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,DA PROPRIEDADE INDUSTRIAI
DIRETOR GERAL
Expediente de 7 de fevereiro de 1969
Diversos
Naciso Pereira da Costa (titular da
pat. PI n9 78.401). Cancele-se a patente.
Gustavo Pappermann (titular do
processo n9 25.992-68 - no pedido de
requerimento). Devolva-se ao Senhor
Sub-Chefe do Gabinete do Ministro,
com o parecer da Divisão Jurídica do
DNPI com o qual concordou o Sr.
Diretor Geral.
Trata-se, aqui, de uma queixa apresentada ao eminente titular da pasta, por Gustavo Pappermann, cidadão
alemão, domiliciado em Santa Cruz
do Seul, Rio Grande do Sul, contra
uni agente oficial da PI, cuja defesa
foi anexada ao processo e examinada
detidamente pela referida Divisão Jurídica, concluindo o respectivo diretor que nada encontrara que depusesse contra a lizura do comportamento dos Agentes Branner & Cia.
/ que, como comprovaram, jamais deixaram de vir ao DNPI em defesa dos
• interêsses do seu cliente. Conclui,
ainda, a Divisão Jurídica que se trata de um conflito particular, entre
, o queixoso e os seus ex-procuradores
devendo o assunto ser considerado
"res inter alios".
Também a mim inc parece improcedente a queixa face a prova documental apensa, não sendo possível
por isso mesmo , adotar qualquer medida p unitiva contra os acusados, que
constituem lona Agência respeitável
e que, conforme comprovou e foi
constatado pela Dj exerceu com lisura o seu 'mandato. Proporia, por
• isso, o arquivamento do processo.
Notificação
FICAM OS REQUERENTES ABAIXO
MENCIONADOS CONVIDADOS A
COMPARECER A ESTE DEPARTAMENTO NO PRAZO DE 90 DIAS A
FIM DE EFETUAREM O PAGAMENTO DA TAXA FINAL E RETIRAREM o CERfnauCADO DE
ACÕRDO COM O DECRETO N9 254,
DE 28-2-68.
N° 162.290 - Requerente: F'elippe
Clemente - Pat. 78.656.
In19 569.481 -Ferlan
R epr esentaçõe.s L'de,
Pat. 377.992.
N9 549.041 - Requerente: L'Oreal
- Reg. 379.204.
N9 537.943 - Requerente: Egeneu
Mateus & Cia. Ltda. - Reg. 380.488.

REVISTA DA PROPRIEDADE
'INDUSTRIAL
N9 558.391 - Requerente: Armando
F. Peixoto - Reg. 376.536.
N° 551.189 - Requerente: Kugelsischer Georg Schafer a Co. - Reg.
372.063.
N9 519.596 - Requerente: S.A.
Cotonificio Gavea - Reg. 368.157.
N9 590.673 - Requerente: Instituto Biochimico S.A. Paulo Proença.
DIVISÕES E SESSÕES REPUBLICADO POR TER, SAÍDO COM
INCORREÇÕES NOS DIARIOS
DE 5-2-69 e 6-2-69
•

Exigências

Cumpram exigências:
N9 149.376 - Compagnie de SaintGobain.
N9 165.016 - Esso Research and
Engineering Company.
N° 165.482 - Thomas Demetre Michalaros.
N9 165.807 - Fernando Federico
Schwartz Kino e Diego Ojeda Guillelm.
N9 166.337
Djalma Sampaio dos
Reis.
N9 170.047 -- José Augusto Rocha
e Bento Fernando Costa.
N9 170.083 - Cia. Industrial Paseo - Lambretta - Tratores nas - Veículos Motores.
Retificação de Pontos
al° 148.373 - Privilégio de invenção: Processo para a preparação de
novos derivados azafenotiazínicos Requerente: Deuttche Gold - Und
Silbert-Scheideanstalt Vormals Roessler. - Pontos publicados em 10-12
de 1968. Ficam retificados os pontos 10: "10' - Processo para a preparação de 4 - azofenotiazinas da
forniula geral.
(Espaço para a fórmula)
na qual um dos R1 é um átomo de
hidrogênio e o outro R1 é um átomo
de hidrogênio ou de cloro, Alk é um
radical alquileno reto ou ramificado
com 2 a 4 átomos de carbono e R2
um radical alquila inferior e de seus
cais com ácidos, caracterizado pelo
fato de fazer reagir uma 4-azafenotiazina da fórmula geral
(Espaço para a fórmula)
com um composto da fórmula geral
(Espaço para a fórmula
na qual Hal representa um átomo de
halogèneo, na presença de um agente de condensação diseociador de

vos a tubos de raios catódicos de
vidro guarnecidos de um invólucro
- Requerente: N. V. Philips Gloei.
lamperfabrieken. - Fica retificado
o desenho que saiu no termo Mime.
ro 146.194.
Ne 146.645 - Privhégio de invenção: Nova conexão para tubulações
em geral - Requerente: Hidromol
encanaments hiaraulics Ltda. Pnts publicads em 3-2-69. - Fica
retificado o desenho quesaiu no t'er.,
mo 10 147.293.
N9 247.293 - Privilégio de inven.
ção: Dispositivo de acionamento num
tear automático, para o libertador do
terminal de carregamento de um fuso
de trama a ser inserido na lançadei.
ra - Requerente: MaschinenfabriX
Ruit A.G. - Pontos publicados em
- Fica retificado o desenho
que saiu no termo a 9 147.498.
Ne 147.284 - privilégio de nivel,
ção. Aperfeiçoamentos em e relaciona
dos com p rocesso e disposiovios para
manter constante, durante a operaçao
de enrolamento, a tensão de um. fio
entre o carretel alimentador e um
corpo não circular que vai ser .enro.
lado com o fio - Requerente: N. V.
Philips' g loeilampenfabriekn - Pon.
tos p ublicads m 3-2.69 - Fica reti.
ficado o desenho que saiu no térm0
fi9 146.429.
N 9 147.498 - Privilégio de inven.
ção: Aper feiçoamentos em luvas de
junção para tubos. Pontos publi.
cados em 3-2-69. - Fica retificado
o requerente: Heinrich Wilhelm Ar.
nold Schroder.
.N9 148.341 - privilégio de invenção: Aperfeiçoamcatos em uniões de
p eifilados ' metálicas Requerente:
Sobenial S.A. Brasileira de Eng'e.
nharia Industrial - Pontos publicados em 3-2-69 - Fica retificada a
data de depósito: 10-4-63.
N9 145.541 - Privilégio de inven.
ção: _Amp lificador transistor de fo..
nograto -. Re querente: Rádio Corporation of América - Pontos pu.
blicados em - Data de dep ósito: 18-262.

ácido halogenidrico e de converter
eventual e subseqüentemente a base
formada em seu sal, com um ácido,
11 - Processo de acorab com qualquer dos pontos cara,cteristicos precedentes, caracterizado pelo fato de
se submeter uma substância, resultarite da reação do tipo ai definido
e que ainda contenha um grupo oxialquila, a uma reação ulterior de
acetilação, com um derivado reativo
do ácido acético.
Finalmente, e. depositante reivindica, de acôrdo com a Convenção Internacional 'e cl/ conformidade com
o art. 21 do CPI, a prioridade do
correspondente pedido ,depositado na
Repartição de Patentes da Alemanha,'
em 13 de abril de 1962, sob o n9
D 38.675 IVd/12 p.
Privilégio de invenção: A p erfeiçoamentos introduzidos em máquina galvanoplástica. - Requerente: Equip amentos químico eletricos
Ltda. - Pontos p ublicados em 3-2
de 1964. - Fica retificado o termo
n9 143.054.
N9 151.315 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos à agulhas hipodérmicas
- Pontoe p ublicados em 3-2-69. Fica retificado o requerente: Hubert
Percival S.chofield.
Ne 140.949 - privilégio de invenção: Nova bomba Centrifuga Pontos p ublicados em 3-2-69 - Fica
retificado o requerente ' Lenz S.A.
Máquinas e Ferramentas.
Ne 113.006 - Privilégio de Invençâo: Pro cesso de preparação de
derivados de Alfenil Bonzoil Alfa Ana
minocarbinol,„ p ontos publicados
em 3-2-69 - Fica retificado o na_
q uerente: Warner Lambert Pharmaceutical Çompany,
N9 142.932 - Requerente N. V.
Philips' Gloei larnpenfabrieken. Pontos publicados em 3-2-69 - Fica N9 168.366 Modêlo de utilida-cle:
retificado o Privilégio de invenção: Um
ondulador elétrico para cabelos
Aper feiçoamentos em ou relativos a - Pontos
p ublicados em 3_2_69 processos e e quip amentos destinados Fica retificado
o r equer ente: Ta/0.a inocular um fa i Te de radiação ele- mas Nicokas ChrissocheriS.
tro -magnética com o uxílio de um
N9 171.380 - Requerente: Paulino
corpo s e mi-condutor e p eças moduBrancato Jr. - oPntos publicado/3
ladoras aprop raidae ao uso
m tais em 3-2-69 - Modélo i n dustrial: OrL
processos e equipamentos.
ginal Movei de Bar.
No 145.047 -- Re q uerente:
Dr.
Nansen Araújo - Pontos publica.
ea9 171.333 - MI - Nevo e originai
dos em 3-2-69 - Fica retificado o Modal° de solado p ara calçados Privilegio de invenefto: Novo pro- Ponots p ublicados em 3-2-69 - Fia
ce.so para a fabricação de luvas des- retifica,elo o requerente Cia. lados.
tinadas a unir canos g alvanizados ou trial B r asileira de. Calçados Vulcanl.
não.
Vu/cabras
N9
1
43.782
- PI N9 146.429 - Privilégio de inven.
Çoamena
ção': Aperfei çoarnentes elri ou relati. tos introduzidos emAPerfei
máquinas
de
afiar forrairintas
q CQXte n•• POriM
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- As Repwtiçõei Publicas de.verão entregar na Seção de Cornunicações do Dçpartamento de
Imprensa Nacional até às 17 horas, o expediente d c.titzaclo à publicação.
- As reclamações pertinentes
à matéria retribuída, nos casos de
êtro ou omissão, deverão ser
formuladas por escrito à Seção
de Redação, até .r, çtzinto dia útil
subseqüente à publicação no
órgão oficial,

-

A Seção de Redação fun-

dona, para atendimento do público, de 11 às 17h30m.

fevereiro de 1969

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

co. As assinaturas vencidas pc.
derão ser suspensas sem prévio

aviso.

Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a renovação de assinatura deve ser
CIREPE DA 8IKÇA0 De Arromelo
com antecedência de
FL ORIANO GUIMARÀES solicitada
trinta (30) dias.

DIRETOR GERAL

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
Cra:i . E DO PERVIÇO Os PueLICAOSES

J. a DZ. ALMEIDA CARNEIRO

- DIÁRIO OFICIAL
Calaça° In

Na parte superior do andeo número
do talão de registro da assinatura
e e mês' e ano em que findará.
réço estão consignados

esq** de publicitando:À° •xpandia/abe do Ospartamonto
alaciorÀ , de Proprletinde Industrial do Mintatirto
de Indústria • do Comércio

Impresso nas Oficinas Co Departamento de imprensa Nacional

ASSINATURAS

As assinaturas das Repartições Públicas serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de fevereiro.

FUNCIONÁRIOS
FARTICULARES
,
Capital
e Interior
interior:
Capital e
- Os originiais, devidamente
A remessa de valõres, semautenticados, deverão ser dactilo- Semestre
NCr$
13,50
NCr$ 18,00 Semestre .
a
favor do Tesoure:.ro. do Depre
grafados em espaço dois, em uma Ano
NCr$ 27,00
NCr$ 36,00 Ano . ......
partamento
de Imprensa Nacosó face do papel, formato 22x33:
Exterior
Exterior
na!, deverá ser acompanhada de
as emendas e rasuras serão resNCr$ 30.00 esclarecimentos quanto à sita apliamigo, •
A no ir.. • 1., • NCr$ 39,00 Ano
salvadas por quem de direito.
cação.
NÚMERO AVULSO
As assinaturas podem ser
O preço do número atYzilso figura na última página de cada
Os suplementos às edições
tomadas em qualquer época do
exemplar.
dos órgãos oficiais só serão remeano, por seis meses ou um ano,
O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr, 0,01, tidos aos assinantes que os soliexceto as para o exterior, que
se do mesmo ano, e de NCr$ 0.01 por ano, se de anos anteriores. 'citarem no ato da asSinatura.
sempre Serão anuais. REPARTIÇÕES E

Id_lr •n•• o.. • •

•n••

*À

4.

••••

N9 144.039 - Aperfeiçoamentos em, N9 603.456 - Vip - Indústria Napublicados em 3 2-69 - Fica retificado o requerente: Mecânica PP,- ou relativos a fornalhas de altas fre- cional de Art'gos Esportivos Ltda. qüênciapara aquecii.ento sola altas; Classe 36.
gaso Indústrai e Comércio Ltda.
N9 148:527 - Requerente: Itagyna freqüências, com o auxílio de fre-I N9 605.064 - Volk's BOn - Valk's
qüências
ultra altas - N. V. Philips' Bon - Classes 8, 21 e 33.
Embalagens Plásticas Ltda. - Pontos publicados em 3-2-69 - Fica Gloeilampenfabrieken -- Pontos pu1 9 530.386, -Joinville - Alvaro
retificado o PI -- Processo para co- blicados em 30-1-69.
Valentin Cunha - Classe 41. •
locacac de filmes de polietileno.
N9 546.935 - MG - Dissolminas
- Indústria de Dissolventes Minas
N 9 145.762 - Requerente: Stanley
- • Divisão -de Marcas
.
Gerais Ltda. - Classe 1.
L. Stacy e Francis Artimr Aanner
Jr. - Pontos publicados em 3_2-69.
N9 571.019 - Refaço - ReformaDe
7
de
fevereiro
de
1969
pi __ Distribuidor cirúrgico pora lidora Refaço Ltda. - Classe 40.
gadura.s em bobina.
Marcas deferidas
N9 593.527 - Loido- - Panauto S. A.
N,' 151.119 - Requerente: Societe N9 604.230 - Umbú - S. A. Moi- Indústria e Comércio - - Classe 8.
Atonyme D.B.A. - Pontos pubie. nho Santista Indústrias Gerais - NO 606.372 - Cheque Forte - Philastolpho de Alme-da - Classe 38.
cados em 3-2-69 - Fica retif.cado o Classe 22.
.
PI - Freio de disco.
N9 604.231 - Umbú - S. A. Moi- NO 607.819 - Manaíra - AdalberIndústrias Gerais - to Pereira Barbosa - Classe 41,
N9 141.130 - P1 - Cabeça com nho Santista
23.
N9 608.993 - Chatain - Dijoan
pressora paar máquinas de molda- Classe
No 608.596 - Samis Samis gem de fundiçào e máquina de moi, Tmportadora de Metais e Produtos Produtos de Beleza Ltda. - Classe
no
48.
dagem de fundição- equipada com Químicos Ltda. - Classe 5,
N9 459.328 - Três Poderes -- Aledita cobeça de compressão - ReN9 609.531 - Iemanjá - Bar e xandre Ferreira de Almeida Clasquerenoe: The Osborn ivIanufactu,
ring (.:ompany - Pontos publicados Restaurante Iemanjá, Ltda. - Classe se 42.
n°38.
em 3_2 69.
N 9 572.518 - Ch Control - Cutler
N9 614.719 - Cromfriz - CromN 9 141.306 - P1 - Processo para friz - Indústria d eFrizos Ltda. - Rammer Inc. - Classe 8.
censervação de madeira e produto Classe 11.
N9 596.048 - Paulista - Sociedaresultante e processo para sazonar N9 527.675 - Bossoroca - A. Mar- de Paulista de Empreendimentos Limacieira verde ou =deixa parcial- son & Cia. Ltda. - Classe 42
mitada - Classe 38.
mente sazonada - Requerente;
N9 543.994 - Sulex - Madeireira
NO 598.658 - Pronto-Rodo - PreInc.
Pontos
Koppers Company
do Sul Exportadora S. A. Sulex - cisa
- Participações, Engenharia Inpublicados em 3-2.69.
Classe 4.
dústria e Comércio S. A. - Classe
No
:564.511
Transauto
Casa
n928.
No 147.207 -- Modelo de utilidade do Transistor de Rádios tda. '-- Modelo de tira final para portas Classe
8.
-•
e janelas onduladas - Aequerrente Augusto Lipparini -- PeCtos Publi- No 577.610 - Thrlo - Orval IndúsAVISO AS REPARTIÇÕES
tria e Comércio de Produtos Químirades em 3-2-69.
PUBLICAS
cos
Ltda.
Classe
46.
N9 148.853 - Privilégio de invenNO
O
Departamento
de Imprensa
578.427
Lasa
Fazenda
;Asa
ção - Massas moldáveis estabiliza- . A. - Classe 19 - Registre-se com
Nacional avisa às Repartições Púdas de policondesados lineares com exclusão de animais vivos e discrigrupos carboxilamida - Requerente minar.
blicas em geral que deverão provi- Badische Anili n & Soda Fahrik No 1.34.585 Epei - Epel - Consdenciar- a reforma das assinaturas.
fiktiengesellschaft - Pontsrs publica- truções, Estudos e Projetos de Endos órgãos oficiais até o dia 30 de
dos em 3-2-69.
genharia Ltda. - Classe 16.
abril,
a fim de evitar o cancelaN9 144.080 - Privilégio de inven- No 593.525 - Gabion - trondino
mento da remessa a partir daquela
tão - Aperfeiçoamentos em ou rela- Jpsé
de Freitas Souza - Classe 3.
data.
tivos a arranjos de circuitos básicos No 593.781 - Zimotrin - Labor-.
Se tempo - Requerente - N. V. terápiea Bristol S. A. Indústria QuíO registro de assinatura nova, ou
rieken
Ph ilips, Gloeilampenfab
mica
e
Farmacêutica
Classe
3.
de
renovação, será feito contra a
24-1-69.
Pontos publi cados em
Marcas indeferidas
apresentação do empenho da desN9 142.502 - PI --- Dispositivos e
rocessos elétricos - Requerente processos
pesa respectiva.
N9 600.100 - Kazê-Stop - Labodio Corporation of Ameriea ,-ratórios Idepetit B. A. - Classe 2.1
tos publicados em 30-1-69.

