Brasileira
N.° 870.462

Sten ilin

Requerente: BatataeN
Emprr nd:rnantos e Participações
Sociedade Civil
Nome Civil
N.o 870.463

...,nn••••n

ISOCORTA
Inalstria Brasileira

HÁBIL

CASA GRANDE'

IN LUSTUB0— DISTRIBUIDORA DA INDOSTRIA
DE TUBOS LTDA.

çdEs s,/c

N,° 870.47./

N.° 870.465

Requerente: Indústrias: Reunidas
Diwantex Ltda.
Estabelecido em: São Paulo
Classe: 22
A-tigos: Fios de algod.ão, cânhamo,
juta, lã, nylon, fios plásticos, fios de
CASA GRANDE HOTEL •
seda natural é rayon,. para tecelagem,
S/A.'
para bordar, para costura, tricotagem e
para croché. Fios e linhas de tôda espécie, fios e linhas para pesca, linhaRequerente: Casa Grande Hotel S.A.
das de aço para pesca
Estabelecido em: São Paulo
N.o 870.460
Nome de Emprésa
N.° 870.467

BATATAES EUTREEN DI1,1111N TOS E PARTMPt-

(Seção HO

Requerente: Jorge Higino Braga
Sampaio
Local: Guanabaia
Classe: 33
Titulo
N.° 874.472

FÚNCIONAL
Requerente: Jorge Hygino F3ra,.,a
Sampafo
Local: Guanabara
Classe: 33
Título

Çactus3end

I NDÚSTRIA BRASILEIRA
n• n•

Requerente: João Januário Nunes
Local: Sana. Cruz do Capibaribe
Classe: - 46
Artigo: Saoão comum
N9 870.479

RELÂMPAGO
INDÚSTRIA BRASILEIRA

IGLO Sorvetes

N9 870.480

Requerente: Iglú Sorvetes Limitada
Local: Rio de Janeiro •
—Classe: 41
Artigos: Sorvetes e picolé
N° 870.474

-

irutil .Aria Brasileira
Requerente: Laerte Borba
Local: :Rio de Janeiro
Classe 42
Artigos: Aguardente, bagaceira e
cachaça

AZTECA
Cerâmica, Decorações Ltda.
Requerente: Azteca Ceiãrntea,
Decorações Ltda.
Local: Rio de Janeiro
Nome Comercial
N° 870.476
1110)

NORDUESTE!

Requerente: José Monteiro Filho
Local: Caruaru
Classe: 1
Artigo: Solução para baterias

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Indústria Evazileare

N9 870.478

N9 370.473

N9 870.475
Requerente: Alvina Paes Leme
Local: Guanabara
•
Classe: 3
Artigos: Um preparado farmacêutico
indicado nas anemias e convalescenças
N.° 870.469
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Requerente: J. R. Lopes & Cia.
Local: Recife
Classe: 8
Artigos: Abaixa-luzes, abajures, acendedores, acumuladores, alto-falantes,
amperímetros, ampliadores amplificadores, antenas, anúncios elétricos,
aparelhos de .rádio, aparelhos de televisão, aparelhos de ar condicionado,
aparelhos de assa:. aparelhos de comunicação mterna, aparelhos de contrôle de som, aquecedores, aspiradores
de pó, assadores, baterias, benjamins,
bobinas, bules elétricos, câmaras fotográficas, campainhas elétricas, el:-assis, chaves automáticas, chaves elétricas, chuveiros elétricos, comutadores,
condensadores, - densímetros, diais,
diafragmas, distribuidores de eletrloidade, enceradeiras, estufas de aquecimento, faróis, faroletes, ferro para
passar e engomar, fervedores, filmadores, fios, "flushes" fogareiros elétricos, fogões elétricos, fones, fonógrafos, fôrnos, fôrmas el LfIcas, ftrtfi.
metros, fusíveis, geladeiras indicadores automáticos, indicadores de cor•
•rente, isoladores, fitas i. olantes, lâmpadas, lanternas elétricas, lunetas,
lustres, medidores, microfones, mus.g
tradores, painéis de aparelhos elétri-;
cos, panelas elétricas, pára-raios, penu
teadores elétricos, pilhas elétricas,
pick-ups, plugs, projetores cinemato.
gráficos, projetores de luz, quadros de
eletricidade, radiofonos, reatores,
reostatos, rádios, refletores, refrige-,
raerdos, registros e relógios para luz,
relais, resistências, sereias de alarme,
sinalizadores, sirenes, soquetes, sorve-.
teiras, telefones, termostatos, trens.;
formadores, tomadas, torradores,

