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DIRETOR-GERAL
'Expediente de 11 de fevereiro de 1969
Pedidos de preferência

Luiz Jambo de Menezes (no pedido
de preferência da patente Pi têrmo
119 196.299). Defiro o pedido de preferência.
Diversos

Apolônio Malatesta Costa Ribeiro e
Aniello D'Agostino (no pedido de
cancelamento da patente Pi número 77.540). Ambas as publicações
identificaram de sobejo os requerentes. Assim, mantenho o cancelamento.
Pedidos de transferência

Morada Móveis Abjetos de Arte Limitada (no pedido- de preferência do
nome comercial Morada Móveis Objetos de Arte Ltda. termo n 9 674.040
- Morada têrmo n 9 674.041 - Morada termo n9 674.042). Defiro o pedido de transferência.
Perfumaria e cosméticos •Mirza Limitada (no pedido de preferência da
marca Roda Vida termo W 827.187).
Defiro o pedido de preferência.
Pace ao parecer supra, da Divisão
Jurídica, e inclusive face ao já decidido, ante o parecer do Sr. Consultor-Geral da República, indefiro a
petição de n ç' 7.328, de 12-2-68, nos
p rocessos abaixo mencionados:
Seagers do Brasil S. A. Fábrica
de Bebidas (junto ao registro número 359.569).
Irmãos Rodrigues Netto 8,z Cia. Limitada (junto ao registro número
359.661).
Rociam P uteicidade Ltda. (junto
ao registro 1, 9 360.116).
Ibrahim
Qunto ao registro
n 9 360.173>.
Bar Tricolor Ltda. (jun t e ao registro n 9 260.264).
H. & B. Sociedade Técnica Limitacto (juato ao registro n9 360.070):
Mantenho .) cancelamento dos, processos aba ozo er eionados :
Luiz Ednm Eueno (junto ao registro n o 367.641).
Empresa ,...áfica (..) Cruzeiro S. A.
(junto ao registro n9 369.849).
Cia.
Indústria e Comércio
(junto ao reeistrd n 9 370 983).
Eduardo "-4eeco S. A. Comercial e
Industrial ohnito se registro número 372.62
Condomiroo
Edifício "Brandão
Magalhães ' (junto ao registro número 375.778).
Química
Indarp 1,tda. junto ao registro n9 374.447.
Jorge Juoen (junto ao registro número 374 435i.
Kohler 20. (junto ao reer.1,.,-.
mPro 378.Sa4
Cind71
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REVISTA DA PROPRIEDADE'

N9 186.333 - Allimprandini Fran*
chini & Zindel.
,N9 186.338 - Rohm & Haas COM.
pany.
9 186.367 - Adoyhe-Léon Naget.
N9 186.405 - Chemische Werk Ais
144.420 - Aparei/10 de Alimen- bert.
tiançsto. Automático
Pitney-Bowes,
N9 166.602 - Ronson Products, L14
N9 144.759 - Receptores de Tele- mited.
vitsámn
o
o em
erieCaO.res - Rádio Corporation
N 9 186.719 - Maharaj Krishea
Mehta,
N 9 144.807 - Um Cursos de ComN9 186.720 - Maharaj Krisher&
dressáo para Fitas Prendedoras - Mehta.
1-easco Limited.
N 9 145.078 - Processo para Medi- N9 186.721 - Ernst Von Ohe.
N9 186.771 - Sociedade Glimar Li.
ção de Pressões nos Fenômenos de mitada.
sotplosão, e Dispositivo para por em
N9 186.810 - Rubens Manso.
execuçáo o referido processo - ComN9 186.818 - Standard Electrica
missariat A L'Energie Atomique.
N9 146.397 - A p erfeiçoamentos em S. A.
ou relativos à sistemas Telegráficos
N9 187.169 - 'Afonso Dominguea
Rítmicos para a transmissão simul- Silveira Ribeiro.
tânea de mensagens em direções
9 187.170 - Pirelli Società Per
opostas - N. V. Philips'Gloeilurn- Azioni.
penirabrieken.
N9 187.205 - Franklin Fay Júnior,
N 9 152.)04 - A pe rfeiçoamentos em N9 174.270 = Danfoss A. S.
resistências elétricas para banhos N 9
174.306 - Novolit S. A. Indús.
g alvanoplásticos e outros banhos ácifria e Comércio de Matérias Plásti.
dos - Eletro "G" Ltda.
cas
em
Geral.
N9 153.400.- Aperfeiçoamentos de
uma nova placa para conexão de N9 174.355 - Carbru - Indústria
cabos de baixada de antena para te- e Comércio de Máquinas Ltda.
N9 174.370 - Matei - Máquinas
levisores - Azzat Anna.
Limitada.
Exigências
Ns. 174.373 -174.374 - 174.371
- 1VIanuplast Manufatura de Plásti.
Cumpram Exigências
N9 174.262 -= A. B. Dick Compa- cos Limitada.
174.376 - Piraquara S. A. Ia.
ny.
de Tecidos e Plásticos.
174.264 - Standard Eletrica S. dústria
N9 174.398 - A. Tonolli & C.
A.
S.p.A.
174.308 - Chás. Pfizer & Co., N 9 174.538 - Antônio Joaquim Mar.
Inc.
N9 174.329 - Plásticos Ambra S. tinho.
N9 174.654 - °cearia Internatio.
A.
Inc.
N9 174.339 -- N. V. Philips Gloel- na-1,
N9 174.660 - Ledoáa S.p.A.
lanpenfabrieken.
9 .174.696 - João de Deus.
N9 174.344 - João Baptista Areae N
N9 195.693 - Skimilk Indústrias
Couto e José • Carlos de Oliveira e Alimentícias
de Sorvetes Ltda.
Silva.
N 9 174.360 - Screw And Boit Cor- N9 1'74.261 - Joseph Banchoft
Sons Co.
poration. Of America.
N 9 174.361 - Allegheny Ludlum
N9 174.354 - The Wellcome Foun•
Steel Corporation.
dation Limited e The Animal Vírus
N 9 174.381 - Jervis B. Webb Com- Research Institute.
N 9s 174.610 - 174.611 pany.
R.
9 174.441 - Colibri Lighters Li- Geigy S. A.
N9 138.942 - Victor Nuno Pereira
mited.
N9 174.488 - The Standard Oil de Souza Lima,
Company.
N9 169.421 - Worthington Cohpo.
N9 174.532 - Yankiel Obarzanski ration.
N 9 173.862 - Standard Electric.*
S. A.
N 9 174.533 - Willy Duczak.
N 9 186.226 - George Mazuza.
N9 174.534 - Superfine Indústria N9
143.347 - Merck & Co., In&
e Comércio L tda.
IsT9 186.253 - Neville Clyde
N9 174.535 - Eltra Corporation.
N9 174.588 - Ryuko S. A. Indús- Callum.
N 9 186.637 - Rubens Manso.
tria, Ccinérdi ) e Importação.
N 9 137.174 - Morden Machines
N° 174.594 - General Foods Cor- Company.
poration.
N9 172.633 - Equipe Distribuidor&
N° 174.596 - Richardson-Merrell, de Acessórios e Peças para Autos Li.
Inc.
mitada.
N9 174.607 - Pascual José Maria N9 174.092
Gilberto Carlos Rua
Oscoz Sancreez.