NO 605.872 - Rádio Taxi - Rádio
Taxi - S. A. Cia. Brasileira de
Transportes - Classe $0.
Titulo de estabelecimento indeferido
N9 614.272 - Braseiro - Café *
Bar Xodó Ltda. - Classes 41, 42
e 43.
Exigéneia'
NO 80.807 - Riepe - Werk - Declare o número do pedido de liberação que deve ter sido feito no prazo
esti pulado pela referida Portaria.
Arquivamento de processos
Foram mandados arquivar os processos abaixo:
No 557.207 - Irmãos Soares & Cia.
Ltda.
N9 562.939 - Matheu g de Lascio.
NO 565.309 - Lhamas, Irmãos &
N9 566.787 - Fundição Erexim Limitada.
N O 568.358 - Viuva Silvio Onandi
& Filhos Ltda.
NO 570.155 - Laboratórios Branova
S. A. Indústria Química e Farrnacêut:ca.
NO 574.191 - Pergola, Arquitetura
2 Engenharia Ltda
NO 576.133 - Valdir Vilela.,
NO 579.338 - Francisco' Cavalcanti
ia Oliveira.
No 582.899 - Miami CoSrná .tico L1,
mitada.
N9 595.772 --Contimine - Continental de M'nérios Mereant il e Industrial S. A. _
No 604:572 - Fedranegra Campoclube.
No 421.146 - Comercial Ribèropretana de Automóveis Ltda.,
NO 448.345 - Em-iene
Indústrias
Eletrônicas Ltda.
No 454.254 - Casa Roney S. A.
Artigos Domésticos.
No 451.922 - Bar de Luxo Ltda.
N9 461.665 - Philco Rádio e Televisão Ltda.
No 499.037
Cuddle Knit d_i Brasil Malhas Ltda.
NO 539.358 -)1va.
NO 539.360 - M • guel dl ca.
NO 557.890 - ma ir ei Empreendimentos Imobiliários Ltda.
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N9 565.508 - Casa Lux B. A.
GOrton's
termo
598.506.
551.026 - 551.027 - 551.028. - ArN4 03 .182 - Aeroquip
Sulante- • Fresh-Lock termo 598.507.
A Costa & Cia. (no pedido de anoos pedidos de anotação.
ricana Indústria é, Comércio S,
de transferência da •marca
• Norte Gás Butano S. A. (alteração quivem-se
Biofarma Société Anonyme (no pe- taçãe
1n19 580.740 - Incomel - Indúsaria de nome da marca Butangás teamo
Jorgeton 'termo 523.167). - Argui
dido
de
anotação
•
de
transferência
e Comércio de Materiais Elétricos
ve-se o pedido.
, . ).
das marcas::
Ltda.
Mabra Materiais Brasileiros de
Irabiotex termo 570.159.
Arbor Acres Pariri. Inc. (transfeFerro e Aço Ltda. (no pedido de rea
N9 586.819 - Indústria Nordestina rência para seu nome da marca Artificação de nome da marca afabra
Juvoral termo 570.158.
de Produtos Alimentícios Ltda.
bor Acres têrmo 534.275) . - 1 Colgate Palmolive Company (no termo 603.26i) . - Ar q uive-se o peN9 588.674 - Manufatura Dream Arquive-se
o pedido de anotação de pedido de anotação do contrato da dido.
Indústria e Comércio Ltda.
alteração de nome de fls. 17, por frase de p ropaganda, Entrevistas HuN9 591.595 - Koitiro Hama.
Organização Imobiliária Zang Lifalta de cumprimento de exigência. manas reg.
N9 592.480 - Sebastião Pedro de 2
206.620). - Arquive-se mitada
(no pedido de anotação de
- Anote-se a transferência.
Sá Sobrinho e Flavino Thomaz Peo
pedido
de
anotação
de
contrato.
transferência do título Femoto Feira
Indústria e Comércio Sobral S. A.
reira.
•
Editôra de Guias e Anuários Ltda. Nacional de Automóveis têrmo nude nome da marca Sobral
N9 592.993 - Irmãos Raiola & Cia. (alteração
têrmo 547.016).
(no pedido de anotação de trans- dmideoro 609.039) - Arquive-se o pe-.
Ltda.
da marca Guia do ImporServauto S. A. Veículos e Peças ferência
N9 593.372 - Distribuidora, Lontador. Brasileiro têrmo 556.757). drimar Ltda. •
Química Moura Brasil S. A. (119
•
(alteração de nome da marca Ser-- Arquive-se
o pedido.
N9 594.549 - Quimépa Química vauto termo 974.149).
pedido de anotação de alteração de
Maurice
Gross
(no
pedido
de
anoMetalúrg'ca ,Paulicéia Ltda.
Faenza S. A. Indústria e Comércio tação de transferência da marca nome da marca Nebulímetro termo
de Tecidos (alteração de nome da Lilly
.N- 595.773 - Contimine - Con- marca
Marlene têrmo 580.687). - Ar- n9 754.513) . - Arquive-se o pedido.Dectitillon têrmo 598.986).
quive-se o pedido.
Divisões e Seções - republicado por
tinental de Minérios Mercantil e Industrial S. A.
ter saído com incorreções nos DiáSiam-Util S. A. Indústrias MecâFundição
Minuano
S.
A.
Fumisa
N9 597.772 - São Jorge Ltda.
rios de 5 de fevereiro de 1969 e
nicas e Metalúrgicas (alteração de
N9 599.464 - Bracerda S. A. In- nome da marca Liderutil têrmo nú- (no pedido de anotação de tran.sde fevereiro de 1969
ferência da marca Minuano termo
dústria, Comércio e Exportação de mero 598.632)..
n9
Expediente de 7 de fevereiro
583.928) . - Arquive-se o pedido.
Cerdas.
Rápido Zefiz Júnior Ltda. (transde 1969
N9 600.117 - Lima Aguiar & Cia. ferência
seu nome da marca
Albano Alberto Muller (no pedido
N9 600•:245 - S. A. Técnica In- Zefz Júniopara
'Marcas
deferida;
termos 599.939).
de anotação de transferência da
dustrial Apipucos.
marca
O
Saci
Auto
Peças
tenro
núN9
613.055
Passport Glen
Sassi, Mazoni & Cia. Ltda. (alte- mero 585.990) - Arquive-se o peN9 601:742 - Mário Prado MenKeith - Glenlivet Distillery Compaa
ração de nome da marca Tangará dido.
des.
ny Limited - cl. 42.
N9 601.882 - Brastur Turismo e têrmo 605.555) .
Arbor Acres S. A. Avicultura (no
N9 430.798 - Alpina - Comerciai
Willy-Respar S. A. Instrumentos pedido
Rep resentações Ltda.:
anotação de alteração de Construtora
e Imobiliária Alpina LiN9 603.381 - Casa Rio Verde Gê- de Medição e Artefatos Metalúrgices nome dademarca
(transferência para seu nome da termo 590.963) . Arbor Acres Queen, mitada - cl. 16 (com exclusão de
neros Alimentícias Ltda.
"artefatos de cimento"),
N9 606.947 - Irmãos Irare Ltda. marca Willy têrmo 616.479) .
Turismo Internacional Travei ProN9 526.412 - Aseba - Pesquerias
Roly Toys Indústria e Comércio de motion
N9 609.010 . - F. Sanford S. A.
Ltda.
(no
pedido
de
retificaBrinquedos Ltda. (transferência para . ção de nome da expressão Brasilian Secaderos de Bacalao de Espaila, S.A1
Indústria e Comércio.
- cl. 41.
N9 609.011 - F. Sanford S. A. seu nome da marca 'Roly-Toys têrmo
Travei Plan têrmo 595.197) - ArN9 558.323 - Sarada - Indústrias
n9 616.975).
Indústria e Comércio.
quive-se
o
pedido.
de Artefatos de Tecidos e Couros az
N9 612.049 - Cooperativa de TraExigências
Chilvarguer Ltda. - cl. 48.
Escriba Indústria e Comércio de Luiz
balho Unilabor.
N9 559.242 -. - CoroN9 612.381 - Romarta S. A. CoColgate Palmolive Company (titu- Móveis Ltda. (no pedido de anotalar dos regs. 209.225 - 210.116 -- ção de transferência da marca Es- nado S. A. Indústria e Comércio mércio e Indústria. N9 612.382 - Romarta S. A. CO--- 218.185 - 220.478 - 22.387 - 227.422 criba termo 614.609). -a- Arquive-se cl. 5.
228.252 - 235.188 - 235.628 - o pedido.
mércio e Indústria.
N9 565.580 - Boehringer Mana
N9 612.945 a- Alvaro Francisco de 236.927 - 240.991 - 243.986 Deusdedith do Nascimento Rego e nheim - C. F. Boehringer & Soehne
283.719
283.720
289.817
Indústria
de
Café
Redenção
Ltda.
Araújo. - Arquivem-se os procesGMBH - cl. 10 (sem 'direito ao uso
sos.
293.521 -- 315.932. - Requeira a (nos pedidos de anotação de trans- exclusivo
da indicação de procederia.
alteração de nome da licenciada con- ferência da marca Frei Serafim ter- eia) .
Diversos
forme documentos juntos ao -registro mo 613.086) . - Arquivem-se os \peN9 579.788 - Superisol C didos e diga a requerente de fls. 11, dústria , de Isolantes Térmicos Ltda.
N9 566.256 - G B Pezziol S P A - n9 206.204.
em
face
do
arquivamento
de
fls.
8.
cl. 16.
Aguarde-se a transferência no R.
Johnson & Johnson do Brasa
11 9 207.744.
N9 500.860 - Scully-Jones
(junto aos regs. 268.629 - 268.856 -Hoteleira Pawa S. A. (no pedido
73.863- 261.871 - 284.459 de anotação de alteração de nome Scully-Jones Company - el. 8.
2804E4 - 287.286 - 293.064 da marca Grande Hotel Pavani ' reTitulo de estabelecimento
304.680 - 305.410 - 305.525 DIVISÃO JURÍDICA gistro 205.426) . - Arquive-se o pe• deferido
dido.
306.595. - Apresenta procuração.
N9 508.832 - Móveis Amalfi
Edna
S.
A.
Comercial
e
AdminisSeção de Transferência
Savonrieries Lever (junto ao re- tradora Nacional (no pedido de al- Móveis Amalfi Ltda. - cl. 40 gistro 200.802). - Formule novo pe- teração
e Licença
de nome da marca Edna re- Art. 91 n9 1.
dido de anotação de transferência.
gistro
317
244) . Arquive-se o peEmpresa, Jornalística O Progresso
H. Branco (junto ao reg. 351.781) .
Rio, 7 de fevereiro de 1969
de Tal:ui Ltda. (junto ao registro
- Deverá resalvar a rasura que dido.
1 9 221.867) . - Apresente procura-a
consta no documento de cessão de
Contrato de exploração de
áo Quanto ao pedido de anotação
fls. 22.
' marcas
de fls. 8, arquive-se por falta de
Latinia
S.
A.
Indústria
de
Bebidas
c umprnnento de exigência.
Por despacho do sr. chefe da se- (titular do termo 490.851) . - Pague
EXERCÍCIO
ção foi mandado averbar o contrato a taxa de anotação.
Laboran Farmacêutica S. A. (lunde exploração da marca Serena, reo -ao registro 333.816) . - Pague
DA PROFISSÃO DE
gistrada sob o na 264.020, de pro- Luzter Produtos de Iluminaçao Limais uma taxa de anotação.
priedade de Johnsod & Johnsona es- mitada (junto ao termo 612.4a4) . Waribishi Engenharia de Ziro Tatabelecido nos Estados Unidos ,da Quanto ao têrmo 612.450 arquive-ae
eda (titular do termo 543.814). América e em favor de Cia. Johnson o pedido de tratisferencia cia 1,s. 1.
orne conhecimento do parecer, de
& Johnson do Brasil Produtos Cia côrdo com o artigo 158 do CP14
Ungarelli (junto ao registro
rúrgicos, eatabelecido no Brasil. - n9 Oscar
296.133) - Apresente nôvo pe1 - Averbe-se o contrato de expioImprensa de Jaú Ltda. (titular dO
de anotação de transferência
:ação .2 - Anote-se a alteração dido
Divulgação n9 1.086
ermo 553.920). - Face o cancelapara
o
presente
registro
com
o
dode nome da licenciada para Johnson cumento de cessão também.
ento do registro 363.624, diga se
& Johnson do Brasil Prodattas Cirúaem interesse no presente pedido.
.
Química
Médica
,
ai
Inacéuticea
gidos Ltda.
S. -A. (titular do reg. 373.147) . • PREÇO: NCr$ 0,30
Ilarosa Narodzi Podnik (titular do
Transferéncia e alteração de nome Apresente documento de cessão.
érnao 553.385). - Apresente novos
e
de titular de processo
xemplares com exclusão dos artigos
Frigorífico Armour do Brasil S. A.
gi 'liados às fls. 13.
Foram mandadas anotar nos pro- (junto ao reg. 159.221) . - ApresenPolidura S. A. Tintas e Vernizes
À VENDA
cessos abaixo as transferências e al- te aditamento ao documento de cestitular do têrmo 591.976) . - Cumsão junto ao reg. 145.668 tornando'
terações de nome:
na a exigência formulada no T.
Na Guanabara
sem efeito a restrição contida no
Construtora Bater S. A. (27.;ração mesmo.
9 591.978, conexo.
Quanto ao reg. 145.668, arSeção cie Vendas: Avenida
de nome das marcas:
quive-se
o'
pedido
de
anotação
de
Jolimode Roupas S. A. (titular do
Beter termo 615.922.
.Roclrigue's Atves n 9 1
transferência.
te rmo 600.962) . - Apresente exemBater termo 615.923.
.
Agência
I:
Ministério
da
Fazenda
ares
em seu nome a atual titular
Laboratório Perini S. A. (alteraDiversos
do pedido.
çãó co nome das mares:
Atende-se
a
pedidos
pelo
Cunit S. A. Indústria e •Coméreio
Oste.ofix :armo 600.882.
Se_7iliço de Reenibôlso Poit!
Mecânica Alvorada Ltda. (titular
(no pedido de anotação de trausfePerini termos 600.879 - 600.878
o termo 610.901) . Apresenta
rência
damarca
Cunit
termos
núC00 . C76 - 600.877.
a
Em Brasília
pr
ocuração.
meros 551.014 -a 551.015 - 551.016
The Goiaan Cornortian (alteração
Na Sede do D.I.N.
551.017 -- 551.018 - 551.019 IiPbersos.
do nome, e transferência das mal 551.020 - 55) 021 - 551.022 CC.à:
Empre.sa União de Transporte@
551.023 - 55.. i4 - 551.025 S. A. (junto ao termo 362.865). --•
Fe;re;eiro da
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Retificações de clicitõs
Mesbla S. A. - Oposição ao têrArquive-se o podido de anotação de ; N ? 04.3M7 - Albert Karadjian
868.661 marca Longa Vida.
N9 679.901 - Pinta o Safei- Moto.
trans 1%01' falta da cumprimento de N9 647.'44 - Demolidora Atômica mo
Ernest Heib - Oposição ao têrmo cyr Emidio dos Santos - Cl. 16
Ltda.
exigencia.
n9 862.276 marca Cortilene.
- Arquivem-se os processos.
Centro Acadêmico Carlos Chagas
clichê publicado em 11 da nmaio de
(junto ao têrmo 440.478). - ArquiDelta Administradora ce Imóveis 1965 - estabeelcido em Maceió.
de exploração de marca
Contrato
ve-se a petição de fls. 12.
Ltda. - Oposição ao têrmo 862.325
N9 682.436 Magnox - Ima InCarlos Francisco Gomes (junto ao Por despacho do Sr. Chefe da Se- marca Delta.
dústrias Magnéticas Aplicadas Ltda.
registro 290.930). - Arquive-se o ção foi mandado averbar o contrato
terOposição
ao
Motte-Bossut
-- el. 8 - clichê publicado em 26 de
pedido de anotação de transf. por de exploração da marca Unidal, re- mo 862.788 marca Sporvel.
maio cie 1965 - estabelcido em São
falta de cumprimento de exigência. gistrada sob o n e 235.462, de proPincéis Tigre S. A. - Oposição Paulo.
Aramifido Vidal S. A. (junto ao priedade de Schwdzerische
ao 'termo 762.681 marca Emblemática
registro 281.024) ."- Arquive-Se o pe- nium A. G., estabeleci d o na Suíça, e Tigre.
N 9 682.447 - Market Market
dido de anotação de transf. por falta em favor de Alumínio Indústria S. A. Rena Buromaschnen Fabrik GMBH Propaganda & Empreendimento LiAverbe-se