Requerente: Isopor Inaustria e
Requerente: Alvina. Paes Leme
Comércio de Plásticos S.A.
Indústria Brasileira
Local: Guanabara
Estabelec'do em:' São Paulo
Classe: 3
s Classe: 8
Artigos: Um preparado- farmacêutico Requerente: Laboratório Parmacêt,
Artigos: Aparelhos movido a pilhas
tico Elofar Ltda.
indicado como cardiotônico
para cortar plásticos e outros artigos
Local: Santa Catarina
transistores, voltímetros, válvulas, 11.
N.° 870.470
Classe: 3
N.° 870.464
quidificadores, batedeiras
Artigos: Uma especialidade farmacêutica indicada no tratamento das
N9 870 481
dermatoses

ISOFRUT
Tildas tria Brasileira

Tonicardium
tndústrla 2rnnleira

Requerente: Isopor Indústria e
Comércio de Plásticos S.A.
Requerente: Alvina Paes Leme
Estabeleedo em: São Paulo
Local: Guanabara
Classe: 28
Classe: 3
Artigos: Embalagens plásticas e embalagens de produtos acabados de ori- A rtigos: Um preparado farmaceutinco
como tôniOcia cardíaco
gem vegetal

N9

810.477

RAMOS
iNDOSTRIA BRASILEIRA

Requerente:. ApolótVo Ramos - do
Nascimento
Local: Caruaru
Classe: 41
Ar'l.e Os: Dôces em geral

GEDEÃO
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente teacao Justino de Liiiitt
Local: GaranhunS
•
Classe 42
1(
A ,tigos: Vinho compcsto de Juubeb0,..,
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No 870.s82

N 9 870.49a

N° 8.70.489

OXPARA
DI:ISTRIA BRASILEIRA
;

Requerente: Herman Josias S.A..
Indústria e Comércio
Local: GUanRbara
Classe: 10
Artigos: Uni preparada usado na
obturação de dentes

Indústria Brasileira
Requerente: Abraham Meerhaum
Local: Guanabara
Classe: 43
Artigos: Refrigerantes, sucos e
reirescns

N9 870.490

N9 870.483

CHEM° II'
INDÚSTRIA BRASILEIRA
S'_equerente: Mauricio de s.:heiniont
Local: Guanabara
Classe: 43
/ Artigos: Agua oxigenada, água de colônia,
água
de
quina, água de rosas,
Macinerente: "R.V.P." — Represen- água de alfazema,
amônia perfumada;
tações de Veículos Publicitários Ltda. batons, brilhantinas;
barbas artifiLocal: São Paulo
ciais, bigodes artificiais, chios artifiClasse: 32
ciais, cremes para a peta cosméticos
Artigos: Álbuns impressos, anuários para
a pele, carmim, cheiros em pasImpressos, almanaques Travessos, ca- tilhas;
desodorantes, depilatórios, distálogos impressos, folhetos impressos solventes;
estojos de escôvas, essênJornais impressos, livros impressos, cias, extratos,
para - unhas,
peças teatrais, cinematográficas e escôvas para oes-aaltes
cabelo, dentes, dlios e
revistas impressas
unhas; fixadores para o cabelo; glicerina perfumada para uso de "toucaIsls. 870.484/487
dor, grampos para o ca'neio: incenso
lápis para maquilassem, loções, loções
para barta • líquidos dentifrícios Sxas
para unhas. :íleos para o cabelo; perucas', papé's perfumados, perfumes,
lpetróleos, pentes, pomadas para a
pele, pó de arroz, pasta dentifrícias:
rouge, sécias para o cabelo, sabões e
sabonetes, talco perfumado, tinturas
5).
para o cabelo, tijolos para unhas;
unhas artificiais; vernizes para unhas,
vinagre aromático; xampu