INDUSTRIAL
Luiz Treiguer Rosernberg (junto ao
registro n 9 379.949).
Joiaduque S. A. Indústria e Importação (junto ao trmo n9 569.426).
Companhia Frigorífica de Produtos
da Pesca rndfistria e Comércio Iorigopesca (junto ao registro número
319.948).
Sentença proferida pelo Dr. Juiz
da 2 a Vara Federal, no mandado de
segurança impetrado em favor de
Aguas Platina Ltda.
•
Parte final

VI - Assim sendo, não há ilegalidade nos atos - praticados pelo Diretor-Geral do D. N. P. I., impugnados através o presente writ, pelos
quais foi negado seguimento aos recursos interpostos, e determinado o
arquivamento dos mesmos.
VII - Pelo exposto, denego a segurança, e condeno a impetrante ao
p a g amento das custas e honorários
de advogado, em favor do impetrado,
os quais, de acôrdo com a Lei número 4.632, de 1965, e do principio
de sucumbência, aplicável subsidiariamente aos mandados de segurança
como tenho decidido em numerosos
processos, arbitro em NCr$ 100,00,
tendo em vista as diversas circunstâncias, a atender em sua fixação,
inclusive a natureza do feito.
Divisão de Patentes
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Privilégio de invenção deferido

N9 131.728 - Cobertura de Chapas
Lisas - Bela Frank En genharia Quimica e Montagens Industriais Ltda.
N 9 135.530 - Um dispositivo aperfeiçoado para aparelhos hidráulicos
com p reendendo um motor de êmbolo
de ação dupla. - Associated Cargo
Gear Ab.
N9 139.444 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a circuitos de ignição e
operação de válvulas de descarga
gáá e/ou vapor. - N. V. Philips'
Gloeilampenfabrieken.
N9 143.206 - Aperfeiçoamentos em
comutadores a barras transversais para emprego em sistemas telefônicos
automáticos. - Autoinajc
ne & Electric Company Limited.
N9 144,043 - A p erfeiçoamentos em
OU relativos a máquinas enroladrnas
de bobinas destinadas a suprir Min
teirruptamente rotores de pequenos
motores coletores com bobinas, em
série de laços situados entre as bobinas, feitos de fio menlico isolado.
-t,,,,
N. V. Philins'adoeliámneidahrie-

N

N9

N

N9

.L‘f 9

N

•

- As Repartições Publicas de- •
verão eatregar na Seção *de Comunicações do Departamento de
'prensa Nacional. até às 17 horas. o expediente destinado à publicação.

Fevereiro ; de
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EXPEDIENTE

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACICNAL

As assinaturas Vencidas po.
demão ser suspensas sem prévio
aviso.

- Para evitar interrupção na
remessa dos, órgãos Oficiais a re.
noeação de asinatztra deve ser
CREPE DP sEçAo oe aEoAçÃo
solicitada com antecedência de
FL ORIANO GUIMARÃES
r
trinta (30) dias.

OtRETOR .GERAL .

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
Se.eiVIÇOu 01) PUBLiCAÇÓES

Cite.FE

.- As reclamações pertinentes J. B. DE ALMEIDA CARNE!RO
t!I matéria retribuída, nos casos de
éreo ou omissão, deverão ser
DIÁRIO OFICIAL
foruladas por escrito à Seç..50
6E00 u•
de Redação. até o quinto dia útil
•acffie de publicidade do ex p ediente do Oepartamentai
subseqüente à publicação no
•4•010na . de Propriedade induatrlai do Ministério
da lradbati-le e do Comércio
órgão oficial.
- A Seção de Redação funciona, para atendimento do publico-de 11 às 17h30m.

69
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In otessc nas

Oficinas cio Departemenlo es

Imi.ransa Nacional

ASSINA TURAS
REPARTIÇÕES .E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

- Na parte superior do e ride.
rêço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e e mês e e ano ern que findará,
As assinaturas das Reparti.
ções Públicas serãO anuais e de.
verão ser renovadas até 28 de [e...
vereiro.