o
contrato
de
explorade cumprimento de exigência.
- cl. 33 - clichê publicado
- Oposição ao têrmo 862.428 marca mitada
em 26 de maio de 1965 - estabeelcido
ção.
Renacap,
Arquivamento (4.? processos
'e alterações de nome
Landal S. A. Administração, Par- em GB.
Foram mandados arquivar os se- Transferências
N9 682.448 - Credival S A. Crédo titular de processos
ticipações e Comércio - Oposição ao
guintes processos abaixo mencionadito Financiamento e Investimentos
termo 862.556 marca Landal.
Foram
mandados
anotar
nos
pao- Credival S. A. Crédito Financiados:
lri s as seguin- Cardoso, Rodrigues & Cia. Ltda. - mento e Investimentos - clichê puN9 600.375 - Peças e Acessórios cessos abaixo menciona
as
e
alterações
de
marca
861.964
i
Oposição
ao
termo
tes
transferênc
Para Tratores Track-Roller Ltda.
blicado em 26 de maio de J,1 965 - esP. &
Ns. 600.376 - 600.377 - 600.378 nome do titular de processos.
tabelecido em S. Paulo. .
- 600.379 - 600.20 - Peças e E. R. Squibb & Sons Inc Trans- Fisons Pharmaceuticals Lirnited
N 9 682.449 - Piccadilly Moysét;
Acessórios Para Tratores Track-Rol- ferência para seu nome da marca Oposição aos têrmos:
Joaquim Pereira & Filhosr Ltda. 246.732.
9
TOlsarol
n
ler Ltda.
- N9 861.743 - Marca Impofarm.
cl. 36 - clichê publicado em 26 de
Cia. de Canetas Compactor da
Ns. 600.381 - 600.382 - 600.383
N9 861.742 - Marca Impofarm.
maio de- 1965 - estabelecido em São
- 600.384 - 600.385 - 600.386 - Transferência Para seu nome
N9 861.741 - Marca Impofarm,
Paulo.
marca
Sputnik
termo
378.812.
600.388
600.390
600.387
N9 861.740 - Marca Impofarm.
600.391. - Peças e Acessórios para
N9 682.457
Amidocel 1- San-Co
Diversos
N9 861.739 - Marca Impofarm.
Tratores Track-Raner Ltda.
Produtos Alimentícios Ltda. - cl. 41
Foram
mandados
cancelar
de
adi:iliArtefatos
de
Latex
Morfol
Ltda.
- clichê publicado em 27 de maio
N9 600.392 - Peças e Acessóelos do com o art. 110 do código .os re- Oposição aos termos:
para Tratores Track Roller Ltda.
de 1965 - estabelcido no Rio de
866:863
Marca
Norpol.
N9
abaixo.
Janeiro.
N 9 ' 600.394 - Peças e Acessórios gistros
N9 383.733- Requerente - NaP0- N9 866.864 - Marca Norpol.
para Tratores Track Roller Ltda.
N9 682.490 -.
Emeco -s
Alves
Belbern,
Fausta
e
ião Rodrigu
Qinmasa S A. Química Industrial Empreendiment, Econômicos Ltda.
Ne 600.395 - Pe<as e Acessórios Rodrigues
Alves
Belharn.
e
Cel
na
para Tratores Track Reinar Ltda.
Santo Amaro - Oposição aos tamos: - cl. 38 - clichê publieado em 27
N 9 600.396 - Peças e Acessórios Rodrigues Alves Belhain - Cancele- N9 862.301 - Nome com Qu'nbasa, de maio de 1965 - estabelecido em
se o registro.
para Tratores Trade Roller Ltda.
Química Industrial da Bailia S. A. São Paulo.
N9 600.397 - Peças n Acesso:aos
Notificação
N9 862.302 - Marca Quinbasa.
N9 682.512 - Ponto Certo •Ltda.
a
Iara Tratores Track Ronc
Abril Ltda. - Opos'ção vais e Utilidades Domésticas Ponto
Ficam
os
requerentes
abaixo
menN e 600.398 - Peças e Acessórios cionados convidados a comparecerem aosEditora
'termos:
Certo Ltda. -- cl. 21 clichê pupara Tratores Track Roller
de `)() N 9 861.862 - Marca Roda-Feliz. blicado em 27 de maio de • 1965 N 9 600 399 - Peças e Acessórios a este Departams nto no prazo
pagamenN9 861.863 - Marca Rada-Gór.
estabelecido em São Paulo.
dias a fim de efetuarem j
para Tratores Track Roller Ltda.
to da taxa final e retirarem o certi- Im p rimo Impressos Modernos Ltda.
N9 600.186 - João Lopes
N 9 682.523 - Ingá - Companhia
- Operação ao termo 865 630 marca
N e 612.334 - Publiddade Clan Li- ficado, de acôrdo com o Decreto nú- radMercantil e Industrial Ingá - el. 5
irnium. •
mero 254, de 28-2-67. .
ai ta da.
- clichê publicado em 27 de maio
N 9 612.338 - Auto Estacionamen- N e 487.943 - Requerente - ?e- 'NO - Indústria Naciona-T de esti- de 1965 - estabeelcido ; na Guanato Kalu Ltda.
ca
Ltda.
Oposição
ao
terme
nútraminas Petróleo Matas Gerais S. A:
bara.
N9 612.341 - Importadora Gaúcha - Registro 349.425,
mero 865.153 marca Caravana.
N e 682.540 - Jaaay -Srransportade Ron'mentos Ltda.
FordMotor.
do
Brasil
S.
A.
608.713
Requerente
Indúsdora Jatay Ltda. - cl. .49 - clichê
N9
da.
N e 615.431 - Marcenaria Norte tria
t
Oposição
ao
termo
865
156
marca
de Móveis de Aço Onda L
publicado em 27 de mato de 1965 -Sul Ltda.
Daytona.
Registro 389.295.
no estado da Rio GranN9 616.352 - Alfaiataria Príncipe
Central Elétrica de Furnas S. A. estabelecido
de do Sul.
Exigência
de Galles Ltda.
- Oposição ao têrmo 865.606 marca
N 9 632.557 -; Mausi Mausi •--N9 616.719 - Organização Plane440.470 - Papelaria e T pogra- Furnas.
e Presentes Ltda. ;- cl. 13 -jara-nta Tnvestimento Uortec S. A. fiaN9
• J I Case Campany (oposição ao Jóias
Kagê
Ltda.Espeça-se
o
cerclichê publicado em 27 de maio de
Ne 61.739 - Citylar Ltda,
termo 866.585 marca ase.
tificado
de
acôrdo
com
o
art.
108,e
1965 - estabelecido em São Paulo.
N o 616.373 - Feamital Artigos de seus parágrafos e faça-se a seguinte
S. Paulo Alpargatas. S. A. (oposiCouro Ltda.
Ne 682.558 . Tempal - Técnico
apostila
nos
exemplares
ConcediN e 617.265 - Jolial Construções do na classe 38 considerando-se os ção ao termo 864.243 marca Aci- Expi taadora, Mercantil Para a Amérema) .
Ltda.
L. nina Ltda. - Ternpal - Técartigos como sem'-improssos
' Fábrica Nacional de Artefatos de rica
N9 617.275 - Antônio Venancic.
nico ee,
Mercantil Para a
Metais S. A. (oposição ao termo na- América:portadrlia
Oposições
N 9 617.276 - Antonio Venancto
Latina Ltdm
diché" pumora 864.778 marca City).
N e 617.277 - Antôn'o Venanc:o.
blicado em 27 de mala _ 1 '65 Pereira Lopes -- Ibesa indústria
N 9 617.279 - Antôn-o Variando.
Indústrias Elétricas e Musicais Fá- estabelecido em São Pau-.
N9 606.356 - Construtora Aliança e Comércio S. A. - -Opos!ção. aos brica
Odeon S. A. (oposição ao tertermos:
do Sul Ltda.
N e 632.559 - Tempal - Tampai
mo 863.060 marca Compacto-Cas- Marca Credimat c
N o 607.712 - Marmoraria Dante N 9 865.375
_ Técnico Expertarlora Mercantil
sette)
865.376
Marca
Credimatic
N
9
Aliahieri
Para a América Latina Ltda. - cl.
N 9 611.944 - Cia, Brasileira de 'ta&
Huinble Oil
Refining Company 38 - clichê publicado eni 27 de maio
Arte
Artefatos de Borracha.
(oposição ao termo 863.138 marca de 1965 - estabelecido em São
Morada - Móveis Objetos de
N 9 611.945 - Cia. Brasiaera de Ltda. - Oposição aos t,êrmos:
Paulo.
Artefatos de Borracha.
N9 862.497 - Marca Harpas
Letra S. A. Crédito, Financiamen1.l9 682.583 - Novo Horizonte -N 9 612.372 - Comércio e Indústria, No 862.493 - Marca Haspa.
to e Investimento (oposição ao ter- Viação Novo Horizontal Ltda. - el.
de Cera 3 Poderes Ltda.
N9 862.499 - Marca Haspa
mo 864.177 titulo Soletra).
33 - o è publicado em 27 de maio
N 9 612.385 - Antônio Alves dos
Leasing e serviços S. A - OpoSantos.
Solar - Indústria de Produtos 'de 1965 - estabelecido em São Paulo.
Ne 612.377 - Cosari Couros Santa sição aos têrmos:
N 9 682.567 - Rosemarie - IndúsCalçados Ltda. (oposição ao
N9 863.128 - Marca São Panjo Para
Rita S. A..
tria e Colnércio de Roupas Rosemarie
termo
865.361
marca.
Solar).
N9 612.389 - arditôra Coletâne.a Leasing,
Ltda. - cl. 36 - ancha publicado em
_•Ltda.
27 de maio de 1965 estabelecido
N9 863.129 - Nome dei emprêsa
N 9 613.632 - Panificadora Confei- São Paulo Leasing S. A.
em São Paulo.
AVISO AS REPARTIC.OES
taria Brasília Ltda.
Fratelli Vita, Indústria e ComérN 9 682.653- Top 'Pari Revista PUBLICAS
N 9 613.907 - Man Power do Bra- cio S. A. - Oposição aos termos:
Roberto; Veiga de SauSa Leão - cl.
O
Departamento
de
imptensa,
sil S. A.
N 9 862.145 - Marca fruta Vit..
32 - encane publicado em 2 Ide • maio
N 9 643.108 - Denbraz Comércio e
Nacional avisa às Repartições Púde 1965 - estabelecido na GuanaIS-9 862.146 - Marca fruta Vit.
Exportação -Ltda.
bara.
blicas em geral que deverão praviN9 862.147 - Merca '.ruea Vit.
N9 643.935 - Sarah Ejzenbaum.
N9 643.936'- Arivo Comércio e Re- Cardoso, Rodrigues & Cia. Ltda. deliciar a reforma das aesinaturas
Ie e 682 713 - Humai 1 cl - Cia.
- Oposição aos termos:
presentações Ltda.
dos órgãos oficiais até a dia 30 de de Prolutos Quimiceis Laboratórios
N 9 644.013 - Materiais de Cons- N9 862.368 - Marca Neuquen com abril, a fim de evitar o cancelaVerny - el. 3 - clichê publicade
figura de corôa.
trução Padre Miguel Ltda,
cri 26 de maio de 1965 - estabelemento
Ca
te/nessa
a
gardr
daquela
N e 644.069 - Masao Uchida,
cido na Guanabara.
863.498
Marca
Inmerador
9
N
ctala.,
N9 644.563 - SID - Serviço de com figura de corôa. N9 682:725 - TrIcalia - 3. Alves
Imunização Domiciliar.
e 134 aére i r de
Noruega
Indústria
O registro de assinalara nova, eu
Veriss:mo 5. A. Corrlércio e
N 9 .644.564 - Gelofrix Máquinas e
iri ao :/:=,-;.-ao
Malhas
Ltda.
Opo,ii
tacão - cl. 41 - ctlichê publicado
de renovação,• Sel-á fV:i0 ~Ira a
Aparelhos Elétrico Domésticos Ltda. 361.847 marca 3N.
em 27 de ma-.) d- , 1935 - estalrlecido
•
N9 644.728 - Imagem Cosméticos
aprrsentar.ão do rtry,,,,oito s ti" São Pa-!a
Estabelciimentes Comer. :W,4 1-P.1
e Perfun'les Ltda.
pesa reereativa.
632.770 5. D.
nicles S. A. Casa Sleper -; .Opus ção
N9 644.858 - Jayr Paveia),
Cal%a!- ur;ficio Di rtitse - cl.
ao termo 864.265.
N 9 644.859 - Jayr Favero.
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clichê publicado em 28 de maio de maio de 1965 — --estabelecido em
Quadro demonstrativd das rena s arrecadadas a cargo do Depai ta.
1965 — estabelecido na Italie. .
São Paulo.
mento Nacional da Propriedade 1nd -istrial, C .4-1-ante o niès de janeirt. de
N9 682.775 — Chéz-Robert — ChezN9 682.120 — O Homem do Cravo 1969 — Dacretc-lei n c 25-1, de 28.2. 1957 — D. O. 2,3.2..15'67.
, Robert — Bar e Restaurante Ltda.
— cls. 41, 42, 43 e 44 -- estabelecido Vermelho — Cássio Muniz S. A. —
RENDA INDIRETA
- JANEIRA") DE 99
Importação e Comércio — cls. 1 —
na Guanabara.
Divisão de Patentes
6 — 7 — 8 — 10 — 11 — 14 — 15 —
N 9 682.776 — Chez-Robert — Chez- 16 — 17—. 18 —20 —21 —23- Buscas nominais e pessoais
76
380,00
5110,1,3
Robert — Bar e Restaurante Ltda. 24 — 28 — 31 — 32 — 35 — 39 —
Divisão
de
Marcas
- cl. 41 — clichê publicado em 28 40 --- 46 — 47 — 48 — 49 — 50 —
de maio de 1965 — estabeelcido na clichê publicado em 24 de maio de Taxas . de prorrogação
12 950,00
Guanabara.
398
1965 — estabelecido em São Paulo. Inscrição de procuração
4 . 490,031
N 9 682.277 — Chez-Robert — Chez_
N 9 682.143 — Florença Banbina —
Robert — Bar e Restaurante Ltda. João Amaral Gomes — cl. 6 — clichê
li . 440,00
17. 440,00
— cl. 42 — clichê publicado em 28 publicado em 24 de maio de 1965 -• Serviço de Reoepção
de maio de 1965 — estabelecido na estabelecido em São Paulo.
Informação . c Expedição.
Guanabara.
Depósito de Marcas
N9
6'
.
.?.175
B
R
2
—
Polimax
N9 682.778 — Chez-Robert —N-ChezIndústria
,e
Comércio
Ltda.
—
cl.
46
Taxas
de marcas
Robert — Bar e Resturante Ltda —
L572
79.242,00
cl. 43 — clichê publicado em 28 de — clichê publicado em 24 de maio Certidões expedidas .
3.189
4 368,00
de
1965
—
estabelecido
em
Rio
Granmaio de 1965 — estabelecido na
Depósitos de Pa-tentes
de do Sul.
Guanabara.
N 9 682.2186 — Mecanoflex — Me- Taxask de patentes
791
01.877,00
N 9 682.779 — Chez-Robert - Chez- canoflex S. A. Indústria e Comércio Garantia de Prioridade
6
60,00
Robert
—
Bar
e
Restaurante
Ltda.
—
CL
17
—
clichê,
publicado
em
25
Certidões
expedidas
.
'744
1 438,00
— cl. 44 — cliché publicado em 28 de de maio de 1965.maio de 1965 — estabelecido na
N 9 682.204 — Bravet — Pedro
137. 035,00 137.015,110
Guanabara. .
Cunha — cl. 2 — clichê publicado
Diversos
N 9 682.027 — Guanabara — Resí- em 25 de maio de 1965.
duos de Algodão Guanabara Ltda. —
7.047
50 05,9,00
N9 682.334 — Scolaban — Labora- Petições c/taxa .
1.034
ci. 4 — clichê publicado em 24 de tórios Burroughs Wellcome do Brasil Certificados pagos .
31, 020,00
15
15.500,00
Inalo de 1965 — estabelecido na S. A. — ,c1. 3 — clichê publicado Cartas-Patentes e períodos
Guanabara.
em- 26 de maio de 1965 — estabeleci96.579,00
N 9 682.034 — Casa Wild S. A. — do em S. Paulo.
96 579,00
.
Serviço de Documentação
Casa Wild S. A. Instrumental ótico
N
9
682.372 — Primeira Audição —
e Técnico-Cientifico clichê pu1.095,00
Eduardo Augusto Muylaert Antunes Certidões de buscas de marcas ....
blicado em 24 de maio<le 1965. - 1 310,00
— cl. 32 — cliché publicado em 26 Certidões de buscas de patentes ..
546,06
N 9 682.097 — Isolatérmica — lso- de maio de 1965 — estabelecido em Autenticação de marcas
Autenticação da patentes
853,50
latérmica .Ltda. — ci.. 4 — clichê São Paulo.
publicado em 24 de maio de 1965.
N9 032.382 — Auto Rádio-Quali2 . 804,50
2 . 804,50
N 9 682.107 — Arnau Dizioli S. A. dade, Apresentação — Alcance MunIndustrialização de Sementes Olea- dial no Melhor Rádio da América
254_238,50N
/mesas — Arnau Dizioli S: A. In- Latina — Zilomag S. A. Indústria SOMAS TOTAIS .
dustrialização de Sementes Oleagi- Eletrônica — cl. 8 — clichê publicaAmaury Ferreira, Diretor do S O. C. — José Ribeiro de Moura Júnosas — clichê publicado em 24 de do em 25 de maio de 1965.
mor, Diretor-Geral.