Indústria Brasileira

•
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870.491

CARÉOUSSEL

BRINQUEDOS LTDA.
Requerente: Cia. Industrial Brasileira de Calçados Vulcanizados .
Vulcabrás S.A.
Local São Paulo
•
Classe: 35
Artigos: Palmilhas, saltos, solados,
solas para calçados e viras de
calçados
Classe: 36
Artigos: Botas, botinas, calçados, chinelos, chuteiras, galochas, perneiras,
sandálias e sapatos .
Classe: 28
Artigos: Saltos, solados e solas de
borracha artificial ou sintéVca; saltos,
solados e solas de material
termoplástico
Classe: 39
Artigos: Saltos, solados e solas da
borracha
.149 870.488

hunbll(A
•

indústria
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Requerente: Carroussel Brinquedos
Limitada
Local: Guanabara
Nome de Emprèsa

EDITORA

CODEX LTDA.
Requerente: Editóra C;odex
Local: Guanabara
Nonre de Emprêsa

dade, de visitas, em branco, índices,
cartuchos de cartolina, não de outras
classes, chapas de papelão para fins
diversos, chapas planográficas, che»
LR 1
ques em branco, duplicatas, encadernações de papel e papelão, enveloRequerente: Imobiliária e aisuninis- etiquetas, faturas, fôlhas de celulose,
tradora mis Ltda.
de papel índices e de papelão, guarLocal: São Paulo
danapos de papel, ingressos de papel
Classe: 50
ou cartolina, lenços de papel, livros
Artigos: como Marca de serviço e cor- comerciais em branco, de contabiliretagem, adminisaação, compra e dade, fiscais em branco, não impresvenda da imóveis
sos, malas de papelã,o, maletas de papelão, mata-borrão, notas fiscais, pro.310,496
missórias, ornamentos de papel, papel: absorventes, almaço, aluminizado, celofane, crepon, carta, celulose, linho, sécia, encerado, estanhado,
higiênico, impermeável, linha d'água,
para desenho, para embrulho, para
encadernação, para escrever, para
impressão, papelão para qualquer fim,
papelinhos para fins variados, passagens de papel ou. cartolina, pastas
de cartolina, promissórias ,em branc0,
papel de radiogramas, recibos. em
branco, recipientes de papel e papelão, rosetas de papel, role de papel,
rótulo de papel, sacos de papel, talão
de: cabogramas, ingressos, passagens,
promissórias, radiogramaá, recibos,
telegramas em branco, tubos de: cartão, papel, papelão, tubo de cartas,
*Requerente: Gravações 11 , 13i disc
papel e papelão, vasos de cartolina
Sociedade Anônima
ou papelão da classe 38
Local: Guanabara
Classe: 8
N9 870.498
• Artigos: discos fonograficos
N9 870.497

VOU
INDUSTRIA BRASILEIRA

INDUZIRIA eRAIILIIIIA.

Requerente: Tecelagem Euzenrich
Sociedade Anônima
Local: Santa Catarina
Artigos: acolchoados para cama, caRequerente: Embalagens 4anguru
deiras e poltronas, cobertas para caLimitada
ma e para mesa, cobertores, colchas,
Local: São Paulo
edredons, esfregões, fronhas, guarda- Artigos: embalagens em geral de panapos de qualquer tecido, guarnições
pel e papelão, da clasiSe 38
para cama e para inesa, lençois de
qualquer tecido, mantas para cama,
N9 870.500
panos de prato e análogos, para cobrir ou enfeitar móveis, para cobrir
alimentos e para cozinha ,toalhas de
altar, de banho, de mesa, de rosto, e MACOPEL COMERCIAL
para banquetes, da classe 37
DE PAPEIS LTDA.
N° 870.499
Requerente: "Macopel"
Comercial
cie Papéis Ltda.
Local: São Paul(
Nome de emprêsa
N9 870.501