Capital e Interior:
Capital e Interior
- Os originiais, devidamente
- A remessa cle vatóres, sememestre
NCr$ 13,50
deverão
ser
dactilos
autenticados,
NCr$ 18.00 Semestre
pre
a favor do TeSoureira do De.
NCr$ 27,00'
giafados em espaço dois. em urna Ano
NCr$ 36.00 Ano
partamento de Irnprensa Nadosó face do papel, formato 22x33:
Exterior
Exterior :
nal. deverá ser acompanhada de
a:" emendas e rasuras serão res30.00
NCr$
esclarecimentos qUanto à sua apli•-•
•
•.•
•
•
•
•
•
NCr$
39.00
Ano
•
•
•
•n
Ano • • • • • • • •n
salued.as por quem de direito.
cação.
NamERo AVULSO
- As assinaturas podem ser
O
preço
do
número
avulso figura na Ultima página de cada
.- Os suplementos ás, edições
tomadas em qualquer época do
exemplar.
dos
Órgãos oficiais só serão remeano, por seis meses ou um ano,
tidos
aos assinantes que os soliNCr§
0.01.
exemplar
atrasado
será
acrescido
,
O
preço
do
exceto as para o exterior. que
se do mesmo ano e de NC-$. 0,01 por ano, se de anos anteriores. citarem no ato da assinatura.
sempre serão anuais.

No 617.693 -' Comercial Irrnã'403
Expressão de Propaganda
No 609.945 - Olinda - Ótica Olin-1
No 171.603 - Standard Electrica
Mel S. A.
Indeferida
da S. A. - classe 28.
S. A.
N9 617.699- -- eise - Serviços AdNO 611.236 - D. Pedro - Indústria
NO 174.649 - Tipo-Lite Metia LiN9 E09.288 - Linha Residência - ministrativos e promoção Limitada.,
de Chapeus D. Pedio Ltda. - clas- Um
mitana.
Produto Proba' - Beleza sob
NO 620.757 - . P. - Promoção (!.
se 36.
nadida. - Armações de Aço Probel Praduçáo de Propaganda Ltda.
S.
A.
classe
10.
;
e
NO 301.964 Eliane - Medas
Ergo S. A. indústria
NO bz0.786
Dhlisr:o de Marcas •
Confecçaas Filam' Ltda. - classe 38
e Comércio-.
Frase de Propaganda Indeferida
- Registre-se cola exclUsão de coTransportadora BarN9 620.803.
NO 458..535 - A Sorte está em. suas caxias Ltda.
bretude.
Rio; 11 de fevereiro de 1969
rnac.s - A Nacional Magasin S. A.
NO 04
ã20.8-,Transminas - TranTitulo de Estabelecimento Da ferido - classes 30 - 35 - 36 - 37 - 40
Marcas Deferidas
portes Gerais Ltda.
43
e
49.
441.131
Estação
Piloto
Rodo•
NO
caumiica FarmacêutiN9 620.848Ng 440.0139 - Conleataii - Confeita
N9 461.457. - Johnson & Johnson ca Lema Ltda.,
S. A. Importação Comércio e Indús- viária - Lataaão-Rodoviária São PauO
nome
que
garante
qualidade
lo
Ltda.
classe
33
(art.
97
n
9
4).
NO
64.85a
-a.
E. Ga /Engenharia
tria - classe 41.
- Johnson & Johnson - classe 26. Eletrônica Geral Ltda.
453.395
Alvorada
ComérN9
N? 440.205, - Priritareen - PrinNO 609.504 - Você Ganha um. Prê620.861 -a Industria Niteroiense
tasereen S. A. Indústrias Gráficas cio e Representações Alvorada Ltda. mio na. Certa - Lojas- Everest S. A. deN9Bebidas
Ltda.
classes
33:
e
41
(art.
97
n
o
1).
- ciasse 38..
- classe 48.
NO 621.248 -a indústria Comércio e
NO 599.421 - Edificio San Marina
N9 466.600 - Braa.mer - Luisa
NO 608.509 - Você Ganha um Prê- Moagens de Paullata Ltda.
Campbell - classe 33 - Registre-se - Meson Engenharia Ltda. - Clas- mio na Certa - Lojas Everest S. A.
NO 621.2419 -4- Rodorápido Transporse- 33 (art. 97 n o 4).
com exclusão_ de impressos.
- classe 32.
tes e Representações Ltda.
No 550.720 - Giobus-Dosvidat NO 600.974 - Bar e Mercearia. Rio
NO 621.403 Encipar - EngenhaExigências
Fe-tamantas Grobus-Dowidat S. A. Lisooa de Mactureira - Bar e Merria Civil da Paraná Ltda.
- casse
Cumpra
o
Artigo
92
do
C.P.I.:
ceana Rio Lisboa de Madureira. LiSuifarma Ltda.
N9 621.405NO 550.867 - Tamoyo - Indústria mitada classes: 41; 41 e 43 (art.