CÓDIGO DE
DO ESTADO

,

111

DA •GUANABARA

LEI N° 1,574 — DE 11-12-67
DECRETO N° 1.077 — DE 8-,t5-:6
DECRETO N° 1 095 — DE 12-7-68
LEI t`i° 1 692 —'DE 19-7-68
D1V ULGAÇÂO NI' 1.061
PREÇO: NCr$ 1,50

A VENDA:
Na Guanabara
Seção de vendas: Av. Rodrigues Alves. ri
1;,

Ministério da Fazenda

-

.-Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reernbõlso Postai
Em

Brasilia

Na Sede do DIN

1 278 c:t-feira
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MARCAS DEPOSITADAS

,

Pato ' ' ação feita de acórdo com a art. 109 e a gua parligratos do Código da Propriedade Industrial
wnen••n•n•

•••••••••••n••••••......

- :49

870.531-632

N9 870.539,

N9 870.536

fixadores para o cabeai
I maq'uilagem,
e cremes para cabelo
i

ÀUTOMA?

i a:
Requerente — Ouros — Edições C
Promoções Ltda.
Local — Guanabara
Classe — 33
Género de Negócio — T. Estabelecimento
N9 870.541
Indústria Brasileira
Requerente — Luiz Alberto Ramos
Machado
. Local — Guanabara.
Requerente — Samira Indústria e
Classe — 32 •
Comércio S. A.
Artigos — Revgisertaa,i publicações em
Classe — 36
Local — São Paulo
N9 870.537
Classe — 36
Artigos — Artigos de vestuário de
Vida a sorte, inclusive para esporte,
para homens, senhoras e para crianças, a saber: abrigos quando vestuário; agasalhos; alpercatas; alvas;
anáguas; aventais; baby-doll; barre
tes; bittas; batinas bermudas; blusas;
bisões; boinas; boleros; bonés; borzeguins; botas; botinas; cache-cols;
canche-nez; calçados; calças, calciLocal — Guanabara
nhas; calções, inclusive para esporte;
Classe — 32
camisas; camisas de força ; camisas
Artigos — Impressos
pagão; camisetas; camisolas; camisolões ; canos de botas (perneiras)
N9 870.538
capacetes; capas; capotes; carapuças; cartolas; casacos; casacas; casquetes; casulas ceroulas; chales; chapéus; chinelos; chuteiras; cintas; cin- Exposição Nacional da Indústria
tos; cinturões; clergyman; colaride Veículos, Motores,
nhos; coletes; combinações; corpinhos; cuecas; cueeiros; culotes; dol- Ferramentas, Peças e Acessórios
mans; dominós; en chapes ; espartilhos; estolas: fantasias; fardamentos;
fardas; fraldas; fraques; galochas; Exposição Nacional dá Indústria de
gandolas; gorros; guarda-pó; gra- Veículos, Motores, Ferramentas, Peças e Acessórios
jaquetões; lonços; librés; ligas; lin-.
vatas; hábitos; jaoonas; jaquetas: Requerente — Ouros — Edições e
Promoções Ltda.
gerias; luvas; maillots; mandriões
Local — Guanabara
manipulos; mantas de uso pessoal
manteaux; mantilha mantos; martas
Classe — 33
martinhas; meias; meias confecções Gênero de Negócio
— T. Estabelecimocleladores; palas (ponchos leves)
cimento
paletós; pantufas; paramentos; peignoirs; pelerines; peles quando vestuáN° 870.540
rio; perneiras; peugas; pijames; peitilhos; peitos; polainas; ponchos; puloveres ; punhos; quépis; quimonos;
regalos; renards; robes de chambre;
roupas brancas de uso pessoal; roupas de baixo; roupas fetias; roupas para esoorte; roupas para operários; roupões; saias; sandálias; sapatos; • sôbre-pelizes ; solidéus; shorts;
shooteiras; slaks; sobretudos; stainas soutiens; sueter; sungas; suspensórios; tai/leurs; talabartes; 'tiaras;
togas; toucas; . túnicas; turbante
ra trabalhadores; vestuários; véus;
uniformes; vestidos; vestimentas. pavisons
Classe — 30
Artigos — Guarda-chuvas, bengalas e
suas partes integrantes, a saber: —
armações para guarda chuvas; armações para guarda-sól; barbatanas
para, guarda-chuvas;, bengalas; cabos
de chapeu de sol; capas para chapéu Requerente: Pregão -Central — Disde sol; capas para guarda-chuvas;
de Títulos e Valôres
castões para bengalas; castões para tribuidora
Mobiliários
Ltda.
guarda-chuvas; garfos para guardaLocal: São Paulo
chuva; gira-chuvas de uso pesClasse 50
soal; guarda-sol de uso pessoal; ponteiras para bengalas; ponteiras para Aplicação: Como marca de serviços,
guarda-chuvas; sombrinhas; varetas para distinguir atividades de ou repara guarda-chuvas; vitrolas para lacionadas com d'stribuição de títulos e valores rnobiliaUas
guarda-chuvas

laje

(0"
,Ç0A,,S§k6°

Ns. 870.544-545

GERMODOL
Requerente: Vepec — Veterinária
Pecuária, Ltda. .
Local: Guanabara
• Classe- 2
'Artigos: Prcidutos de medicina vete •
rinóxia, produtos biológicos para
terapêutica veterinária, Vacinas e
veterinários;
soros
desinfetantes,
Carrapaticidas, parasiticidas fungicidas, prèdutos e preparados 'para
destruir insetos, animais nocivos e
ervas daninhas; adubos, fa:micidas,
fertilizantes, cálcios, acetatos, ácidos
e álcalis -para agricultura
Classe 3
Artigos: Substâncias quirnicas para
uso na indústria farmacêutica

N9 870.546
*tCV/
Requerente: Indústria e Comércio
de Serigrafia Radical Ltda.
Local: São Paulo
Nome de emprêsa
N9 870.542

Requerente: Laboratório KetoWemaco S. A.
Local: São Pa tilo I
Classe 3
Artigos: Um produto terapêutico
indicado como analgésico e
antipirético
Requerente: Indústria e Comércio de
Serigrafia Radical Ltda.
Local: São Paulo
Classe 50
Gênero; Serviços • correlatos com sua
atividade que compreende, aplicação
de serigrafia em gela:

N9 870.543

1

•

'

FLÕRES DE
VERÃO
IND. BRASILEIRA

mmeera

Reuqerente: Protect — Indústria e
Comércio Ltda.
Local: São Paulo
Classe 48
Artigos: Sabonetes perfumados, pó
de arroz, talco perfumad9. muge,
baton, lápis para maquilagem óleos
e loções para o cabelo, cremes e pomadas para a pele, desodorantes de
uso pessoal, essências, extras brilhantinas, cosméticos para a pele e

870.547

NIRID N
Requerente: Laboratórios KetoWemaco S. A.
Local: São- Paulo
• Classe 3
Artigos: Um produto terapêutico
indicado no tratamento da
esquistosomose
N9 870.548

As Aventuras
do Homem - Deus
Hercules
Requerente: Charlton Publicatamo,
Inc.
Local: Estados Unidos . da América
do Norte
Classe 32
Artigos: Revistas, livros e publicações impressas. Álbuns, a,aa ane.ques
e histórias em quadrinhos. PrOgra-
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mas radiofônicos e de ;' televisão. em caldas, rapaduras, Coes, farinhas
Peças teatrais e cinema&agráficas. alimentícias;
massas
alimentícias,Livros e revistas de hamorismocereais, mel e legumes preparados
Sob qualquer forma, sucos de frutas
N9 870.549
e de legumes para fins
alimentares

Alma Penada
Requerente: Charlton Puolica dons.
Inc.
Local: Estados Unidos da América
do Norte
Classe 32
Artigos: Revistas, livros e publicações impressas. Álbuns, almanaques
e histórias em quadrinhos. Programas radiofônicos e de televisão. Peças teatrais e cinematográficas. Livros e revistas de humorismo
N9 870.550

SOLDEX
Indústria Brasileira
Requerente: Pucci Sociedade
Anônima — Artefatos de
Borracha
Estabelecido em São Paulo
Classe '28 ,rtigos: Colas, colas a frio e colas
a quente
N9 870.551

Á:WEL
Indástria Brasileira
Requerente: Iwer do Brasil Sociedade Anônima Comércio
Indústria
Estabelecido em São Paulo
Classe '50'
Lrtigos: Importação e •...xpoz,,ação
. aáquinas 'têxteis, répresen:aaões, es, udos e projetos técnicos e eaanômi,
os de indústrias; montagem manutenção e assistência técraaa
máquinas têxteis
N 9 870.552

INVER DO BRASIL S/A.
.COMÉRCIO E INIIISTRIA
Requerente: Iwer do Braail Sociedade Anônima comércio e
Indústria
Estabelecido em São Paulo
Nome de emprêsa
N 9 870.553

NDsTRIA BRASILEIRA
Requerente: Instituto Adventista de
Ensino
Estabelecido em São Paulo
Classe 41
Artigos: Geléias de fr,,tas frutas
naturais, frutas criscanzadas, frutas
em conserva, frutas em maasa, frutas
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para, revestimentos e outros usos
N9 875.565
nas construções, - peilsiailas, placas
para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gêsso para tetos
e paredes, parquetas, portas, portões,
portas de chapas onduladas, pisos,
Pláástria Brábileirà
soleiras para portas; reservatórios
N° 870.554
para água, tijolos, refratários, tubos
de concreto, telhas, tacos, tubos de Requerente: =COM — 'Comercial e
ventilação, tanques de cimento, viImportadora de Veículos Ltda.
TRANSCIMENTD
gamentos, vitrôs, venezianas, vigas,
Local: São Paulo
pisos, portas e pilares de concreto,
Classe: 21
tintas para construções não ir 3luidas Artigos: Automóveis, aros para
Requerente: Transcimento — Transveículos, aviões, barcos, amortecedoem-outras classes
portes Rodoviários 'Sociedade
res, bicicletas, braços para veículos,
Anônima
caminhões,• calotas caminhonetes,
Ns. 870.559-561
Estabelecido em São Paulo
carrinhos de mão, carretas, carros
Classe 50
ambulantes, carros elevadores, carros
Artigos: Transportes rodoviários
irrigad'ores, carrocerias, charretes,
carros tratores, chapas circulares
• N° 870.555
para veículos, chassis, cubos de
veículos, corrediços de veículos, cara
elps, direção, diferencial, eixos de
direção, elevadores para passageiros,
DICIONÁRIO nNCICIAfreios, fronteiras , para veículos, locomotivas, molas, motocicletas,,
motocicletas, moto_. FÉDICO COMERCIAL.furgões, manivelas, breques
D.E. C.
deiras, para-choques, pedais de cama
bio, rodas para veículos, radiadores
para veículos, varetas de controle do
• Requerente: Honor Editorial
Limitada
Estabelecido tm ião 2au10
Classe 32
Artigos: Dicionario
N 9 870.556

VEICOM.

afogador e acelerador, varais de car.
ros e vagonetas basculantes.
- N 9 870.566

Requerente: Ordem dos Servos de

Maria — Província do Brasil
Estabelecido em São Paulo

PLUCKY

Classe 32
Xtugstria Brasileiru
Artigos: Agendas, apostilas, anuá:los;
almanaques, boletins, crônicas impressas, catálogos, calendários, folheNÓS AJUDAMOS ' A
tos, folhinhas, histórias impressas, Requerente: Henrique Berge1 5, A:.
SUA FESTA DE FORIndústria de Balas "Soberana"
jornais, livros impressos, ,prosas imLocal: Rio Grande do Sul
pressas, programas impressos, proMATURA
Classe: 41
grama de rádio, televisão, roteiros
Artigos: Balas, bombons, bolos, caimpressos, revistas, "scripts"
ramelos, chocolates ,confeitos, gome.
cinema e de teievisão
Requereme: Amam° Regis
de mascar, drops, pastilhas, pralinés
Classe 38
• Estabelecido em 'são Paulo
e torrões.
Artigos: Agendas em branco, álbuns
,Classe 32
em branco, balões de papel para enArtigos: Livro impr esso
N 9 970.567'
feitar, blocos de papel, bilhetes de
passagem, bobinas de papel, brochuN9 870.551
.--ras, cadernetas em branco, cadernos
escolares, caixas dê Papelão, carteiras
X
ÁZDERS
de papel, cartolina, aznas de idenJINE AUGUSTUS
Indás .tria )3rasileira
tidade, cartões de vira, cartões comerciais, cartuchos pe papel" e paS -ão Paulo—Capital
pelão, chapas"de papelão, cheques em Requerente: Cyanamid
Química do
,
branco, duplicatas, debêntures, enveBrasil Limitada
Requerente : Emprêsa
:an atográ- lopes, envólucros de papel e papelão,
_LOcal: Guanabara
etiquetas, embalagem de papel e pafica Haway atua.
Classe: 3
pelão, faturas, forminhas, guardana- Artigos: Preparados
Estabelecido em nau Paulo
asteróides para
pos de papel, lenços de papel livros
Classe 33
uso medicinal.
em branco, livros para conta'álidade, melas de papelão, inata-borrão,
..P 270.55F
N9 870.568
netas promissórias, notas fiscais, papel absorvente, pratinhos e bandejas
de papel e papelão, pasta de carto-

BRISFE
in. dástria Brasileira

• Requer en tc : Br.atai: éa cio e
Representações Ltua.
• Esta;belecido em São Paulo
Classe 16
Artigos: Argamassas, ar gaa areia,
azulejos, batentes. balaustres, blocos
de cimento, blocos para 0.virnenta-

lina, pastas para papéis, papel de

escrever, papel de seda, papel crepon,

papel transparente, papel higiénico,

papel lam inado, papel estanhado, Requerente: Cyanamid Química de
Brasil Limitada
papel de embrulho, papel encerado,
Local: Guanabara
papel almaço, papel aluminizado,
Classe: 3
papel de encadernação, papel itnperPreparados químicos !armam
meável, papel de impressão, papel Artigos:
eêuticos para uso como antide carta, papel linha, d'ágna, recibos,
diarreicos.
rosetas de papel, rótulos de 'papel,

saquinhos . de papel, talões, tubos de
N9 9711 Raa .
papel e papelão, toalhas de
ção e calhas, cimento, concreto, cal,
papel
cré, chapas isolantes, .:aibros, caixiClasse: 50
lhos colunas, chapas para cobertuServiços de imp ress.ão, ter.'
ras, caixas d'água, caixas de descar- Artigos:
g a para lixos, caixas de descarga em viços gráficos e litográficos, serviços
'serviços de
cimento, edificações' remoldadas; de cópias heliográficas,
encadernação.
,estuques, emulsão de base, asfáltico,
esquadrias, fôrros; frisos, gesso, esN ç' 870.564
tacas, grades, janelas, estruturas
metálicas para construções lamelas
de metal, ladrilhos, lambris, lages,
lageotas, material isolantes contra
frio e calor, massas anti,uidos, paik,a
viirCVE UOMERCIAls."'
uso nas construções, manilhas, masE IMPORTADORA
sas para revestimentos de paredes,
mosaicos, produtos betuminosos para
yEICULOS 'LTLA.
uso nas c.^...-wtruções, pias de cimento, produtos de base p.sfaltico, produRequerei:de Isae Eduardo Gomes de
tos para tornar impermeabilizantes
Faria
as argamassas de cimento e cal hi- Requerente: VEICr, -Comercial e
Local: Guanabara
dráulica, pedregulhos. produtos - beImportadora de Ve"culos Ltda.
Classe:
32
tuminosos imperm <Labilizantai líquiLocal: Sao Paulo
Artigos
:
Editõra
de Livros
dos vara a g ua ou sob outras formas
Nome de EiraZêsa
•
HeVistas em Geral.;
.
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N9 87.575,

N9 870.570

Deixe de Fofoca Edifício Andiroba
3eba Engenhoca
Requerente: Dr. Manoel Campbei
Penn,a,
Local: Guanabara
Classe: 33
Título de Estabelecimento

Requerente: Mercantil Pavanelli
Limitada
Local: São Paulo
••
Cla,sse: 42
Artigos: Batioas e aguardentes

N9 870.571

N9 870.576

Edifício UrnarizaI

ALJØNU
indústria Brasileira

Requerente: Dr. Manoel Campbell
Penna
Local: Guanabara
Classe: 33
Título de Estabelecimento
-N° 870.572

Edifício iurunas
Requerente: Manoel Campbell
Penna Local: Guanabara
Classe: 33
Título de Estabelecimento
N9 870.573

e e° ilde
l

Indústria Brasileira
Requerente: Indústria de Bebidas
Bragada Bustti Ltda.
. Local: São Paulo
Classe: 42
firtigos: Aguardente, anis, aperitivos,
bagaceiras, batidas, bebidas alcoólitas não medicinais, bebidas fermentadas não medicinais, biter„ brandy,
cachaças, cervejas, choops, cidras,
conhaques, fernets, benebra,s, gene..
britas gins, gringers alcodlcos, graspas, hidromel alcoólico, kirsch,
licôres, m,arasquinhas, nectares
alcoólicos parati pipermint, ponches,
quinados, rum sucos alcoólicos, vodka,
vinhos, whisky.