N 9 870.493
11

ARDON

Ba

Zum 7

11

Ind. Bras.
Requerente: Ardlinplast — Indústria
de Aparelhos Cirúrgicos Ltda.
Local: São Paulo

Classe: 3
Artigo: "Suspensão para radioscopia"
N9 870.494
I/ .ARDONOBTINA

Inaltetrie Mreeneirft

Indústria
Requerente: Ardonplast
de Aparelhos Cirúrgicos Ltda.
Local: São Paulo
Requerente: Aloisio Hugo Jungbluth
Classe: 3.
Local: Sta Catarina
g ra s . em
Artigos: antibióticos (PM
Classe: 8 _
liquido, em comprimidos e em pó
aérilgoal eloaa

INDÚSTRIA BRASILEIRA

no balanço

Requerente: Luiz Gonzaga 'Ferreira
da Silva
Local: Guanabara
- Requerente: "Macopel" — Comercial
Classe • 50
de Papéis Ltda.
Atividade: conjunto muSical
Local: São Paulo
Artigos: agendas em branco, álbuns
N° 870.502
em branco, argolas e aros de papel
ou papelão, balões de papel para ena
feitas, bilhetes de ingresso, de nas:,
sagenl, bobinas de papel, blocos para:
anotações, cálculos, correspondência,
desenhar, escrever, brochuras impressas, papel para cabogramas, ca )4~
dernetas em branco, cadernos-escolares, cadernos para desenho. caixas Requerente: Dagmar Loureiro Vianta
de papelão, capas de papel para doe Silvio Constantino de Carvalht
cumentos, ( ,r 9S de ,r,-nolão rara doLocal: Guanabara
cumentos. rnrtein . <,-rnoel, de paClasse: 50
pelão, cartolin q , cartões de identiArtigos: transp ortes aéraos

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Quarta-feira 12
N9 370.503

neguei.„-.. -agmar Loureiro Vianna
e Silvio Constantino de Carvalho
Local: Guanabara
Classe: 50
Artigos: transportes aéreos
N9 870.504

N9 870.509

tigos e preparações para cOnservar
polir
Classe: 48
cosméticos,
Perfumaria,
Artigos:
dentifrícios, sabonetes e preparados
o; artigos de toucador e
para o cabel
escovas para Os dentes, unhas, cabelo
e roupa

Fevereiro de 1969 1271J\
2. Óleos de todos os tipos para um,
de toucador. exceto os medicW

nais;