No 483.506 - Insttiuto Superior de
N9 621.410 ;- Bramir Comércio Lide aabão Tamoyo Ltda. - classe 48. 07 n9 1).
Coatabilidade.
mitada.
No 577.420 - Graf-Decor - Gral- N 9 603.447 - Serraria Taquaral
NO 607.817 - Transportadora EstreNO 612.411 ;- Fábrica de- /VIá.quinfla
D-or Indústria e Comércio de te- Serraria Taquaral Ltda. - classe 33 la. do Oriente Ltda.
e Correlatos Ltda.
tras Ltda.; - classe 28'..
No 607.820 - Indústria de Tintas
(art. 97 n9-1).
No 612.412, - Movime Indústria C
rzç" 580.620 - Heirner - LeopolCamela Ltda.
Comércio Ltda.
N,9 603.681 - Edifica* Londres
do a'acqiiet & Cia. LJda.,
NO 612.403 - Plásticos Caxiense
N O 621.4291 - Ancora - Empr
N9 600.9'84 - Artina" - Serralhe- Construtora Londres Ltda. - classe Limitada.
Técnica CoMercial de Contabilid
ria ArVstica Nacional Artina Li- 33 (art. 97 n9 4).
NO 612.457 - Álamo. Comercial e Ltda
matada - classe 16.
Incorporadora Ltda.
mar'cas Indeferidas
1nI'? 621.531 - Luxor - Administra*
No 608.025 - Baias Rosana - CoN9 617.696 - A & O - Arte e C.
;ão e Corretagens Ltda.
meraindustria Corby Ltda. - classe . N O 440.770. - Sterling - C. Szter- jatos Ltda.
DP 621.563 - Administradora Dna.
ling & Cia. Ltda. - classe 13.
41.
N9 621.432 - Cimol - Comércio e biliária do Recife Ltda. No 608.491 - Gynestoi Laborató- NO 462.596 - Mil milhas- -S. PauNO 621.576 - José Nicolau e isk.
Indústria de Mossoró Ltda.
lo A/pargatas S. A. - classe 31.
ria; Globo Limitada - classe 3.
lho.
119 €03.545.- Zóca - Cia. Comer468.442 - Domidorm InstiImobiliária!!
1,19 621.617 - Arauto
cia e Industriai Katra - classe' 46. tuto Médico
de Aplicações
e Construtora S. C. Ltda.
AVISO AS REPARTIÇÕES
N o 608.5:7 - Ztica - Cia. Comer- Scientifices Industrial
NO 621.628 - Vlaclimir Reitsky
PCBLICAS
cial e Industrial Katra - classe 48. - classe 3. (I.M.I.D.A.S.) S. A.
,
Dubnic.
'
de
Irnpzensa.
O
Departamaato
;
NO 603.716. - Onda - Indústria de
NO 621.634 - Cia. Lithographief
NO
596.983
Walkiria
União
Na,eional avisa ás Repartições Pu- Ypiranga.
; Móveis de Aço Onda Ltda.. - classe Panificadora Ltda. - classe 41.
33 - Regisi I se cem exclusão de serNO 622.31 - Café e Bar Dois dg
blicas em geral que; deverão proviNo
600.490
Farmácia
Araujo
pentinas, calafeta e substitutindo pa- Dicaaria Araujo S. A. - ciasses 3
Fevereiro tda.
denciar a reforma das assinaturas
pai calofane por pap,,1 transparen- e 33.
N9 622.639 - Tangará - Comérek
0.os orgo,es oficiais até o dia 36 de- e Representações Ltda. te.
N9 604.133
- Café
-- PaniN o C09.0;l5 - Lira. do Itnstre Lula ficação
Indiana
Ltda.Sintra
atai',
a
fim
de
evitar
o
cancelaN9 622.081 - Dolbras
Serviçok
L. clae al.
Nilo Santos Pinto
classe 8 -,
de Admirliatração e Promoção Ltda.
manto da ten.es.sa a partir daquela
Raaiatra-ac sem direito-ao uso; exclu-l a N9 423.7E6 - Credi;ivro
CrealliNO 622.154 - Padaria Copacaban:
•
aata.
siva de lira.
vros Ltda. - classe 32.
Ltda.
O
reatatro
de
assinatura
nava,
au
NO 609.194 - Qui-G 1 - Milton
6221454 - Agro Pecuária C.c,
-NO
• Titulo. de EsteUZel...:mx?nto
Landucci - c/asse 25.
Ile renaaaçae, será falto contra a marcial jardim S. A.
Indef
er
ido
N9 609.439 - Cruzadas em Revis-y
NO 621720 - Benfitex Beneficia.
.^.,:resar:5aç2zt tikt empenho . da desta - Sebastião Saldanha Marinho -I N 7 C68.843 - MicrOalaniaa dera de ;Fibras Texteis S. A.
pe:/a rwpecilva.
classe 32 - Registre-se ooin exclu-: orotécniaa, Instrua:amai C'ent:f
N9 621 991 - Abaeté itepreseAtao
Lisão de publicações em geral.
1
1 rnitada - (f; asse 8.
cães Ltda.