(Seção III)
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Ferra:11e en taa de tc$1. a espAcie, (excetO
quando partes de máquinas), ferragens e cutelaria en geral. Pequenos
artigos de qualquer metal quando não
de outras classes, da classe 11._
Veículos e suas partes integrantes,
exceto máquinas e motores, da
Indústria Brasileira
classe 21..
Serviços mecânicos em automóveis e
veículos em geral, a.ssim como funilaria, pintura, eletricidade, consertos
Requerente: ESCOL — Comercio de de pneumáticos e Câmaras de ar. EsMóveis Ltda.
tadias, garagens, estacionamentos,
Local: Guanabara
consórcios, .sorteios; exposições, feiras
Classe: 40
e salões, da classe 50.
Axtidos da classe
N9 870.588
IV 870.580
N9 870.579

ESCOL - Comércio
de Móveis Ltda.

Requerente: Sa,cimex S. A. — Co-,
mércio, Importação, Exportação de Requerente: ESCOL — Comércio de
Produtos Químicos, Farmacêuticos
Móve4s Ltda.
e Biológicos.
Local: Guanabara
Local: Guanabara
Nome de Emprêsa,
Classe: 1
Artigos: Ácidos; absorventes químiN9 870.587
cos; acetatos; acetileno; adesivos
químicos:: água destinada para a indústria; álcalis çuímicos; amônia;
anilina; anti - corrosivos químicos;
anti-oxidantes químicos; ar sê nic o
para a indJstria; benzina,: carbonatos
para a indústria; bismuto; cal para
indústria; cianuretos; clorato e cloretos; cloridratos; cloro; corantes
químicos; dissolventes químicos; fixadores químicos; hidrogênio; nitratos; óxidos; potassa; removedores
químicos; sais químicos para indústria; sulfatos e sulfuretos e soldas
químicas.
Classe: 3
Artigos Acetatos usados na formácia
e na medicina; ácidos usados na farmacia e na medicina; açúcar medicinal; adrenalina; agua destilada para
farmácia; água oxigenada; albumina Requerente: Café Amasônas Ltda.
vegetal para farmácia; álcoois medi-.
Local: Guanabara
cinais para farmácia; aldeido para
farmácia; amaciantes farmacêuticos;
Classe 41
amônia; amôonia; bálsamos medici- Artigos: Café: Grão crú, grão tornas; banhos medicinais; baladona;
rado, moído e em' xícara.
benzoatos para farmácia e medicina;
Classe 42
bicarbonato de sódio; bismuto; broArtigos: 'Artigos da classe.
metos; bromidratos; caldo de cultura
Classe 43
para bacteriologia; cânfora; cápsulas
Artigos: Artigos da classe.
medicinas; carbonatos; chá purgativo e para emagrecer; colidas; es
N9 870.581-586
tiraulante.s medicinais; eter medicinal; germicidas medicinais; injeções;
lubrificantes medicinais; óleos medicinais; pomadas medicinais; xaropes.;
Supositórios; soluções medicinais:
hemoglobina.

Requerentes: Cordélia Alvarenga d(
Figueiredo e Lucy Ribeiro Alvaren
Santos.
Local: Guanabara
Classe 34
Artigo: Tapetes artísticos em ge7a.1.
N. 80.589

SALVAVIDAS

.A bola milagrosa
13rag4

Requerente: Rairri indo 13arros Filho
Local: Guanabara
ClasSe 21
Gênero de Comércio: Acessórios
para automóvel.
Ns. 870.590 e 870.591

• N9 870.577

N° 870.574

,Indústria Brasileira
•

Requerente: Laboratório Muer 5. A..
Locar? : Guanabara
Classe: 3
Artigo: AEstimulanto celebrai.

eb. eal•
‘.)
•

§):'

(te'

Requerente: Mercantil Pavaneni
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 42
Artigos: Batidas e aguardentes

6FIDUSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Veleiro Veículos S. A
Local: São Paulo
Artigos: Máquinas e suas partes
Nç' 870.578
integrantes, da classe.
Artigos: Máquinas de agricultura e
horticultura e suas partes Integrantes; grandes instrubentos agrícolas,
Inclusive tratodes, da classe 7.
Instrumento de precisão, instrumento científico, aparelhos de uso coRequerente: A. Rosencto da Silva mum,' instrumentos e aparelhos diImportador:?.
dáticos, moldes de tôda espécie, acesLocal: Guar,apara
sórios de aparelhos elétricos, (inclu14 — ,sive válvulas), lâmpadas, tomadas,
Classes: 8 — 11 - 12 — 13
— 44 ks soque'es, aoarelhos fotográficos.
-- 28 -15 -- 23 -- 25 -rn s. falantes discoa. gravados e
48 -- 49
lilines revelu-las, da classe 8.
Títu1
-

Requereras: Sul América Terrestres,
Marítimos e Acidentes Companhia
de Seguros.
Local: Guanabara
Classes: 1 a 49
Si al.
Classê 50
Atividade: Serviços relativos e liga*,
dos à tôda e qualqUer espécie de operações de seguro e tôdd, e qualquer
espécie de operação financeira envolvendo as mais diversas atividades e os mais diversos produtos, a, saber: serviços de seguros e operações
financeiras envolvendo atividades comerciais, industriais, agrícolas e imobiliárias, substâncias e preparações
químicas de Vida espécie, metais, máquinas. aparelhos, instrumentos musicais e instrumentos em geral, ferramentas. joalherid e arti g os de metais preciosos e Semi-precicsos, bodro, cristal e seus
tões e altinefr'
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artefatos, artefatos de cer mica, material de construção, artigos e instalções para escritório e desenho, armas, munições, animais, petrechos
navais e aeronáuticos, veículos e suas
partes, fios para tecelagem, tecidos,
obras de arte, artefatos de madeira,
palha ou fibra e artefatos e produtos acabados de origem animal, vegetal ou mineral, asa:ovas e vassouras, g uarda-chuvas • e bengalas, tendas, lonas, publicações em geral, álbuns e programas radiofônicos, peças teatrais e cinematográficas televisão, estabelecimentos não' comerciais, tapêtes e cortinas, couros e
peles, roupas de mesa, papel e seus
artefatos, artefatos de borracha, móveis, substâncias e p rodutos alimentícios, bebidas alcoólicas e não alcoólia,
cas, tabaco e cigarros, sementes, detergentes, preparados para conservar e polir, . combustíveis, lubrificantes, p erfumarias, cosméticos, brinquedos e jogos e petrechos e artigos para
fins desportivos.
.

N° 870.596

arcar

X 9 870.597

Requerente: Veleiro Veículos S. A.
Lua': São Paulo
Ndme de Emprêsa.
N 9 870.503

COM:PARIU INTER,.
ESTADUAL DE SEGU •
RO.9
Requerente: Cia. Interestadual de
Seguros
Local: São Paulo
Classes: • 33 e 50

9 870:610

Requerente: W Ceakgenbet g
Confecções
Local: Guanabara
Classe: s6
Titulo de Estabelecimento

No 870.611

Titulo.

Atitungeounk
enogrAIIIP1111
AIIlli u
JIM

N

.
WWLÃGYlf H©DA

N 9 870.604

Requerente: Faustino Gonçalves
da Cunha
Local: icio de Janeiro
Classe 50
Artigos: Club Social, Recreativo.

N° 870.6V

Metalúrgica.
Miller Ltda.

11111V,

N 9 870.592

VELEIRO VEICULO& S.A0

_.

parcialmente preparadas e não incluídas em ow.ras classes.
Artigos: Metais não trabalhados ou
parcialmente trabalhados, usados nas
indústrias.

E MPR:Él TEMA
LTD7A.

Requerente: Metalúrgica Miller Ltda.,
- Local: Guanabara
Nome de Empresa
N O 870.606

Requerente: João Pereira de Padilha
Local: Guanabara
Classe 33
Titulo de Estabelecimento.

Requerente: Móveis Mimo Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 40
Móveis de metal, v1dro ou madeira,
estofados ou não, colchões, travessei-

ros e acolchoados para móveis

N 9 870'.598
•

Indústria Brasileira

Requerente: Metalúrgica Milier Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 5
, Artigos: Artigos da Classe
N o 870.607
Sinal de Propaganda
Requerente: Móveis Mimo Ltaa.
Local: Guanabara
Classe: 40

No 870.613

Indústria Brasileira

Requerente: Indústria Metalúrgica
Requerente: João Pereira de Padilha Requerente: Unitas Engenharia
"Lipos" Ltda.
Local: Guanabara
Local: São Paulo
Local: Guanabara
Classes: 16 e 50
Prestação de serviços relacionados
Classe: 25
Titulo
ele
Estabelecimento.
com a fabricação, conservação, maArtigos: Artigos da Classe
nutenção, transportes, distribuição e
Ns 870.599 a 870.603
Manipulação de artigos e produtos
NO 870.668
correlatos e afins da indústria metalúrgica. Assistência técnica. PrestaVERMELHO BRANCO PRETO
ção de serviços mecânicos em geral.
Importação e exportação, da
`n"7--7

S.A.

ALLUJSÁLom..

classe50.
N9 870.594

J. Cwajgenberg
Local: Guanabara
Classe: 30

Requerentè:

Titulo de estabelecimento

INDUSTRIA METALURGICA
' "LIPOS" . LUA*

N9 870.609

,

•

os•aac'
Requerente: Oficina, Agência de Propaganda Ltda.
Local: São Paulo
Nome de Empresa

N9 870.614

BRANCO VERMELHO BRANCO

Requerente: Indústria Metalúrgica
"Lipos" Ltda.
Local: São Paulo
Nome de Emprèsa
N9 870.595

aula Carcará
Requerente: Paustino• Gonçalves
da Cunha
Local: Rio de Janeiro
Classe -33

Título.

Requerente: S. A. Cotonifício
lf"
Gávea
Local: Guanabara
<(, •
Classe 1
Artigos: Substâncias e preparações
(</. .0C))
químicas usadas nas indústrias, na
fotografia e nas análises químicas,
substâncias e preparações químicas
•04anticorrosivas e antioxidantes.
Artigos: Substâncias e preparações (c.
químicas usadas na agricultura, na
horticultura, na veterinária e para
fins sanitários.
Artigos: Substâncias químicas, proRequerente: Adetec — AdministraçãO,
dutos e preparados para serem usa- Requente: Eseme — Emnrêsa de Artigos: Escola para preparação de
dos na medicina ou na farmácia.
alunos e candidatos aos vestibwares
S ,-^v5 c os Médicos Ltda.
T.oral: •C1//arNph:Irn
Artigos: Sub., tâncias de origem aniPlanejamento e Organização Ltda..
mal, vegnal ou mineral, em bruto ou
Classe: 50
Titulo de Estabelecimento

cÊ
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pb...a escreve ; ai:Jaburus nao impressas, ssaogiantas, papei ue; cacterne1,as eia oramo; cauernas escolares; euusiaas paia ueseulm; caixas ue pape.aso, capas ae papei para aocumencos,
ai ue pape,au paia uocumentos,
cai ceifas de papei; aarteilas de papelao; cartolinas; cartões cie identiciaae;
eart,ues ae visicas; carecias em branco;
wes lactic(a; car turnos de cartolina, nao ae outras ciasses; chapas de
papem° para fins diversos; chapas
planograncas; cheque em branco; tia.plicatas; encadernações de papelaa;
envelopes; envoiucros de papei; envu,ea5-8.1.1131 rs-a
lucros de papelão; etiquetas ; faturas;
folhas ae celulose; fõihas de papel;
telhas 'de Papelão; fõlhas índices;
guardanapos de papel; ingressos cia
lequerente: Oficina, Agência de Pro- papel ou cartolina; lenços de papel;
paganda Ltda..
livros comerciais em branco; livros de
Local: São Paulo
dontabilidade; livros fiscais em branClasse: 25
co; livros não impressos; malas de pila
artigos: Imagens e gravuras, estatuas, palão; maletas de papelão; mata-borCstatuetas, estampas, manequins e rão; notas fiscais; notas promissórias;
análogos. Quaisquer obras de pintura ornamentos de papel; papel absorvene escultura, a saber: ações; álbuns de te; papel almaço; papel aluminizado;
fotografias; apolices; árvores de natal; papel celofane; papel crepon; papel
bandeiras; bibelots artísticos; bolas carta; papel de .celulose; papel de liartísticas para árvore de natal e simi- uno; papel de sêda; papel encerado;
lares; bônus; bouquets artificiais; bus- papel estanhado; papel higiênico; patos; cartas geográficas; cartazes; car-, pel impermeável; papel linha d'água;
tões postais; clichês; cópias fotoirálf- papel para desenho; papel para emcas; cópias fotastáticas; cópias helio- brulho; papel para encadernação; pagráficas; decalcomanias; desenhos; pel para escrever; papel para impresdiplomas; displays; distintivos de as- são; papelão para qualquer fim; pasociações e clubes; enfeites artistioos pelinhos para fins variados; passapara árvore de natal; enfeites artísticos gens de papel ou cartolina; pastas de
(não alimentícios) para bôlos; esca- cartolina; promissória em branco; rapulários; escudos; esculturas; estam- diogramas papel de; recibos em
pas; estandartes; estátuas; estatuetas; branco; recipientes de papel; recipienestereotipos; festões; figuras; flâmu- tes de papelão; rosetas de papel; rato
las; flôres artificiais; frutas artifi- de papel; rótulo de papel; sacos de
liais; fotografias; gravuras; hermas; papel; talão de cabogramas; talão de
Imagens; imitações de flores; imita- ingressos; talão de passagens; talão
ções de frutas; inscrições gravadas de- promissórias; talão de radiograpara monumentos e sepulturas; lá- mas;
talão de recibos; talão de tele)ides gravadas para sepulturas; letreitelegramas em -branco; turmas
ros (exceto quando aparelhos); mane- gramas;
suins e análogos; mapas maquetas; de cartão; tubos de papel; tubos de
tubetes de cartão; tubetes de
modelos para serem copiados; monu- papelão;
mentos artísticas; moedas; mostrua- papel; tubetes de bapelão; vasos de
cartolina ou papelão.
rio artísticos; obras artísticas; obras
de escultura; obras de pintura; paiClasse: 50 •
seis; paisagens; pinturas artísticas, Artigos: Agência de propaganda; proilacas para residências, monumentos e moções publicidade de todo e qualquer
lepulturas; plantas de obras; pratos
aspecto
som pinturas ou gravações para ornarnentaçãos projetos desenhados; prosN9 870.619-622
pectos de fotografias ou desenhos;
luadros artísticos; reproduções de.
ibras artísticas; riscos para bordados;'
• ótulos artísticos; santinhos; selos; suportes artísticos para vitrinas; tabole. ta; título; vistas paisagísticas
Classe: 32
krtigos: Jornais, revistas e puailicações Requerente: Oficina, Agência de Piopaaanda Ltda.
an geral; álbuns, programas radioreiLocal: São Paulo
ticos, peças teatrais e cinematografias. Artigos impressos a saber: almaClasse: 38
saques; álbum impressos; anuários;
ialendários; catálagos; crônicas im- Artigos: Papel, papelão e seus ariana
pressas; designação de filmes; desig- tos, a saber: Agendas em branco; álkação de peças teatrais; discarsos im- buns em branco; argolas de papel ou
pressos; folheto impressos; folheta! papelão; aros de papel ou papelão;
Inpressos; folhinhas impressas; histei- Palões de papel para enfeitar; bilhelas impressas; índices telefônicos; tes de ingressos: bilhetes de passaornais; livros; músicas impressas; gem; bobinas de papel; blocos para
• irações mpressas; peças cinematogra- anotações; blocos para cálculo; blocos
Scas; peças teatrais; poesias impas- para correspondência; blocos para deas; programas de circo; programa de senhar; blocos para escrever; brochurádio; programas de televisão; pro- ras não impressas; cabogramas; papel
gramas impressos; propaganda im- de; cadernetas em branco; cadernos
pressa escrita; prospectos impressos escolares; cadernos para desenho; caiscritos; Massas impressas; publicações xas de papelão; capas de papel para
mpressas; revistas impressas; roman- documentos; capas de papelão para
as impressos; roteiros impressos de do'cumentos; carteiras de papel; carlimes; roteiros impressos deaseça tesa- teiras de papelão para documentos;
irais; scripts de cinema; scriats de cartolinas; cartões de identidade;
aatroa acripts de televisão; sueltos cartões de visitas; cartões em branco;
cartões índices; cartuchos de cartoimpressos
lina, não de outras classes; chapas de
Classe: 38
latigos. papel, papelão e seus artef a- papelão para fins diversos; chapas
s, a saber: Agendas em branco; ál- planograficas cheque em branco; diz-'
iuns em branco; argolas de papel ou plicataa; encadernações de papelão;
sapelão; aros de papel ou as:salão: envólucros de papel; enveilticros de paialões de papel para enfeitar; bilha- pelão; etiquetas; faturas: feahas de
‘es de ingresso; bilhetes de passagem; celulose; fôlhas de papel; telhas de
lobinas de papel; blocos para anota Papelão; fõlhas índices; guar`danapos
Iões; blócos para cálculos; blocos para de papel; ingressos de psnel ou cartoarrespondência; blócas para desta lina.; lenços de papel; livros comer -thar;blocspadenhr;blocs ciais em branco; livros de contabiliki 9 870.615-18