3. Preparados de todos Os tipo%
1.•
para o cabelo, exceto os mediei..
nais;
4. Preparados de toucador de todos
os tipos para o rosto e Corpo, exxeto os medicinais;
"'EIRA
NÀçoas
870.515
5.
Preparados de toNe os tipos
N9
para o asseio de qualquer parte
-do corpo;
6. Preparados de todos os tipoS
para as unhas, exceto os mediei
Requerente: Laboratórios Burroughs
nais;
Wellcome do Brasil S. A.
7. Perfumes de todos os tipos para
Local: São paulo
uso de toucador;
Itequerente: Ação Social Menino
Classe: 3
8. Preparados de todos os tipos para
Jesus
Artigos: Substancias e preparados
o asseio dos dentes;
Local: Belo .8.-orizorite
farmacêuticos e medicinais
9. Preparados de todos os tipos para
Classe: 50
a apele, exceto os medicinais;
Artigos: associações cívicas, culturais,
N9 870.516
10. Preparados de todos os tipos para
de classe, de ação social, recreativas
uso ao fazer a barba;
e religiosas; fee. as, exposições, con11. Desodorantes de todos os tipos
cursos, seminários, clubes, cinemes
para uso de toucador;
Requerente: S. A. Jornal do Brasil 12. Pincéis de todos os tipos para
N9 870.510
Local: Guanabara
uso de toucador;
Classe: 50
13. Lápis de todas os tipos para uso
Serviços
de toucador;
14. Depilatórios de todos os tipOS
' . tipos para uso de toucador;
N° 870.517
15. Preparados de todos os tipos
para uso ao tomar banho;
.z) ,,..tON
16. Esponjas paar toilete;
17. Escovas para os dentes;
Requerente: Instron Corporation
Requerente: Eli Soares
18. Escovas para as unhas;
Local: Canton, Estado de Massachu- 19.
Local: Rio de Janeiro
Escovas para o cabelo;
setts, Estados Unidos da América
Classe: 50
20. Escovas para roupa;
Classe: 8
Atividade: conjunto musical
21. Perucas, topetes, cabeleiras, mad
Artigos: Máquinas para testes de
deixas de cabelo, cachos, de', ca.,
tensões
N9 870.511
belo e tranças de cabelo.
•••••
,TERMOS DEPOSITADOS
N9 870.521
EM 28-11-58

OMURID

ti 13

Requerente: Loba Distribuidora, de
ríreis& e Valõres Mobiliários- Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 50
Artigos da classe
N9

N9 870.518

870.505

-Luva a Metalástic ll

.CPANIITINA
INDCISTRIA DRAS11-£1flA

INDUSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Ruy 1V1afra S. A.
Indústria e Comércio
Local: Guanabara
7
5
3 ' 4
2
Classes: 1
9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18" - 19 - 20 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 94 - 35 - 36 - 37 - 38 - 89 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 47 - 48 e 49
- Género de negócio: insígnia
No

870.507

OKAS

Requerente: Paulo Omine ranna
Local: Guanabara
Classe: 8
Artigos: Dutos, eletrodutos . e tribos
"conduits" em geral e especiais
N9

870.512

SKEDIDDLE KIDDLES
Requerente: Mattel,
Local: Hawthorne, Estado da Califórnia, Estados Unidos da América
Classe: 49
Artigos: Jogos de toda a espécie,
brinquedos e passatempos; petrechos
e artigos para fins exclusivamente
desportivos, exceto vestuários
N

9 870.513

KIDDLE KOLOGNES
Requerente: Wiederker dz Cia.
Local: Santa Catarina
Classe: 50
Artigos da classe
N9 870.508

CAFÉ PANTANAL
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: A. S. C. Marques
Indústria e Comércio
- Local: Mato Grosso
Classe* 41
- arti os: café em grão., torrado

g

e moldo

Requerente: Mattel, Inc.
Local: Hawthorne, Estado da Califórnia, Estados Unidos da América
Classe: 49
Artigos: Jogos de toda a espécie.
Brinquedos e passaterapos; -petrechos
e artigos para fins exclusivamente
desportivos, exceto vestuários
N9

870.514

DEOSTERAL
Requerente' Unilever Limited
Port Sunlight, Chesh: ‘r,
Inglaterra
Classe: 46
Artigos: Velas, fósforos, sabão comum e detergentes. Amido, anil e
Dreoarações para a lavandaria. Ar-