.c.,!uarta-teira 15
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N9 623.113
Lojas Recirel S. A.
N o -666.289 •- Laticínios Nilmar Li- novas exemplares determinando Os os a e
tigos e declare a q ualidade dos
N9 623.606 - Mapomel - Resinas mitada.
artigos.
assinantes ara:ante à firma.
:Sintéticas Ltda.
N 9 666.293 - Refor Representações
N9 607.828 - Sonavet Ltda. -- SoN° 617.694 - A 6 -O = Arte e
N9 624.555 - Borba - Administra- de Forjados Ltda.
ciedade Nacional de Vendas e Tainsção Engenharia e Advocacia LimitaObjetos Litda. - Apresente novos
N 9. 666.329 - Cooperativa de Habi- portes Ltda. - Apresente novos
da.
tação de S. _Paulo Ltda.
exemplares reivindicando artigos de exemplares discriminando ,precisaments
7" 624.582 - Industrias Nordeste
N o 622.860 - Engebras C,onstra- uma só classe uma vez que impressos os artigOs. n
S. A.
, ção, -Engenharia e Comércio Ltda. - sr,
'N° 617.708 - Auto Peças Redenção
ao 664.913 - Ronaldo Xavier de .Apresente novos exemplares em se c , o25d.a cl. 38 e cartazes em geral da
Lima e -Carlos Simões Pacheco.
Ltda. - Apresente novos exemplares
tratando de nome de emprasa exN9 591.756 - Televolt S. A. In1.79 664.959 - Agência laátia de Au- cluindo o constante da aplicação e
dústrias Elétricas - Cumpra a exi reivindicando uma só ,classe e discrimi.
tomóveis S. A .
cumpra o art. 92.
nando os -artigos pertencentes a mesma.
gancia
de fls. 105.
N9 664.9'71 - Instituto de Beleza
N9 . 606.052 - Mendes Lima S. A.
N 9 617.715 - Construtora jaspe Li.
NO 612.443 - Venpa S. A. 'Vai&
La Belle Ltda.
e Comércio - Aepresente res Negócios e Participações Cum-untada - Apresente prova da consti1N9 .664.978 - Administração de Indústria
a prova do art. 92 e noves -exempla- pra ,o art. 92. Fica retificado o cli- tuição legal da firma e novos exempla.
Bens Saci osé Ltda. S. C.
res mas dimensões regulamentares ex- chê publicado em 3-2-64 para o nome • res . discrimine:-do precisamente os artiN9 664.991 - Indústria .e .Comércio. cluindo aplicação e devidamente da- eemvenpa S. A. Valerres, 'Negóeios
gos e com etiquetes em ordem.
tados.
Phelpa Liinitad a.
e Participações.
N° . 617.717 - Ahlert .5 Beier
N9 463.616 - Mimei Aguilar Silva
N9 665.164 - José Gonzalez • GarN 9 607.862 - Promoplan - Emeia.
- Apresente exemplarc-s em nome do preendimentos e Comércio Ltda. -- Apresente procurador hábil perante o
novo titular.
N9 665.166 - Nilson Rodrigues.
Apresente novos exemplares excluina DNPI e novos exemplares com uma
N 9 '593.553 - Crane Packing Com- .do ou justificando a cl. 32 e substi-' só classe e zartigo ,declarado.
N 9 665.190 - Confecções Orquídea
pany - Apresente novos exemplares tuinclo .a cl. 50 pela 38.
Limitada.
N° 617.724 - Mercur Publicidade
nome de John Crane Indústria. N o 607.891 - Cia. Calçado Clark
N9 665.204 -- Administração de eem
, Oomércio Ltda. e discriminando' - Apresente novos exemplares rei- S. A. - Apresente novos exemplares
Bens Ana Luiza Ltda. S. C.
N 9 665.627 - Amerval Importação precisamente os artigos de acôrdo vindicando a marca de acôrdo com na el. 38 com exclusãO de impressos,
com a classe pedida.
a expressão timbre da firma, e o Temo
as etiquetas.
e Exportação S. A.
N 9 584.459 - Mirasol - Indústria
N 9 609.241 - Resistahl - Mos de de negócio a que se 'refere a Emprêsa
.N9 665.629 - .Agil Administradora
e Comércio de Plásticos Ltaa.
Alta laesistancia Ltda. - Apresente de Publicidade.
Geral de Imóveis Ltda.
N 9 665.632 - E mp reendimento,s • Tu- Tendo em vista a prioridade obtida novos exemplares excluindo das etiNq 620.448 - Neolar - Imóveis,
quando
de
depósito
`feio,
apresente
q
uêtstà' aços de alta resistência tendo Administração
risticos do Brasil Ltda.
e Comércio Ltda. N9 665.634 - .S. A. 'Exportadora novos exemplares discriminando pre- em vista oq ue foi reivindicado.
Apresente ,-novos exemplares discrimicisamente, apenas, artefatos plástide Produtos Pernambucanos.
N
9
609.242 - Resisthal - Aços ale nando artigos de uma só classe.
cos.
N9 665.654 - Pelicio Bertu.
N" 592-967 - Tobias & Cia. - Alta 'Resistência Ltda. - Apresente
N° 620.758 . - Cia. Brasileira de
novos
exemplares excluindo das etiN 9 665.690 - Liabras - -Produtos Apresente novos exemplares reivin
Petróleo
Petronosso - Apresente noquêtas
-aços
de
.alta
resistência
e
da
Liofilizados Brasileiros •S. A.
dicando a marca com o nome certo.
reivindicação dos artigos cimenta ves exemplares discriminando precisaN9 665.706 - :Hospital e MaterniN 9 600.190 - Delikatassen Comes- metálico, couraças, estanho, limoni- mente as substâncias de origem mineral
dade N. S. do Amparo 'S. C.
N9 665.821 - Administração e_Par- tíveis e 'Bebidas Ltda. - Apresente te, papel de estanho, sulfetos, trilhos e excluindo xisto betuminoso (cl. 47).
'novos exemplares reivindicando o tí- de aço, tipcs de imprensa:
ticipação Acre S. A.
Ns. 620.759 - 620.763 - 620.764
N O 609.243 - Resistahl - Aços de
N 9 665.822 - Administração e Par- tulo de acôrdo com' a eitquétas e
cumpra o art. 98 do C.P.I.
Alta Resistência Ltda. - Apresente - Cia. Brasileira de Petróleo Petroticipação Alagoas S. A.
N 9 602.440 - Sócrates Mendes
exemplares excluindo das eti- nosso - Apresente novos exemplares