oficina

aaue; livros fiscais em branco; livros
impressos; lamas ue papeiao; maietas ae papeiao; mata-borrao; notas
siscais; noas promissorlas; ornamenUe papei; papei absorvente; papei almaço; papei amminizado; pape/
ceicuane; papei crepon; papel dana;
papel de cattuose; papei cie linho; papei cie seaa; papel ehcerado; papei
escannado; papel rugienico; papei napermeável; papel linha d'água; papei
a aesenno; papel para embrulno;
papel para encadernaçao; papei para
escrever; papel para impressão; papa-igo para qualquer fins; papennnos
para ruis vanaaos; passagens de papel ou cartolina; pastas de cartolina;
promissórias em branco; radiogramaspapel de; recibos em branco; recipientes de papel; recipientes de papelão;
rsseias de papel; rói() de papel; rotulo de papel; sacos de papel; talao
de cabogramas; talão de ingressos; talão de passagem; talão de promissórias; talão de ,aadlogramas; talão de
recibos; talão de telegramas; telegramas em branco; tubos de cartão; tubos de papel; tubos de papelão; vasos
de cartolina ou papelão
Classe: 25
Artigos: Imagens e gravuras, estátuas,
estatuetas, estampas, manequins e
análogos. Quaisquer obras de pintura
e escultura, a saber; ações; álbuns de
fotografias; apólices; árvores de natal;
bandeiras; bibelots artísticos; oolas
artísticas para árvore de natal e siml-.
lares; bônus; bouquets artificiais; bustos; cartas geográficas; cartazes; cartões postais; clichês; cópias fotográficas; cópias fotostaicas; cópias bailográficas; decaleomania,s; desenhos;
diplomas; displays; distintivos de associações e clubes; enfeites artísticas
para árvores de natal; enfeites artísticos (não alimentícios) para bólos;
escapulários; escudos; esculturas;, estampas; estandartes; estátuas; estatueta; estereótipos; festões; figuras;
flâmulas; flõres artificiais; frutas artificiais; fotografias; gravuras; hermas; imagens; imitações de flôres;
imitações de frutas; inscrições grava-.
das para monumentos e sepulturas;
lápides_ gravadas para sepulturas;. letreiros (exceto quando aparelhos);
manequins e análogos; mapas; maquetas; modêlos para serem copiados;
monumentos artísticos; moedas; mostruários ' artísticos; (asma artísticas;
obras de escultura; obras de pintura;
painéis; paisagens; pinturas artísticas; Placas para residências; monumentos e sepulturas; plantas de obras;
pratos com pinturas ou gravações para
ornamentação; projetos desenhados;
prospectos de fotografias ou desenhos;
quadros artísticos; reproduções de
obras artísticas; riscos para bordados;
rótulos artísticos; santinhos; sêlos; suporte artísticos para vitrinas; talsoletas; títulos; vistas paisagísticas
". Classe: 32
Artigos: Jornais, revistas e publicações em geral: álbuns, programas radiofônicos, peças teatrais e cinematográficas. Artigos impressos a saber:
almanaques; álbuns impressos; anuários; calendários; catálogos; crônicas
impressas; designação de filmes; designação de Peças teatrais; discursos
impressos; folhetas impressos; folhinhas impressas; histórias impressas
índices telefônicos; jornais; livros
músicas impressas;.oraç5es impressas
peças cinematograficais; peças teatrais; poesias impressas; programas
de circo; programa de rádio; programas de televisão; programas impressos; propaganda impressa escrita;
prospectos impressos escritos; prosas
impressas; publicações impressas; revistas impressas; romances impressos;
roteiros impressos de filmes; roteiros
impressos de peças teatrais; scripts de
Onera: scripts d.e teatro; scripts
televisão. sueltos impressos
Classe: 50
s -ai s.as7 a aência.de nropaganda, promoções nublicidade de todo e aaelemer.
• aspecto

Fevereiro de 1969
N9 870.623

o
0

Azul
Requerente: The National
Registes Company
Local: Dayton, Estado de Ohio,
Estados Unidos da América
ClasSe: 17
Artigos: Sistemas de Processamento
de Dados e Componentes dos Mesmos
TERMOS DEPOSITADOS EM:
29 DE NOVIIVIBRO DE 13)88
N9 80.624

(.11)

RUM'

E

.roequrent.e: unar-LyAn Company
Local: Estados Unidn da América
Classes: 6 e 11
Artigos: Classe G — Máquinas 8
suas partes integrantes, não incluídas
nas Classes 7, 10 e17. — Classe 11 —
Ferramentas de toda espécie (exceto
quando partes de máquinas), ferragens e cutelaria em geral. Pequenos
artigos de qualquer metal quando não
de outras classes
N9 870.625

:J111r.
' Requerente: Char-Lynn Company
Local: Estados Unidos da América
Classes: 6 e 11
Máquinas e suas
Arfigos: Classe 6
partes integrantes, não incluidas nas
Classes 7, 10 e 17. — Classe 11 —
Ferramentas de 'Rala espécie (exceto
quando partes de , máquinas), ferragens e cutelaria ein geral. Pequenos
artigos de qualquer metal quando não
de outras classes
Nv 870.626

Fe us
Indústria Brasileira
Requerente: C. 4. Simões Ltda Local: ~ozonas
Classe: 44
Artigos: Cigarros

j

N9 870.627

n

Indústria Brasileira

Requerente: C. A.. Simões I.fda.
Local: Amazonas
Classe: 44
Artgos: Cigarros

Quinta-feira 13
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N9 870.628

N9 870.633
\a.

govanni
Inclúatria Brasileira
1NDOSTRIA BRASILL1RA

Requerente: C. A. Simões Ltda.
Local: Amazonas
Classe: 44
Artigos: Cigarros
N9.870.634

Requerente: Planejamentos Ampla
Sociedade Anônima
Classe: 50
Serviços: Planejamento de empresas
e empreendimentos, quer públicos,
quer particulares, nos trabalhos de
economia, engenharia e contabilidade,
bem como administração de empresas
comerciais, industriais e agro-pastoris

,

EMISSOR

negueiente: Pahauto S.A. Crédito
Financiamento e Investimento
Local: São pauis).
Classes: r16," 21, 32, 38 e 50
figos:. Argua prepararia . para cousa açao, arcas preparada, argamassas,
N9 870.629 •
aituejos, caibas, cimento, caibros preparados, caixas •de cimenta, caixiihos,
cal, esquadrias, estacas, estuque, fõrras,
janelas, maniinas, portas, portões, tacos, tanques, telhas tijolos, venezianas
• e vitros
Veículos e suas partes integrantes
Artigos impressos, almanaques, álbuns
impressos, calendários, catálogos, folhetos, folhinhas impressas, insulinas
impressas, índices telefônicos, jornas,
livros, programa de rádio, programa
de televisao, programas impressos,
eRquarente: Planejamentos Ampla propaganda impressa escrita, prospecSociedade Anônima
tos impressos, publicações impressas e
Local: Rio de Janeiro
revistas impressas
Nome de Emprêsa
Agenda em bránco, álbuns em branco,
blocos para anotações, blocos para
N9 8'70.630
cálculo, blocos para correspondência,
blocos para desenhos, blocos para escrever. cheques Fm branco, duplicatas,
envelopes, etiquetas, faturas, livros comerciais em branco, livros de contabilidade, livros fiscais em branco, notas promissórias, papel almaço, papei
alurninizado, papel carta, papel de
linho, papel de sêda, papel para desenho, papel para embrulho, papelão
para qualquer fim, papelinho para
Indústria Brasileirafins variados, pastas de cartolina, promissórias em branco, recibos era brandi, recibos em branco, recibos em
branco, sacos de papel, talão de pra
Requerente: C. A. Simões Ltda.
inissórias, talão de recibos, talão de.
Local: Amazonas
notas, tubos de papel e tubos de
Classe: 44
papelão
Artigos: Cigarros
Serviços de crédito, financiamento e
envestirnento
N° 870.631
N 9 870. Wç

Planejamentos
Ampla S. AU

True an

Chijcas
Indústria Brasileira
•
Requerente: C. A. Simões Ltda.
Local: Amazonas
Classe: 44
Artigos: Cigarros
N o 870.632

Sltaw
Indústria Brasileira
Requerente: C. A. Simões Ltda.
Doca]: A maennas
C l asse: 44
Artigos: Cigarros

N°

870.638-639

VMO
Indústria Brasileira
Regue: aias Aços Villares S.A.
Local: São Paulo
Classe: 5
Artigos: Aço, barras de açooitavadas,
alumínio, duraluminio, alpaca, bronze,
chumbo, cobre, es anho, ferro, latão,
níquel, zinco, guza cilindro para laminação, metais -tiara ligas, todos os metais acima são em bruta ou parcialmente trabalhados, usados nas indústrias, podendo ser em barras, em chapas, em frilhas, em massas, em lingotes, em fio e vergas, estampados,
forjados, modelados, torneados, perfilad o's e eletrodos •
'
Classe: 11
Art.gos: Abridores de latas, alavancas.
argolas, aldravas, alicates, armações
de miai, arruelas, arrebites, bigornas,
brocas, baldes, bacia; .chapas de metal, cremalheiras, correntes, canivetes,
caçambas, chaves de fenda, chave de
brocas, chaves de parafusos, cabeções,.
cafeteiras, camisas para cilindros, cadeados, chaves, caixas de metal para
'portões, conexões para encanamentos
canos, cabides, cavadeiras, colheres
para pedreiros, enxadas, enxadinhas,
enxadões, dobradiças, esferas, enxós,
enfeites de metal para automóveis, engates, enfeites para arreios, estribos,
ferrôlhos, formões, faia, facas, iaeões, fechaduras, grampos para emendas, ganchos, umas, lâminas para ferramentas, latões, limas, malhos, molas,
marretas, mossas, martelos 'matrizes.
navalhas, mandris, pinos, perfilados de
metal, placas de metal, perfuradores.
peneiras, pás, porcas, pregos, picões,
picaretas, puas, ponteiras, perfuratrizes. parafusos, roldanas ralos, roçadeiras, raspadeiras, rastelos, regadores,
sacarrôlha.s, sachos, serras, serrotes,
tenazes, trilhos, trilhos para- elevadores, trilhos para portas de correr, tesouras, tranquetas, torneiras, trincos,
telas de arame, talhadeiras, travadeiras, tubos para encanamentos, vasilhames, verrumas e uniões
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I molas, marretas, in ansas, martelas,
matrizes, navalhas, mandris, pinas,
perfilados de metal, - placas (te metais
perfuradores, peneiras, pas, portas,
pregos, picáes, picaretas, puas, pua.,
seiras, perfuratrizes, parafusos, io.s.aa
nas, ralos, ropadeiras, raspada :ias,
rasteio, regadores, satarrólhas, sachas,
serras, serrotes, tenazes, trunos,
laás para elevadores, trilhos paa pertas de correr, tesourasatanquetas,
neiras, trincos, telas de arame, tansadeiras, travadeiras, tubos para encanamentos, vasilhames, verrtunas e
Uniões
N9 870-.642-643