Requerente: Produtos Rocha Quími..
cos e Farmacêuticos S. A,
Local: Guanabara
Classe: 43
Artigos:
1. Aguas de todos os tipos pwea uso
de toucador, exceto as mediei.
N9 870.519
nais;
2. óleos de todos os tipos para uso
de toucador, exacto os mediai.*
nais;
3. Preparados de todos Os t1130s
para o cabelo, exceto os medicinais;
4. Preparados de toucador de todal
os tipos para o rosto e corpo, ex.
xeto os medicinais;
Preparados
de todos os tipos
5.
para o asseio de qualquer parta
do corpo;
6. Preparados de todos os tipos
para as unhas, exceto os mediei.
nais;
7. Perfumes de todos os tipos para
uso de toucador;
8. Preparados de tcdos os tipos para
o asseio dos dentes;
Requerente: Malharia Sedan S. A.
9. Preparados de todos os tipos para
Local: Minas Gerais
a apele, exceto os medicinais;
Classe: 36
Artigos: Meias, sweaters, pullovvers, 10. Preparados de todos os tipos para
uso ao fazer a barba;
cache-cols, carapuços e mantilhas
11. Desodorantes de todos os tipos
para uso de toucador;
N9 870.520
12. Pincéis de todos os tipos para
uso de toucador;
13. Lápis de todos os . os para usei
de toucador;
14. Depilatórios de tecios os tipOS
tipos para uso de toucador;
15. Preparados de todos os tipos
INDOITRIA ORACILEMA
para uso ao tomar banho;
16. Esponjas paar tollete;
Requerente: Produtos Roche Quími- 17. Escovai para os dentes;
cos e Farmacèuicos S. A.
18. Escovas para as unhas;
Local: Guanaoara
19. Escovas para o cabelo;
Artigos:
20. Escova para roupa;
1. Aguas de todos os tipos para uso 21. Perucas, topetes, cabe/eiras, ms.
de toucador. exceto as medicideixas de cabelo, cachos de ca.
nais:
belo e trancas de cabelo.
Requerente: Matelln - Matelial
Técnico de Linhas Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 6
Artigos: Juntas metalizas para
máquinas c motores

PANTEGE
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N9 870.522
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N9 870.528

N 9 870.526

ANALINITA
•
•ÇO)"