N 9 665.823 - Administração e Pari Kateb - Apresente novos exempla- novos
quêtas aços de alta resistência e da discriminando precisamente as substânticinação Amapá S. A.
N 9 665.824 - Administração e Par- res em 3 vias com exclusão.da camu- reivindicação dos artigos máquinas cias de origem mineral e excluindo xismila cl. 3 e substituindo colorau (e- a eralidade)
molas de válvulas to beturninososo (cl. 147).
ticip ação Amazonas S. A.
de terceiros) por tempero à
iria-prima) máquinas operatriN9 665.825 - Administração e Par- amarca
base
de
pimentão.
zes
(a
determinar).
N° 620.768 - Portable Electric
ticipação Bahia S. A.
N 9 604.500 - Rádio Gazeta do Ca609.244 - Resistahl - Aços de Tools Inc. - Apresente novos exemN9 665.826 - Administração e Parriri S. A. - Apresente novos como :Alta Resistência Ltda. - Apresente plares.
ticipação Ceará S.A.
titulo nas els. 32 e 33 para rádio 'novos exene • -as excluindo das euN 9 665.827 - Administração e Par- emissora
N° 620.777 - Laboratório Lomba
com programas radiofônicos . quatas aças .7 alta resistência e da
ticipação Espirito Santo S.A.
N 606.030 - Pinturas Prediais reivindicação dos artigos moinhos de Ltda. - Apresente novos exemplares
N 9 -665.828 - Administração e Pardiscriminando p recisamente o que deSoc. Ltda. - Apresente novos exem- vento (cl. 6) .
ticipação Goiás S.A.
NO 809.245 - Resistahl - Aços de seja proteger e substituindo gênero de
N° 685.829 -- Administração e Par- plares na cl. devida e discriminando
os artigos que deseja proteger.
Alta Resistência Ltda. - Apresente negócio por artigos .
ticipação Guanabara S. A.
NO 606.040 - Conspauli S. A. novos exemplares excluindo das etiN° 620.826 - Clemente Scomparin
N9 665.830 - Administração e Par- Técnica
Paulista
de
Construções
quêtas aço de alta resistência e os - Apresente exemplares discriminando
ticipação Maranhão S. A.
Apresente novos exemplares nas di- artigos grifados a fls. 6-8.
N° 665.831 - Administração e Par- mensões regulamentares na cl. 38 e
149 €09.2/16 - Resistahl - Aços de os artigos que deseja proteger.
ticipação Mato Grosso S. A.
N° 621.027 - Nova Meca - Cocom exclusão de carimbos cl. 17 e f o- Alta Resistência Ltda. - -Apresente
N9 665:832 - Administração e Par- lhetcs cl. 32.
novos exemplares excluindo das eti- mercial S. A. - Apresente exempla.
No 606.042 - Conspauli S. A. quêtas aços de alta resistência e da res discriminando os artigos de acôrdo
ticipação 'Minas Gerais S. A.
N 9 6,65.833 - Adniinistração e Par- Técnica Paulista de Construções - reivindicação dos artigos alfanges, com a classe pedida.
Apresente
a prova do art. 92 e novos ferro comum e carvão, lâminas para
ticipação Pará S. A.
N° 621.030 - Meco - Nova CoN° 665.834 - Administração e Par- exemplares nas dimensões regula- barbear, navalhas para barbear.
mercial S. A. - Apresente exemPlamentares devidamente datados e com
ticipação Paraíba S. A.
149 609.247.-- Resistahl - Aços de rç
.
s discriminando os artigos de acordo
N 9 665. 83.- Administração e Par- exclusão de aplicação.
Alta Resistência Ltda. - Apresente
ticipação jo araná S. A.
N 9 606.048 - Indústria Química novos -exemplares excluindo das eti- com a classe pedida.
N° 621.257 . - Mobiliário Fiel
N9 -665.836 - administração e Par- Mantiqueira S. A. - Apresente no- quêtas aços de alta resistência face
de
ticipação Pernambuco S. A.
aos artigos reivindicados.
3
Belo
Horizonte S. A. - Apresente
as
exemplares
nas
dimensões
reguN9 665.837 - Administração e Par- lamentares devidamente datados na
N 9 609.248 - Resistahl - Aços de novos exemplares declarando o gênero
ticipação Piauí S. A.
38 e excluindo carimbos cl. 17 fo- Alta Resistência Lida: - Apresente de neoócio de acôrdo com a prova do
N o 665.838 - Administração e Par- el.
lhetos e folhinhas el. 32.
novos emeplares excluindo das eti- art. 92.
ticipação Rio Grande do Norte S.A.
N O 606.050 - Lage Frei S. A. - quêtas aços de alta resistência e da
N° 62L286 - Rei da Voz Apare• No 665.839 - Administração e Par- Apresente
novos exemplares nas di- Meivindicação dos artigos alavancas
ticipação Rio Grande do Sul S. A.
mensões regulamentares devidamen- de cambio, carros-berços, câmbios, lhos Eletro-Sonoros S. A. - Apre.
N9 665.840 - Administração e Par- te datados na ci. 38 e excluindo ca- velocípedes.
sente novcos exemplares discriminando
ticipação Rio de Janeiro S. A.
rimbos cl. 17 folhetos . e lolinhas' cias- . N° 612.462 - Kibon S. A. (In- p recishtamente as
publiciçaões
N 9 665.841 - Administração e Par- se 32.
dústrias Alimentícias) - Apresente gera/.
ticipação Santa Catarina S. A.
N o 606.099 - 'Panificadora José novos emeplares reivindicando apeN9 621.408 - Indústria e Comércio
N 9 665.842 - Administração e Par- Menino Ltda. - Apresente novos nas GROSELHA
d, Produtos da Mandioca Ltda4 exemplares discriminando precisaticipação São Paulo S. A.
149 612.465 - Metalúrgica Paro LiN o 665.843 - Administração e Par- mente os artigos:
mitada - Apresente novos exempla-. Apresente novos exemplares reivindl•
N o 606.095 - Corrêa, Mauro & Cia. res discriminando os .artigos 'de fun- cando o nome de emprêsa de acórdo
ticipação Sergipe S. A.