V — 304
Indústria Brasileira

Requerente: Aços Villares S.A.
Local: São Paulo
Classe: 5
Artigos: Aço, barras de aço Oitavadas,
alumínio, duraluminio, alpaca, bronze,
chumbo, cobre, estanho, ferra, latão,
níquel, zinco, gusa, cilindro para taminação, metais para ligas, todos os me-tais acima são em bruto ou parcialmente trabalhados, usados nas indústrias, podendo ser em barras, em clia•
pas, em fiilhas, em massas, em ling>.
tes, em fio e vergas, estampados, forjados, modelados, torneados, perfilados, eletrodos
Classe : 11
Artigos: Abridores de Latas, a:lavaria
Ca.,. argolas, aldravas, alicates, armações de melai. arruelas, arrebites,
bigornas, brocas, baldes, bacias, chapas de metal, cremalheiras, correntes, canivetes, caçambas, chaves de
fenda, chaves . de broca, chaves de
parafusas, calieçaiss, cafeteiras. ca-MiSaS para cili.adros, cadeados; cima
vez, caixas de metal para portões,
conexões para encanamentOs, canos,
cabides. .cavadairas. colheres para pedreiros, enxadas, en.xadinhas, euxaa
dões, dcbradiças, esferas, enxós enfeites de metal para automóveis; engates, enfeites' para arreios, estribos,
ferrolhos, formões, foices, facas faa
cães, fitchaduras, grrnapas para
emendas, ganchos, grozas. lâminas
N9 870 610-641
para ferramentas, latões, limas, malhos, molas, marretas, morais, martelos, matrizes, navalhas, mandris,
pinos, perfiladas cie metal, placas de
V C 1'
metal, perfuradores., peneiras, pás,
pregos, picaes. picaretas pilas,.
'r.ndústria Brasileira porcas,
pontelaas, perfuratrizes,
parafusos,
•
roldanas, ralos, rocarleira.s, asspadeiras, -rasteio, regadores sacariolhas,
Requerente: Aços Villares S.A.
sachas, serras, serrotes, tenazes, triLocal: São Paulo
lhes, trilhos para elevadores, trilhos
FEI
Classe: 5
para portas de correr, tesouras,
aço, barras de aço oitavadas, tranquetas ,terneiras, trincos, telas
Requerente: Fundação de Ciências Artigos:
alumínio, alpaca, bronze, chumbo, co- de arame, talheicieiras, travadeiras,
Local: São Paulo
bre, estanho, farpo, latão, níquel, zin- tubos para encanamentos, vasilhaClasse: 50
mes, verrumas e uniões
co, guza, cilindro para laminação, meServiços: Ensino
tais para ligas, todos QS metais acima
N9 870.644-645
são em bruto ou parcialmente trabaN 9 870.635
lhados, usados nas indústrias, podando ser em barras, em chapas, em Tê,FEI - Faet:I.DADa DE EItalaSat.F.Ia
lhas, em massas, em lingotes, em fio e
I1'TD1557•Riai,
vergas, estampados, forjados, modelar' A IP 5
dos, torneados, perfilados e eletrodos
Indústria
Brasileira
Classe: 11
São Bernardo do Cam.po
Artigos: Abridores de latas, alavancas.
Requerente:
Aças
()lilases 13.11.
Requerênte: Fundação de Ciências argolas, aleiravas, alicates, armações,
Estabelesido
em
São Paulo
de metal, arruelas, arrebites, bigornas.
Aplicadas
Classe: 5
brocas,
baldes,
bacias,
chapas
de
meLoéal: São Paulo
Artigos: Aço, barra de laço oitavatal, cremalh a iras, correntes, canivetes das,
Classe: 33
alumínio, durahaninia, alpaca,
cacainbas,
chaves
de
fenda,
chaves
da
•bronza, Chumbo, Cobre, • estanho,
brocas, chaves de parafusos, cabeções. ferro, latão, n"que/, zinco, guza.
• cafeteiras, camisas para cilindros, ca- lindro para lam:nação, metais para
N9 870.637
deados, caves, caixas de metal nata rigas, todos os nuaais acima são em
nartões, conexões para encanarrientora bruto ou parcialmente trabalhados,
FEI - FACH=ADB D7,-. ENGENHARIA canos, cabides, cavadeiras. .colheres usada; nas Indústrias, podendo ser
Tiara pedre i ros, enxadas, enxadinhas barras, em chapas, em MIA"
_INDUSTRIAL
enxadões, dobradicas, esferas. ermas,
massas, cm lingotes, em fio e verZ7.5.o Paulo
e nfeitas da metal tiara automóveis. a,n- em
gas, estampados, forjados, modelados,
a ltas, enfe i tes nata arreios. estribos,
torneados, perfilados e eletrodos
Requerente: Fundarão de Ciências
fe rrõlbo e . formões.. foices, facas. taClasse: 11
Aplicadas
^A4A, te^,bP+12 1 ri ..raretr, nc nara eme,- Artigos: Abridares de latas; alavanLocal: São Paulo
"'''ç,
cas, argolas, aldravas, alicates, armaTittdo
ferramentas, latões, limas, malhos, ções de metei, arruelas, arrebites, .bl.
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'N9 870.653
ferro, latão, níquel, al'neo, gusa, ci- Seiras, travadeiras, tubos para macalindro para lareinaçao, metais para chos, grosas, lâminas para f erramanuniões
ligas, todos os metais acima são em
bruto ou parcialmente trabalhados,
GRAVEI
N9 870.657
usados nas indústrias, podendo ser
Indistria
Brasileira
em barras, em chapas, em fôlhas,
em massas, em li ngutes, em fio e
vergas, estampados, forjados, mode•NODITLITE
Requerente :' Grande São Pr. ule
lados, torneadas, perfilados e eleVeículos , Ltda. — Gravei
trodos
• Ingstria Brasileira,
Estabelecido em São Paulo
Classe: 11
Classe: 21
Artigos: Abridores de latas, alavanRequerente : Aços Villares S. A.
Artigos: Automóveis, aros para veícas, argolas, aldravas, alicates, ar=
Estabelecido em São Paulo
culos, aviões, , barcos, amortecedores,
mações de metal, arruelas, arrebites,
Classe: 11
bicicletas, braços para veículos, cabigornas, brocas, baldes, bacias, cha.pas de metal, cremalheiras, corren- Artigos: Abridores de latas, alavan- minhões, calotas, caminhonetas, cartes, canivetes, caçambas, chaves de cas, argolas, aldravas, alicates, ar- rinhos de mãe, carretas, carros amfenda, chaves de brocas, . chaves de mações de metal, arruelas, arrebites, bulantes, canos elevadores, canos
parafusos, cabeções, cafeteiras, cami- bigornas, brocas, baldes, bacias, cha- irriga dores, çarrocerias, charr ates,
as de metal, cremalheiras, corren- carros tratores, chapas circulares
sP.s Para cilindros, cadeados, chaves, ptes, canivetes, caçambas, chaves de para
veículos, , chn ssis, cubes de veícaixas de metal para portões, conexões para encanamentos, canos, cabi- fenda, chaves de brocas, chaves de culos, corrediçois de veículos, cardans,
des, cavadeiras, colheres para pedrei- parafusos, -cabeções, cafeteiras, cami- direção, diferencial, eixos de direção,
ros, enxadas, enxadinhas, enxadões, sas para cilindros, cadeados, chaves, elevadores para passageiros, freios,
dobradiças, esferas, enxós, enfeites de caixas de metal para portões, cone- fronteiras para veículos, locomotivas,
motofurgões,
motocicletas,
metal para automóveis, engates, en- xões para encanamentos, canos, cabi- molas,
f setes para arreios, estribos, ferrolhos, des, cavadeiras,' colheres para pedrei- manivelas, breques, desligadeiras, formões, foices, facas, facões, fecha- ros, enxadas, enxadinhas, enxadões, pára-choques, 'pára-lamas, párapedais de
,
duras, grampos paia emendas, gan- dobradiças, esferas, enxós, enfeites de brisas, pneus, pneumáticos,
chos, grozas, lâminas para f enameii- metal para automóveis, engates, en- câmbio, rodas ara veículos, radiadores para veículos, varetas de controtas, latões, limas, malhos, moias., feites para arreios, estribos, fe..
marretas, mossas, martelos, matrizes, formões, foices, facas, facões, fecha- le do afogador e acelerador, varaes
navalhas, mandris, pinos, perfilados duras, grampos para emendas, gan- de carros e Vagonetas basculantes
a
de metal, placas de metal, perfura- chos, prozas, lâminas para ferramenN9 870.656
dores, peneiras, pás, porcas, pregos, tas, latões, limas; malhos,' molas,
picões, picaretas, púas, ponteiras, marretas, mossas, martelos, matrizes,
DENSITE
perfuratrizes, parafusos, roldanas, ra- navalhas, mandris, pinos, perfilados
COMERCIAL M 1 IfirnA.
Indústria Brasileira los, roçadeiras, raspadeiras, rasteio, de metal, placas de metal, perfuraregadores, sacarrôlhas, sachos, serras, dores, peneiras, pás, porcas, pregos,
serrotes, tenazes, trilhos, trilhos para picões, picaretas, púas, ponteiras,
Requerente: Aços Vilares S.A.
elevadores, trilhos para portas de perfuratrizes, parafusos, roldanas, raRequerente : Comercial MM Ltda.
Estabelecido e São Paulo
correr, tesouras, tranquetas, tornei- los, roçadeiras, raspadeiras, rasteio,
Estabelecido em São Paulo
Classe: 5
Nome ,de Emprêsa
Artigos: Aço, barras de aço Oitava- ras, trincos, telas de arame, talha- regadores, sacarrõlhas, sachos serras,
s para
las alumínio, duralumínio, alpaca, cleiras, travadeiras, tubos para enca- serrotes, tenazes, trilhos, trilho
mentos, vasilhames, verrumas e
N9 , 870.657
estanho,
cobre,
bronze, chumbo,
elevadores, " trilhos para portas de
uniões
!erro, latão, níquel, zinco, guza, cicorrer, tesouras, tranquetas, tornei_
lindro para laminação, me tais para
ras, trincos, telas de arame, talhaN° 870.650-651
metais acima são
ligas, todos os
deiras, trave deiras, tubos para fincaSm- bruto ou nascia( mente trabalhamentos, vasilhames, verrumas e
aos, usados nas indústrias, podendo
uniões
m
Be me
Ser em barras, em chapas, em fôlhas,
R equerente:
/ E Q, Gr 1
N9 870.654-65e
Bm massas, em lingotes, em fio e
Walter 'Francisco Mesa
;lnaustria Brasileira
Estabelecido na Argentina
Vergas, estampados, forjados, acodelados, torneados, perfilados e
Classe: 48
eletrodos
Artigos de perfumaria, cosméticos,
Requerente:
Aços
Villares
S
.
A
.
sabonetes perfumados, loções faciais
Classe : 11
Estabelecido em São Paulo
e capilares, loções cutâneas, cremes,
Pareces : Abridores de latas, alavanClasse
:
5
cas, argolas, aldravas, alicates, arrouges, aparelhos para tratamento
descplorantes,
mações de metal, arruelas, arrebites, Artigos: Aço, barras de aço oitavacapilares e cutâneos,
das,
alumínio,
duralumínio,
alpaca,
bigornas, brocas, baldes, bacias, chaesmaltes para tinhas, estojos para
pas de metal, cremalheiras, corren- bronze, chumbo, cobre, estanho,
toucador, pó de arroz, preparados
'es, canivetes, caçambas, chaves de ferro, latão, níquel, zinco, guza, cipara embelezamento da pele, pastas
renda, chaves de brocas, chaves de lindro para laminação, metais para
dentrifícias, batons
parafusos, cabeções, cafeteiras, cami- ligas, todos os metais acima são em
4
sas para cilindros, cadeados, chaves, bruto ou parcialmente trabalhados,
N9 870.658
Caixas de metal. para portões, cone-. usados nas indústrias, podendo ser
es para encanamentos, canos, cabi- em barras, em chapas, em fôlhas,
des, cavadeiras, colheres para pearei- em massas, em lingotes, em fio e
-1'os, enxadas, enxadinhas, enxadões, vergas, estampadas, forjados, . modedobradiças, esferas, enxós, enfeites de lados, torneados, perfilados e eletrodos
Metal para automóveis, engates, enINCOSTRIA BRASILEIRA
Classe: 11
feitea para arreios, estribos, ferrôlhos,
formões, foices, 'facas, facões, fecha- Artigos: Abridores de latas, alavanduras, grampos para emendas, gan- cas, argolas, aldravas, alicates, archos, grosas, lâminas para ferramen- mações de metal, arruelas, arrebites,
tas, latões, limas, malhos, molas, bicsrnas, brocas, baldes, bacias, chaRequerente: Comercial MM Ltda.
marretas, mossas, martelos, matrizes, pas de metal, cremalheiras, correnEstabelecido em São Paulo
navalhas, mandris, pinos, perfilados, tes, canivetes, caçambas, chaves de
Requerente: Indur — Sociedad
Classe: 21
fenda,
chaves
de
brocas,
Chaves
de
de metal, placas de metal, perfuraAnônima Coniercial, Industrial,
Artigos:
Automóveis,
aros
para
veíparafusos,
cabeções,
cafeteiras,
camidores, peneiras, pás, porcas, pregos,
Financiara e Inmobiliária
culos,
aviões,
amortecedores,
barcos,
sas
para
cilindros,
cadeados,
chaves,
picões, picaretas, púas, ponteiras,
Estabelecido na Argentina
perfuratrizes, parafusos, roldanas, ra- caixas de metal para portões, cone- bicicletas, braços para ' veículos, caClasse: 1
los,- roçadeiras, raspadeiras, rasteio, xões para encriamentos, canos, cabi- minhões, calotas, caminhonetas, car- Artigos : Substâncias químicas usaregadores, sacarrôlhas; sachos, serras, des, cavadeiras, colheres para pedrei- rinhos de mão, carretas, carros am- das como matérias-primas para a inserrotes, tenazes, trilhos, trilhos para ros, enxadas, enxadinhas, enxadões, bulantes, carros elevadores, carros dústria em geral, e resina sintéticas
elevadores, trilhos para portas de dobradiças, esferas, enxós, enfeites de irrigadores, carrocerias, charretes,
correr, tesouras, tranquetas, tornei- metal para, automóveis, engates, en- carros tratores, chapas circulares
N9 370.659
ras, trincos, telas de arame, talha- feites pata arreios, estribos, ferrôlhos, para veículos, chassis, cubos de veículos,
corrediços
de
Veieulos,
cardam,
deiras, travadeiras, tubos para anca- formões, foices, facas, facões, fechaduras, grampos para emendas, ' ga,n- direção, diferencial, eixos de direção,
mentos, vasilhames, verrumas e
INDAMID
uniões
aipos, grosas, lâminas para ferramen- elevadores para passa g eiros, freios,
tas, latões, limas, malhos, molas, fronteiras para veículos, locomotivas,
motofurgões,
motocicletas,
marretas, morsas, martelos, matrizes, molas,
N° 870.648-649
Sociedadi
desligadeiras, R tapaerente : Indur
breques,
, navalhas, mandris, pinos, perfilado manivelas,
Anemia-na Comercial, Industeial,
párapára-lamas,
de metal, placas de metal, perfura- pára-choques,
Financiara e Inariobiliária
A . 0 E R I" T E
dores, peneiras, pás, porcas, pregos, brisas, pneus, pneumáticos, pedais de
Estabelecido na Argentina
picões, picaretas, púas, ponteiras, câmbio, rodas para veículos ', radiadotridástria Brasileira
Claase: 1
peafuratrizes, paraf usos, roldanas, ra- res para veículos, varetas de contrô- Artigos: Produtos e substâncias quiRequerente: Aços Villares S. A". los, roçadeiras, raspadeiras, rasteio, le do afogador e acelerador, varaes micas para uso na indústria em geregadores, sacarrolhas, sachos, serras de carros e vagonetas basculantes ral, reagentes endurecedores para reEstabelecido em São Paulo
Classe: 50
serrotes, tenazes, trilhos, trilhos para
Classe: 5
becos: Aço, barras de aço oitava- elevadores, trilhos r, ara portas de Artigos: Serviços de consertos, repa- sinas sintéicas, reinas poliamidicas
ros,
funilaria,
assistência técnica de não moldáveis em geral, substâncias
correr,
tesouras
tranque
ias
torneib,s alumínio, duralumínio, alpaca
anti-corrosivas 'de revestimentos
ironze,. chumbo, cobre, estanho; ras, trincos, telas d/ arame. talha- I veiculas e de peças para automóveis

gomas, brocas, baldes, bacias, chapas de metais, cremalheitas, correntes, canivetes, caçambas, chaves de
fenda, chaves de brocas, chaves de
parafusos, cabeções, cafeteiras, ca miem para cilindros, cadeados, chaves,
caixas de metal para portões, cone'cães para encana mentos, canos, cabides, cavadeiras colheres pa pa pedreiros, enxadas, enxadinha s, enxadões, dobradiças, esferas, enxós, ene
feitos de metal para automóveis, engates. enfeites para arreios, estribos, ferrõlhos, formões, foices, facas,
facões, fechaduras, grampos para
emendas, ganchos, grosas, lâminas
para ferramentas, latões, limas, maLhos, molas, marretas, mossas, martelos, matrizes, navalhas, mandris
pinos, perfilados de metal, placas de
peneiras, pás,
Metal, perfuradores,
picões, picaretas,
porcas, pregos,
pilas, ponteiras, perfuratrizes, para.roçadeiraa,
ralos,
fusos, roldanas,
raspadeiras, rasteio, regadores, sacarrôlhas, sachos, serras; serrotes, tenazes, trilhos, trilhos para elevadores,
trilhos' para portas de correr, tesouras, tranquetas, torneiras, trincos,
telas de arame, talhadeiras, trava deiras, tubos para encanamentos, vasilhames, verrumas e uniões
•
N9 870.646-64'7

•
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N9 870.660

1) IT R ..B LO O
Requerente: A.rtazcoz Sociedad Anónima Industrial y Comercial
Estabelecida na Argentina
Classe: 6
Artigos: Peças, , acessórios, máquinas
e motores para autoveículas, einbréagem, câmbios, diferencial, volantes,
virabrequins, carburadores, distribui dores, velas
velas
No 870.661

Requerente: Kellogg Company
Local: Estado de Michigan, E.E.U.U.
Classe: 41
Artigos: Produtos alimentícios, tais
como alimentos de cereais, para primeira refeição, lanche e
confeitos,
batata frita, salgadinhos de minho
de vários tipos, amendoim salgado,
pururuca, arroz e milho processados
especialmente para serem usados por
fabricantes de chocolates, na preparação dos mesmos, biscoitos, pipocas
e açucarados
No870.662
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diva.n.s; dormitórios; encostes estofa:No 870.671
N9 413 . a90
dos; escabelos; escanos; escrivaninhas;
esp
reguiçadeiras;
estantes;
es_
1 tofamentos para móveis; estrados de
cama; etageres; faldistórios; gabineBANDEIRANTE
te para copa e . cozinha; geneflexo_
Incl, Brasileira
rios; guarda-casacos; guarda-comidas; . guarda-louças; guardo-discos sou
forma de móveis; guarda-roupo.s;
guarda-sapatos; g uarda-vestidos; ma29 da abril cie 1959
Requerente: V e locímetro "Bandei.
potecas sob a forma de móveis ; meran te" comercial Ltda.
sas (exceto de uso exclusivo em jogos); mesinhas de cabeceira; mesiLocal: São Paulo
nhas de eséritório; • mesinhas com
Classe 21
roda (inclusive para escritório e resArtigos: Velocímetros
taurantes) ; /macho, molduras grandes sob forma, de móveis; mostruáNe 494.764
rios sob forma de móveis; móveis de
cozinha; móveis de • jardim ; móveis Requerente: Su p
ermercados Peg.Pag
de varanda; móveis para consultóS. A.
rios; móveis para hospitais; móveis
São Paulo
para igrejas; móveis para rádio; mô. Classes: 1Local:
3—4—5—67—
vais para sala de jantar; móveis pa- 8 — 9 — 10—
— 11 — 12 — 13 —14ra sala de visita; móveis para sala
de - espera; móveis para televisão; - 23 — 24 — 25 — 28 — 30 — 31
móveis para veículos (não sendo par— 33 — 34 — 35 — 36 — 40 e 49
te dêstes) ; oratórios quando móveis;
Titulo
otomanas; penteadeiras; poltronas;
porta-abajours sob forma de móveis;
Ne 870.672
Parta-chapéus sob forma de . móveis ;
porta-cinzeiros sob forma de móveis;
porta-quadros sob forma de móveis;
porta-retratos sob forma de móveis;
TI O
porta-roupas sob forma de móveis ;
porta-sapatas sob forma de móveis,
porta-vasos sob forma de móveis;
Inddstria Brasileira
prateleiras formando um móvel; psithés; putas; sofás; suitiers; roup ai.
ras;- travesseiros; vitrines sob forma Regue-rente: Super Lojas "Tio" Ltda.
Indústria Brasileira
de móveis;
Local: São Paulo
Classe 36
No 870.663
Artigos: Na classe
24 de maio de 1961
Requerente: Pe r fumaria Zezé Ltda.:
No 870 .673
Local : Goa/labora
Ce
Classe 48
Artigos: Na classe.
N9

SUPER LOJAS "TIC" LTDA.
n,...7n•n••n•••••n•

Regue-tinte: ,S,aiper Lojas "Tic" Ltda.
Local: São Paulo
Nome Comercial
I

IWAS-TRIN BRNS1LEIRA

Requerente:

,Construtora
S.A.
Local: São Paulo
Nome de Emprêsa

Rebello

No 870.668
::(BRAÇO S/A. CVIERCIC E INDUSTRIA.
DE PIMR0 !'E AÇO.

Requerente: Cop americana S. A.
Indústria e CCIllére.0
Local: São Paulo
Requerente: Sobrar.:o S. A. Comér_
Classe 40
cio e. Indústria de Ferro e Aço
Artigos: Móveis de metal, vidro ou
Local: São Paulo
madeiras, estofados' ou não a saber:
Noma de Emprêsa
— alcochoados para móveis: almofadas para móveis; aparadores; arma.IN , 870.069
ções sob forma de móveis inclusive
para .escritório; armários; assentos
acolchoados; balcão sob forma de
B' Y A
móveis; bancos comuns; bancos de
Brasileira
igreja; bancos de jardim; bancos escolares ; banquetas; bares sob forma
de móveis; berços; biombos sob forma de móveis; buffets; bureaux; cades sob forma de móveis; cadeiras Requerente: Gravações BY-A" DiGe molas; cadeiras com rodas; ca.. fusora e Distribuidora Musical Ltda.
Local : São Paulo
deiras comuns; cadeiras de balança ;
Classe 8
cadeiras de barbeiro; cadeiros de
Artigos:
Discos gravados.
dentistas; cadeiras de escritório; cadeiras para banho ; cadeiras para
N9 870.670
enfêrmos; ca.cla:ras para insIalidos;
cadeiars para parall ticos; caixas sou
forma de móveis; macas para rádio,
sob forma do móveis ; ca. titas para te
'avisa° sob forma de móveis; camas
com molas ; camas com rodas; ca
mas comuns ; camas hospitalares; camas para apta mos ; camiseiros; ca.
• nenés; canaineirã.s ; carrinhos ; mesas (inclusive para refeições e paia
• :nlm.nrêsa
-i leira
escritas: os) c . '-'iões; colunas ; câm.
RelÓzins Hora S. A.
das ; consolos; cr:a da -mudo ; cristaLoca' Sã-) Paulo
leiras.; d:mt-ces s:b forma de movais; dispensas sua forma de móveis;
Es:pressão

A Pontualidade Suíça
Na Indátda Brasileira
da 'Precisão

540536

TOOLMARKET
Ind. Brasileira,

16 de abrO de 1962
Requerente: ToolmarIcet Mercado daS
Brocas Ltaa
TERMOS AN"PERIORES
Local: SM) Paulo
NQ 308.542
Classe 11
Artigos:. Ferragens , ferr amentas 8,
artefatos de metais , a saber: ares.
tas; alavancas; aros; açucareirosa
arruelas: argolas; acessórios de me.
tal . para banheiro e lavatórios, ara.
mas, almofarizes . ; blsa.gras ; ba'des,
brocas; colheres ; chaves' cravos; na.
rafusos: cremonas caçarolas; cor.
rentes; cadinhos; canivetes; ,caldei.
rões; coadores caixas de embutir::
cabos; dobradiças: enxadas; enxa.
dões ; espuma deiras • esferas: estam.
pas; eixos; espe l hos para fechadu•
ras; Pás; eixos; facas; funis; fecha.
duras; fechos; ferrolhos; fôrma
fervedores ; frigideirss; fôrmas; garfos; galheteiros; gonzos; grelhas::
ilhóses; lâminas p ara barbear; lin-,
guete; limas; la g ariços;- marteanit
maçanetas; marretas; mexedoras
2 de dezembra de 1958
equs ente: Easaacais . Garoni Ltda. para fôrno e fogão: navalhas; pasa
rafusos e pregos • p uxadores; pás:,
. Local: São Paulo
picaretas ; pinos; panelas; passadores: porcas p ias; pás para fôrno e
Classe 1
fogão; p eneiras; quebradores de no.
Artigos: Na classe
za s; rebites; roldanas; ra l adores; ro.
N9 407.113
imantas em geral: ralos para Pisos:.
ta ^aias; trincos' traneas; 'tranque.
tas; taramelas e três de cozinha.; .