Indústria

Brasileira

Requerente; Pi odutos Químicos
Requerente : Fiação e Tecelagem
Cif em Ltda
Sant'Anna S . A .
Local: São Paulo
Local : São Paulo
Classe 41 .
Classe: 23
;Artigos: Tecidos em peçaç em geral Artigos: Substâncias alimentícios e
seus preparados. Ingredientes de alimentes; essências alimentícias, a SaN° 870.54S
ber: abacate; abaicaxi; abio; abóbora, abricó; acarajé; acelga ; açúcar;
agrião; aipim; alcachofra; alcaparra;
aletria; alface; alho; alimentação
para aves; alpistes; ameixa; amêndoa; amendoim; amido alimentício;
angu; araruta; arroz; aspargo; asa\W40
aos: aveia; aves abatidas; avelãs;
atum; azeite; azeitona; bacalhau;
bala ; banana; bananada; banha ; baSANTANITA,
tata; baunilha; bertalha; beterraba;
biscoitos; bringela; brócolis; bolachas; bolos; bombons; buchos; caças
alimentícias; cacau; café, cajú; camarão; canela; canja ; canjica; caqui; carambolas; caramelos; carnes
Indústria Brasileira
frescas; sêca e em conserva; castanha; cebola; cenoura; cereais; cevada; cevadinha; chá; cheiros alimentícios; chispe ; chouriças: churrascos;
Requerente: Fiação e Tectilagems coalhada; cõco; cogumelos; colorautes para alimentos; colorau; comiSant'Ana, S. A.
nhos; compotas; condimentos; para
Local : São Paulo
alimentos; confeitos; corante natuClasse : 23
artigos: Teci dos, em peça enS geral ral para fins alimentícios; couve;
cravo; cremes; doces ; cirops; enchova: espinafre ; essências alimentícias;
N9 870.524-525
extrato de tomate; .extrato de carne ;
extrato de fruta; ervanço; erva-doce;
ervilhas; faisão abatido: farelo; f arinhas alimentícias; farinhas de cereais; farinhas de mandioca; farinha de mesa; farinha de trigo; favas
alimentícias; féculas alimentícias;
feijão; feijoada; fermento; fiambre;
fígado; figos; filhos; flocos; frutas
( in n atura, sécas e cm caldas ou em
conservas) ; tubas; fungões; gali nhas abatidas; garoupas; gelatinas
alimentícias; geléias alimentícias;
goiabas:
,g. lucose ;
gergelim; giló;
goiabadas; gorduras alimentícia-:
granulos alimentícios; grão de bico;
amando; hopjes; hortaliças; hóstias;
juliana ; lagosta; laranja; laticínios ;
legumes; leite de cabra; leite de vaca
in natura em pó ou condensado) ;
lentilha; língua; linguiça; lombo;
louro; maçãs; macarrão; mandioca;
mangas; Manteiga ; margarina; marmarisces; massas alimentíRequerente : curso de Ma dureza melada;
cias; massas de tomate; massas para
Santa Ines
sopa;
mate;
mel; melado; • milho;
Local : São Paulo
miolos ; miúdos de animais; mocotó;
Classe : 32
alimentícios; , moluscos aliArtigos: Álbuns impressos: almana- molhos
mentícios; mortadela; mostarda; naques; calendários; crónicas impres- biça;
nabo; nózes; noz moscadas;
sas; discursos ', mores soa; folhetos óleos alimenticioS;
ostras; ovos coziimpressos; fofinhas impressas; his- dos, fritos ou q uentes;
pão; pastitórias impressas; jornais; livros, mú- lhas; patos abatidos; pessagada; pêssicas impressas; orações impressas; Sego; peixadas; peixes; pepinos; pepoesias impressas; programas impres- sas; pescados; picks; pimenta: pisos; prospectos impressos escritos; mentões; pipocas; pirarucu; polenta;
prosas impressas; publicações im- pralinés; presuntos; produtos alipressas; revistas impressas; roman- mentícios; para conservar alimentos;
impressos;
ces impressos; roteiros
queijos; quiabos; rabadas;
sueltos impressos; apcsinas im- pudins;
rabanadas; rabanete; sacões alimen•
pressas
rações balancetadas para ani, tícios;
.
Classe; 50
mais repolho; rim; sal; salames:
Artigos: Cursos de jardim de infân- salsa
'salsicha : sancli uclie.s; sardicia; primário; ginasial; colegial;
salga; soja ; sopas; sorvetes;
Madureza; universitário; curso por nhas
talharim; tapioca; temperos; toucicorrespondência; vestibulares; cursos nhos;
; torrões alimentícios:
para excepcionais; eclutação física, tortas tomate
alimentícios;
trigo; urucurn
Moral, e intelectual; serviços tipográ- uvas; vagens: vinagre;
xaropes ali p
ressão
em
ficos, litográficos e de im
.
geral; clube esportivo, cultural e in- menticios ; xarca ;2, ;
telectual; cursos especializados audiovisuais; cursos de t•óda, á, natureza
através de imagem, do som, da palaPREÇO DO NÚMERO
vra e da escrita
Xi 1 ) ; Xl) X 11

•
alimentos; pudins; queijos; quiabos;
rabadas; rabanadas; rabanetes; rações alimentícias; rações balanceadas para animais; repolho; rim; sal;
salames; salsa; salsicha; sanduíches;
sardinhas; salga; soja; sopas; sorvetes; talharim; tapioca; temperos;
toucinhos; tomates; torrões alimentícios; tortas alimentícias; trigo; urucum; uvas; vagtns; 'vinagres; xaropes alimentícios; xarques; xispe xuxu
N9 870.529

Re luerente — Produtos Químicos
Cifem Ltda .
Local — São Paulo
Nome de Empresa
N 9 87,0.527

LINHOLITA

XANTÉNE

.