No666. 846 - Comestíveis Santa Ltda. - Apresente novos- exempla- dição e metalúrgica.
com a prova do art. 92.
res reivindicando 'devidamente o arN° 621.590 - Rubens M. Tavah
Rita Ltda.
NO 612.498 - Casa Mela - Bor• N O 665.889 - Write' - Comércio tigo pois na classe 28 só é cabível dados -e Linhas Ltda. - Apresente - •
,--ate novos exemplares sem ira.
capas para estofamentos.
, e Indústria de Tecidos Ltda.
novos emeplares com -eitquêtas maa• N 9 606.100 - Abílio Garcia dos nítida-s tendo em vista a ' reivindicaN 9 • 6615.951 - London .Comercial
Santos Jr. - Apresente novos exem- ção da marca.
Peças para Veículos Ltda.
No -621.560 -- Berpeças
N 9 665.955 a. - Peças e Acessóries
' plares fazendo opedido como marca N o 617.687 - Minah -S. A. , Comér- i:/2 Peças e Acessórios Ltda. Comércio
- Apregenérica ou reivindique apenas um cio e Indústria de Adubos e Rações
• Autonac Ltda.
produto declarando a ação terapêu- - Apresente novos . exemplares com sente novos exemplares discriminando
N O 666.006 - Poliprótese Indústria tica do mesmo.
etiquêtas mais nítidas na cl. 38, dis- es artigos.
e Comércio Representação de MateN° 621.557 - Deltracar Comércio
N O 606.101 - Serralheria Irmão criminando precisamente as impresriais para Prótese Ltda.
Joga Ltda. - Apresente novos exem- sas cornerciais, excluindo os prospeaa F,- ;,,resentações Ltda..- Ap resente e
Na 666.030 - Termoflux
noFundi- plares discriminando os artigos da tos comerciais e esclareça o nome da los
exemplaras discriminando os artição e Fluxos Químicos Ltda.
cl.
11
e
reivindicando
o
nome
da
rerequerente
tendo
em
vista
a
procuragos.
J
N9 666.048 - Cia. de Ferro Ligas querente de acõrdo com a procura- ção inscrita sob o n o 137.352.
N° 621.409 - Escritório dos Munida Bahia S. A. - .FERBASA.
ção.
N
9
617.688
Representações
Uni9 6.fi6 nti 2 - T r ria rl-rianrn PéN o 606.109 - Auto Mecânica Ir- das Ltda. - Apresente novos exem- t"pios Paranaense Ltda. - Apresente .
u-N
mãos Theodoro Ltda. - Anresenta i-iar
iii or j niina,ndcrn
recisatrente ovos exemp lares reivindicando nome
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Serviço de Recepc-,o,
termo 521.910 frase de propaganda
Passe trem com Feiro Basto).
- informação e Expedição
Baptista Miranda e/ Cia. Ltda . (no
recurso interposto ao indeferimento do
Em 11 de fevereiro de 1969
termo 523.707 marca Velhota).
Notificação
Lanifício Sul Riograndense S. A.
Ficam
notificados
os requerentes
indeferimento
(no recurso interpoaso gO
abaixo mencionados convidados a
do termo 544.915 marca Lanasport ) comparecer
a este Departamento no
Indúst Ia Máquinas Invicta S. A. prazo de 90 dias, a fim de efetuar o
(no recurso interposto ao deferimento pagamento da taxa final e retirarem
do terrno 547.015 marca Invicta) .
o certificado de acôrdo com o DeNesi, Mandin Ei Cury (no recurso creto n9 254 ,de 28 de fevereiro
interposto ao deferimento do termo nú- de 1967.
N o 375.765 - Moinho Santa Rosa
mero 548.394 marca Lanceiro).
Ltda. - Registro n 9 390.112.
Casa Tr'sonseca Duarte (Cereais) LiN 9 377.254 - Valoreg,,a Sociedade
mitada (no recurso interposto ao inde- Anônima Investimentos - Registro
ferimento do -termo 550.120 marca n o 390.113.
Tupi).
N 9 382.046 - Gráfica Editôra Lord
The Gillette Company ( no recurso Sociedade Anônima Registro núinterposto 20 deferimento do termo nú- mero 390.114.
Cervejaria Mogiana
N 9 400.278
mero 557.042 marca Tony) .
Cia. Palermont Industrial, Indústria Ltda. - Registro n o 390.115.
N 9 406.558 - Edições Musicais
de Perfumes e Artigos de Toucador
Brazano Ltda. - Registro número
(no recurso interposto a indeferimento 390.116.
do termo 567.689 marca Royal Face).
N 9 416.966 - Quimica Solubras
Instituto Medicanete. Fontoura S. A. Indústria e Comércio S. A. - Re( no recurso interpostos ao .defrimento do gistro n o 390.117.
N 9 420.775 - Cortume de Couros
• marca Efontil).
termo 57
e Peies Flecha Sociedade Anônima
G. G. Pezziol S p . A. (no recurso - Registro no 390.118.
res.
N° 622.030 - Construtora Mavel interposto ao indeferimento do termo
N 9 430.990 - Imobiliária e IncorLtda. - Apresente etiquetas.
n° 573.357 frase Cynar a Bebida dos pora.dora.
Thau Sociedade Anónima
N 9 622.112 - Probal Comércio e Esportistas ) .
- Registro n 9 390.119.
Indústria S. A. - Apresente nova
Laboratório P Farnel Ltda . (no reN o 508.660 - Nirge Ribeiro Gonexemplares de acôrdo com o art . 105. curso interposto ao defrimento do ter- çalves Vieira - 27-Registro n o 390.120.
N 9 513.972 - Metalúrgica Gliceria
N° 622.223 - Abílio Cenera - mo 576.620 marca Fama).
Comércio e Indústria &breu Sam- Sociedade Anônima Indústria e CoApresente exemplares declarando o gêpaio S. A. (no recurso interposto ao mérc:o - Registro n o '.:,90.121.
nero de negócio.
N o 539-171 - Aguafilter Corpora:
N° 622.416 - Indústria de Biscoi- indeferimento do Termo n 9 577.973
marca Brasidur).
tion - Registro n 9 390.122.
tos Sã Marcos Ltda . - Apresente
N9 554.964 - Bar e Restaurante
Mercediesel Comércio, Industria e
exemplares mais nítidos especificando
Representações Ltda. (no recurso Atlántica Ltda. - 14,egistro número
as con s ervas .
interposto ao indeferimento do Ter- 390.123.