"CAFÉ CONDE 14
PRESIDENTE EPITA
CIO
Ind. 13rileira
9 de marco de ;asa
equer en te : Izi cloro Martins.'
LOCPI"
'Paulo
n'aSse 4 1
A ti g os • C:M.4

N9 578.577

"BIZÃNOIO"
Ind. Br>aileirt.
22 de janeiro de 1963
Req uerente; Cosméticos
"Bizaricio" Ltda.
Local: São Paulo
Classe 48
Artigos: classe
Na

N9 545.674

Fevereiro de 1969
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N 5 606.092
29/8/63

TERMO

,43AFE'

TAMAIA

Ind. Brasileira
Requerente: Ugo Notaroberto
Local: São Paulo
Classe: 22
Artigos: Na classe

N° 626.775
27/1/64

TERMO No 614.301
3/10/63

Req...rente: Antônio Custódio Costa
Local: São Paulo
Classe: 37
Artigos: Na classe
TeRMO 1\19 614.790
29/10/63

TERMO

$N 1A TICi Ák
INDUSTRIA ORASILEIRA
Requerente: Fauth, Schweitzer
Cia.
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 41
Artigos: Farinha de mandioca
TÉRM ONo 632.128
19/2/64

TERMO N° 606.396
7/8/63
12 de abril de 1962
Requerente: Ribeiro, Cordeiro
& Cai.
Local: Paraná
Clas.3e 41
Artigos: Café em grão, torrado e
moído.
N9 579.059

,u1EMAR°
Brasileira
28 de Janeiro de 1963
Reciuer ente: Indústria, Comércio e
Representações "Bemar" Ltda,
Local: São Paulo
Classe 21
Artigos: Na ' classe

CASAS DO FEIRANTE,
SÃO PAULO

Requerente: Carlos Callaz 6 Cia •
Local: São Paulo
Classe: 23 — Titulo
TÊRMO N° 609.385
30/8/63
.M15111

Carlos Ozores
Local: São Paulo
Classe: 33 — Titulo

TELEMOBIL
Indústria Brasileiri
Requerente: Abdala João
Local: São Paulo
lasse: 41
Artigos: Na classe

Requerente: Telenfunken do Brasil Sociedade Anônima Indústria e Comércio
Local: São Paulo
Classe: 8
Artigos: Na classe
TÉRMO N° 617.359
14/11/63

TaRmo N 9 611.391
GASPARTAN
18/6/63

• "FLORENCE"
Ind.

Requerente: Luiz da Rocha
Local: Minas Gerais
Requerente Indústria de Escolas "Fiorence" Ltda .
Classe: 41
Local: São Paulo
Artigos: Café em gra'áo, torrado e
Classe: 29
moído
ArtigoS: Escovas
•11.100*.,•••••...e.
TERMO N o 600.317
TÉRMO NQ 612.348
5/7/63
23/9/63

• F . te
Ind o Brasileira,

Requerenta:: 'Fábrica de Correntes Industriais FCI Ltda .
Local: Sir. o Paulo
Classe: 11
Artigos: Correntes
TÉRMO N .' 632.675
21 /2 /61
t(

LUC : ÇA S•.0
pe ira

Rega.
Am.a o Luzas
, Local - São FaMo
Classe: 41
Artigos': Sal
TÉRMO N5 633.468
13/3/64

TOOL STEEL
ndo BraSileira
I
Requerente: 'indústria e Coméício os
Bambas D. B. Ltda .
Local: São Paulo
Classe: 6
Artigos: Bombi:s para água

16/9/63

":4~1
3"

INDUSTRIA BR ASILEIR

.
FáI
Induswia Brasileira

Irid. Es.ra

soF

TERMO N° 596.780

itt equerente:

TÉRMO No 615.487
5/11/63

MEU"

TERMO N° 594.328
17/6/63

Requerente : José Alexandre
Artigos: Na classe .
Classe: 11
Local: São Paulo

COOPERCOM
Santos_

Requerente: Companha Gaspar GaSparian de Alimentação
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Na classe
TÊRIVIO N 9 622.929
27/12/63

Brasileira

'ET M"
IND. táRÁSILERA,,
: "E T M" Sociedade Ele

tro-Técnica Mercantil Ltda .
Local: São Paulo
•
Classe: 6
Artigos:, Motores a leo cru
TÉR MO N 9 636.241
3/4/64

II

Indo

TÉRMO 9 636.151
13/3/64

O BE L

A DISPARADA.,

Requerente: Organização Felix Ltda.
Requerente: Ingal Indústria GalvonoIndústria Brasileira
Requerente: Refeisui Ltda .
S/C
plástica Ltda .
Local: Rio Grande do Sul
Artigos: Na classe
Local: São Paulo
Nome Comercial
Classe: 50
e
DecoRequerente:
Mobel
Classe: 1
Local: São Paulo
rações Ltda.
Artigos: Na classe
TÉRMO N9 637.478
Local: Brasília
18/3/64
TERMO N 9 600.W
9
612.961
N
TÈRMO
Classe: 40
.
5/7/63
16/10/63
Artigos: Móveis em geral de metal,
vidros ou Madeira, áofados ou não,
armários, barcos, mapas-poltronas, caAUbIÇOES mORACS
deiras, conjuntos para dormitórios, conD. 8RASILEiRA
juntos para sala de jantar e sala de
SARMENTO
Requerente:
Cia Agrícola Comerciai
yisita, conjuntos para copa e -cozinha.
:Pe-cp:feliüte: Dalcon Pinturas Gerais
Industrial Sulual
camas. cadeiras de balanço, colchões,
Limitada
Requerente: Rulyans Sarmento
Local: São Paulo
TOS
Local: São Pauld
Local São Paulo
Classe]: 41
mesas para rádios, móveis de uso em
Classe:
32
Classe: 50
Trtiaos: FraUgos limpos
casas comerciais. poltronas. travesseiAtiaos:
Na
classc
Artigo s: Na classe

DALCOk

'rRANGOBOM

Quinta-feira 13
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TERMO N° 630.939
30/3/64

TERMO N° 638.945
30/3/64

(Seção III)
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.

N Q 63U14
30/3/64

TaRmo
638.962
30/3/61
NQ

LISZR-GOT

BIOPROPEN

LABEROOL

TERMO N° 638.946
30/3/64 -

. Requerente: Arco S.A. — Instituto
Fármaco Biológico
Local: Suíça
Classe: 3
Artigos: Na classe
TERMO N* 638.941

30/3/64

-

ENIOGASTREN

AiR

'ARC-OSOLONk

CIO RAIOIk

Requerente: Arco S.A. — Instituto
Farmaco Biológico
Local: Suíça
Classe: 3
Requerente: ruço o
rnstituto Reauerente: Arco S.A.
Artigos: Na classe
Fármaco Biológico
Fármaco Biológico
Local: Suíça
Local: Suíça
• TERMO /n/ 9 638.940
Classe: 3
CAsse: 3
30/3/64
Artigos: Na classe
Artigos: Na classe

Instituto

TERMO N° 638.955
30/3/64

TIAMIDIN

Requerente: Arc- S.A. — Instituto
Fármaco Biológico
Requerente: Arco S.A. — Instituto
Local: Suíça
Fármaco Biológico
Classe: 3
Local: Suíça
Artigos: Na classe
Classe: 3
Artigos: Na classe
TERMO N9 638.956
30/3/64
TERMO N° 638.950
30/3/64

Requerente: Arco S.A. --..
Fárznaco Biológico
Local: Sulça
Classe: 3
Artig.rs: Na

institufd

classe

TÉRMO

N9 639.740
639.742

I C À R 3) O
.

In elle tria rasij ej ria
Requerente: Frigorifico Ricardo S. A€
Local: São Paulo
Classe: 4
Artigos: Na classe
TERMO N° 642.08?
15/4/64
JI . II (}

Requerente: Bufa/o — Distribuidora de
Requerente: Arco S.A. — Instituto
Fármaco Biológico
1111)
Motores Ltda.
Local: Suíça
Local: São Paulo
Classe: 3
- Classe: 6
Artigos: 1)6 classe
kequerente: Arco S.A. — Instituto
Trtigos: Motores e suas parwo
Requerente: Arco S.A. — Instituto
Fármaco Biológico
Fármaco Biológico
TERM ON° 6384942
TERMO N9 648.706
Local: Suíça
Local: Suíça
30/3/64
Classe: 3
2/7/64
Classe: 3
Artigos: Na classe
Artigos: Na classe
TERMO N9 638.951'
TERMO N 9 638.957
30/3/64
I Q—SPUU
AR CumoNOL
30/3/64
FORTE

ABC PREMIU

ARCODEXAN,

indtleiria Bri i 1 or'àil

ARC BUTIM/5

as

ARCONOVI4
Requerente: Arco S.A. — Instituto
Fármaco Biológico
Requerente: Arco S.A. — Instituto
NA
k
Requerente: Riq — Reunidas Indústrind
,
Local: Suíça
Fármaco Biológico
•
Químicas Ltda.
Classe: 3,
Local: Suiça
Requerente: Arco S.A.— Instituto
Local: - São Paulo
Artigos: Na classe
Classe: 3
.Fáinnaco - Biológico
Classe: 46
Artigos: Na classe
Local: . Suíça
Artigos: Na classe
TERMO N° 639.943
Ouse: 3
30/3/64
TERMO N 9 638.952
Artigos: Na classe
're RMO N9 649.205
30/3/64
6/1/64
TERMO N° 638.958
30/3/64
MNIMINYn

AIRCOCOLONI

R.EGENE

IITTCA O APERITIVO
QUE DEIXA SAUDADR I
.

?iRCORED,

Requerente: Arco S.A. — Instituto
Requerente: Arco S.A. — Instituto
Fármaco Biológico
Requerente: Arco S.A. — instituto
Fármaco Biológico
Local: Suiça Fármaeo Biológico
Requerem2: Indústrias de Bebidas Mie
Local:
Suíça
Classe: 3
Local: Suíça
Classe:
3
lani S.A.
Artigos: Na classe
Local: São Paulo
Artigos: Na classe
Classe: 3
Classe: 42 — 43
Artos: Na classe
TERMO N° 638.944
TERMO
N 9 638.953
30/3/64
TERMO N9 649.208
30/3/64
TERMO N° 638.959
Dia 6 de julho de 1964
30/3/64
-

IM2e©PEZ
RP

TETRARCO

pASINOXID

nuerente: Arco S..A. — Instituto Requerente: Arco S.A. — InstitutORequerente: Arco S .A
Instituto
Fármaeo Biológico
Fármaco Biológico
Fármaco Biológ'co
Local: Suíça
T. rv-1: Suíça
Local: Suíça
Classe: 3
Classe: 3
Clat..sp: 3
Artigos: Na classe
Artigos: Na classe
Artigos: Na class

MATEIRAS JANBRis-\,
INDISTRIA E COMÉRCIO
LTDA.

.equerente. Madeiras Janbrás
Indústria e Comércio Ltda
Local: São Paulo
Nome Comercial k
Local: São Paulo

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
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TERMO 1\1 9 632.357

TÊRtv10 N 9 650.051
Dia 9 de julho de 1964

YTACUA

l epe.catacited
" Ífictioxe 1

Requerente: Estabelecimento Las Marias • Cociedad Anônima Comercial, Industrial, I34nanciera y Agropecuária
Local: Arge
Classe: 41
Artigos: Chá e erva-mate

Requerene: irmãos Vainer Móveis
e Decorações S.A.
Local: Guanabara
Classes: 34 — 40 -- Titulo
TÊRMO N° 633.375'

TERMO N 593.951

TERMO N' 638.961

ARCONEURiNE
Dia 30 de março de 1964
ReenterPnte: Arco S.A. Instituto Pôrmarco BiolOgice
Local: Suiça
Classe: 3
Artigos: Na classe
=MO 1\19 640.723
Dia 11 de maio de 1964

CALÇADOS DilF
IND. BRASILEIRA

Dia 12 de ;unho de 1963
Alurninium Company Ot
Re g ue rente:
Canadá, Limited
Classe: . 1
Artigos: Na classe

26 de fevereiro de 1964
Reonerente: Cerejeira Confecçõ.es de
Roupas Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Local: Guanabara

TÊRNIO N' 599.630

TÊMVIO N9 633.813

EPICLOR SELOX
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Dia 19 de junho de 1963
Requerente : ETECO — Empresa Técnica Auxiliar de Construção Ltda,
Local: Guanabara
Classe: 28
Artigos: Na classe
TÉ:12.M0 N' 610.095

SIL—LUR
Indástria Brasileira

LITORAL
Dia 28 de fevereiro de 1964
Requerente: Litoral Empreendinientos
Comerciais Ltda.
.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Na classe
=MO I\T" 633.814

FROT ABR AS

MORRIA BRASILEIRA
Requerente: IndúStria de Calçados
Dae Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 36
Artigos: Calçados
TERMO N9 644.041
Dia 28 de abril de 1954

"PEORART"
IND. BRASILEIRA

Requerente: Pedrart Comércio e Revestimentos de Pedr as Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 16
Artigos: Pedras para revestimentos
TERMO N9 649.195
Dia 15 de junho de 1964

IMD. BRASILEIRA

=MO

Indústria Brasileira
Dia 16 de janeiro de 1964
1,~nprene: Bazar Oscar Freire Ltda..
Local: São Paulo
Classe: 12
Artigos: Na classe
"
TÊ,RIVIO 1\1 9 630.413

wTENAX"
Ind. Brasileira
9—
Dia 31 de janeiro de 1964
'Requerente: Comercial Tenax
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Na classe

TETRACAPH

IND. BRASILEIRA
Requerente: Auto Pósto Super
Óleos 2.000 Lrda.
Local: São Patdo
Classe: 47
Artigos: Na classe

de

TERMOS N'S 650. 494-501
Dia 13 de junho de 1964

Industria Brargieírb,
Requerente; Plásticos Plavinil S.A
Local: São Paulo
Classe: 27
Artigos: Na classe
Classe: 2
Artigos: Na classe
Classe: 21
Artigos: Na classe
Classe: 38
Artigos: Na classe
Classe: 35
Artigos: Na classe
Classe: 15
Artigos: Na ciasse
Classe: 20
Artigos: Na classe
Classe: 29
Artigos: Na cl sse
TERMO N966.304
Dia 28 de setembro de 1964

SBCRICT-POSSI
ntitria Brantioire

PIVUSI

Indústria Bronile h
Requerente: rirem
— Compa
nhia Industrial Brasileira
Local: São Paulo
Classe: 8
Artigos: Na classe

Ingstria Brasileira

TÉRMO N9 638.960

"2 000"

*

N5 633..956

Dia 17 de março de 1964
Requerente: Majer Meyer S.A.
Local: São Paul(
Classe: 3
Artigos: Na classe

TERMO N9 650.356
Dia 3 de junho de 1954

TERMO N9 66.447
Dia 5 de outubro- de 1964

VITA,uAP

0~. adite

de 1969

.1n1n•n•n•nnn••11,

Requerente: Helene Skaf Cury
Local: São Paulo
Classe: 36;
Artigos: Calças para senhoras

Dia 28 de fevereiro de 1964
Requerente: Frotobras Indústria de RáDia 5 de setembro de 1963
Televisão e Componentes EletrôRequerente: Sillur Confecções de Cornicos Ltda.
tinas e Roupas Ltda
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe: 8
Classe: 36
Artigos: Na classe
Artigos: Na classe .
TE'RIVIO N 9 625.159

Fevererso

Requerente: Emprêsa Canapura Ltda.
Local: Pará
Classe: 42
Artigos: Aguardente de cana
TARMO NG 649.770
Dia 8 de junho de 1964

CARTOLA

TERMO N9 863.765
Dia 26 de setembro de 1968

roxin EF.53/1
Indústria Brasileira

Requerente: Dabi Indústria Brasileira de
Aparelhos Dentários S.A.
Dia 30 de março de 1964
Local: São Paulo
Ren,,,”-,mte: Arco S.A. Instituto FárClasse: 5
maco Biológico
Requerente: Confecções Cartola Ltda. Artigos: Barras; chapas; fõlhas, fios, fiLocal: Suiça
tas; lingotes; massas: perfilados; solda
Local: Paraná
metálica; tiras, tubos e Vergas de metal
Classe: 36
Classe: 3
estampados, laminados, moldados, torArtigos: Catnissas
A uti3os: Na -classe
neados, prensados, usinados, cortadds
em forma especial — eia bruto ou parcialmente preparados para uso nas
PREÇO DO NÚMERO DE TIOJE:SCr$ 0,16
indústrias
INDÜSTRIA BRASILEIRA