,

Inuust ria Brasileira

tndústria Brasileira
Requerente — Produtos
Químicos
Cif em Ltda.
Local — São Paulo
Classe — 41
Artigos — Substâncias alimentícias e
seus preparados. — Ingredientes de
alimentos; essenciais alimentícias a
saber : — abacate;
abacaxi; abio;
abóbora; abricó;
acarajé; acelge;
açucar; agrião; aipim; alcachofra;
alcaparra ; aletria ; alface; alho; alimentação para aves; alpiste; ameixa;
amândoa ; amendoim; amido alimentício; angu; araruta; arroz; aspargo;
assados; aveia; aves abatidas; avelãs; atum; azeite; azeitona; bacalhau; balas; banana; - bananada; banha; batata;' baunilha; bertalha;
beterraba; biscoitos; bringel a ; brócolis; bolachas; bolos; bombons; buchos; caças alimentícias; cacau; café; cauju; camarão; canela; canja;
canjica; caqui; carambolas; caramelos; carnes frescas; seca e eem conserva; castanha; cebola; cenoura;
cereais; cevada; cevadinha; chá;
cheiros alimentícios; chispe; chouriços; churrascos; coalhada; dica; cogumelos; colorantes para alimentos;
eolorau;, cominho; compotas; condimentos para aliinentos; confeitos;
corante natural para fins alira antícios ; couve; cravo; cremes; doces
drops ; enchovas; espinafre ; essencias ; alimentícias; extrato de tomate; extrato 'de carne ; extrato de fruta; ervanço; erva-doce; ervilhas;
faisão abatido; farelo; farinhas alimentícias; farinhas de cereais ; farinhas de mandioca; farinha de mesa; farinha de trigo; favas alimentícias; féculas alimentícias; feijão;
feijoada; fermento; fiambre; fígado;
figos; filhós; flocos; frutas (ia natura secas, e em calda .ou em conserva)
fubás; funções; galinhas abatidas;
garupas; gelatinas alimentícias; geléias alimentícias; gergelim; giló;
glucose ; goiabas; goiabadas; gorduras alimentícias; granulo alimentícios; grão de bico; guando; hopjes;
hortaliças; hóstias; juliana; lagosta;
laranja; laticínios; legumes; leite de
cabra; leite de vaca (ia natura, em
pó ou condensado) ; lentilhas; língua; linguiça; lombo; louro; maçãs;
macarrão; mandiosa; mangas; manteiga; margarina; marmelada; mariscos; massas alimentícias; massas
de tomate; massas para sopa; mate;
mel; melado; milho; miolos; miudos
de animais; - mocotó; molhos alimentícios; moluscos alimentícios; mortadela; mostarda; nabiça; nabo; nózes ; noz moscadas; óleos alimentícios;
ostras; ovos cozidos, fritos ou quentes; pão; pastilhas; patos abatidos
nessega das pêssego; peixadas; peixes; pepinos; pera_s • pescado pickes;
p imenta; nimentões pipocas; pira-nau polen t a ; prcalin és ; presuntos;
produtos alime.nticins para conservar

DE HOJE: NCr$ 0,16

Requerente — Fiação e Tecelagem
Sant' Anna S. A.
Local H São Paulo,
Classe — 23

Artitgos — Tecidos em peça em
geral
N 9 870.530
%revi 'Mita
:mugiam' sv5adhoutou matam
Peças, Indústria Geral Ltda.
Requerente — Superfina Mecanii
Local — São Paulo
Nome de Emprésa
N9 870.533

INDÚSTRI BRASILEIRA
Requerente — N. Silva & Ci,
Local
Amazonas
Clas$e — 8
Artigos — Rádio, televisão, radiov.
trela, aparelhos cinematográficos,
acendedores, geladeiras, toca-discos,
máquinas fotográficas, discos fonegráficos, fiscosgravados, discos telefônicos, aspirador de pó, gravadores.
ventilador, liquidificadores, enceradeiras e ar refrigerado
N 9 870.534

1
I MPORTADORA TV LA,
MANAUS --

Requerente — J. Santos Azevedu
Local — 1 Amazonas
Classe — 8 — 23 — 36
Título de estabelecimento
m 9 870.535

Requerente — Coupel Ltda
Local — AmazonasClasse — 35
Artigos — Camurças, couros de coelho, boi, búfalo, castores, carneiros.
lontra, onça, fuinha, jacaré cameleão
- gato, maracajá, raposa