N° 607.865 - Simala - Santa Cruz mo
N o 568.561 - Banco Novo Mundo
n o 579.455 marca Mercediesel).
Ltda . - Apresente nova exemplares.
Registro n 9 390.124.
De Millus Comércio e Indústria de S. A.
N 9 576.336 - José Emir de OliRoupas S. A. (no recurso interposto
ao deferimento do Têrmn n 9 580.086 veira - Registro n o 390.125.
marca Pan-Plex).
.
N 9 577.373 - Panificadora Espiga.
Informaçáo e Expedição
Cia. Pullsport de Malharia 'no re- de Ouro Ltda. - Registro número
curso interposto ao deferimento do 390.126.
Seção de Recursos
N 9 582.502 - Etna Plásticos LiTêrmo n o 580.133 nome comercial
mitada - Registro n9 390.127.
Creações
Well
Sport
Ltda.).
EXPEDIENTE DE 11 DE FEVEN 9 589.932 - Metalúrgica Serrador
Cia. Pullsport de Malharia (no
REIRO DE 1969
recurso interposto ao deferimento do Ltda. - Registro n 9 390.128.
N 9 591.234 - Brasopal Sociedade
Termo n o 583.134 marca Well
Anônima Indústria e Comércio Recursos Interpostos
Sport).
Rs'gistro n o 390.129.
Cia. Ultragaz S. A. (no ecurso
N 9 593.552 - Brasimovel - Societildes Laboratórios, Inc. (no recur- interposto ao deferimento do Têrmo dade
Brasília de Imóveis Limitada
so interposto a deferimento do termo n9 583.899 marca Ultra Sue).
- Registro n 9 390.130.
Ajinomoto
do
Bre./2
3.
A.
Indús228.796
marca
Alca
g
in
)
.
o'
N 9 5 98 .7 9 1 - Hirta, Nuhrich &
SAMBRA - Sociedade Algodoeira tria e Comércio (no recurso interLtda. - Registro n o 390.131.
ia .
do Nordeste Brasileira S. A. ( no re- posto ao indeferimento do Têrmo C N9 601.116 - Indústria Química
593.918 marca, Adi-No).
nO
curso inter p osto ao deferimento do ter_
Simil;
Ltda. - Registro no 390.132.
Laborterápica-Bristol S. A. Indús
mo 300.242 marca Pérola) .
tria Química e Farmacêutica (no re- N 9 602.137 - Cia. Brasileira de
Institut National des Appellations curso interposto ao deferimento do Investimentos - Registro n 9 390.133.
D'Origine des Vins et Eaux 1 de-vie ( no Termo n 9 594.463 ma y,ia. Neuropec). N 9 602.562 - Adonis Cardoso Chaves - Registro n o 390.134.
eecurso interposto ao deferimento do
A Sensação Modas S. A. (no reN 9 606.669 - Societé D'Editions
termo 462.573 marca Kidrink)
curso interposto ao indeferimento do
Petrolite Corporatino (no recurso in- Termo no 600.637 marca Declasse). Modernes Parisienne - Registro núCeske Zavody Motocykove Narodni mero 390.135.
terposto ao deferimento do termo núN 9 008.556 - Sociedade /ndustr:al
Podnik (no recurso interposto ao demero 463.419 marca Petrilite )
do Termo n o 601.845 mar- e Comercial de Aços Kanthal LimiPetrolite Corporation ( no recurso in- ferimento
tada - Registro n 9 390.136.
ca Multivelo) .
terposto ao deferimento do termo núSpcedwriting Publishing Company
mero 463.421 marca Petrilite ) .
Inc. (no recurso interposto ao indeAVISO AS REPARTKAES
Farbwerke Hoechst Aktiengeselischaft ferimento do Têrmo no 602.531 marPÚBLICAS
Vormais Meister Lucius ei Bruning (no ca Speedwriting).
recurso interposto ao deferimento do
O Departamento de Imprensa
Exigências
termo 487.308 marca Metilmelubrina ).
Nacional avisa às Repartições PúBadische Anilin. fi Soda Fabrik
Cia. Química Rhodia Brasileira (no Aktiengesellschaft
blicas em geral que deverão provi(junto à marca
recurso inter p osto ao indeferimento do Pigmossol Termo n o 443.508). - Padenciar .a reforma das assináturas
termo 510.975 marca Rhodia Sauva- gue o sigsnatário do aditamento a
dos orgifics oficiais ate o dia 30 de
taxa correspondente.
ge ) •
abril, a fim de evitar o cancelaLojas Assumpção S. A. Comércio e
Instituto Brasileiro de Psiêclogia
mento da remessa a pai tir daquela
Importação (no recurso interposto ao de- Educacional Ibraspe (junto ao Terdata.
ferimento do termo 517.407 marca mo no 504.566). - Apresente o signatário o documento citado no reAsiaimpção ) .
O registro de misinatura nova, ou
The Procter i Gamble Company (no curso e que não foi anexado.
de renovação, será feito contra a
recurso intehnosto ao deferimento do
Indústria de Móveis ic Aço Onda
apro entação do empenho d
- a destermo 517,433 marca Ache).
Ltda...(jnnto ao Termo tf? 608.715).
pesa respectiva. •
Declare
o
recorrente
o
número
do
Ferros Eliaricos Tupv 5. A. (no
recurso interposto ao indeferimento, do seu registro, citado ' no re,iurso.

da requerente de acôrdo com a procurapçâo.
N 9 621.519 - Banco Popular do
Rio Soc. Cooperativa de Responsabilidade Ltda . - Apresente novos exemplares esclarecendo a natureza do pedido tratando-se de nome de empresa
cumpra o art . 92.
N.' 621.591 - Rubens M. Tevah
- Apresente novos exemplares declarando o gênero de negócio da sociedade e cumpra o art. 92.
N 9 621.624 - Cardoso, Rodrigues
Cia. Ltda . - Apresente ai /OS
exemplares.
N9 621.881 - DEIPOCA - Distribuidora, Exportadora e Importadora
de Produtos de Origem Animal Litda.
- Apresente novos exemplares como
marco de serviço, tirando das etiquetas a expressão Indústria Brasileira.
N° 621.882 - Novegação e Cabotagem Ltda . - Apresente novos exemplares ou etiqtietas com o nome certo da firma e prova da constituição legal da mesma.
N° 621.900 - Adilson Fagundes
Alonso - Apresente novs, exempla-

Fevereiro de 1969
N9 609.020 - Sa.nurb Enoienharia
S. A. - Registro n o 390.137.
N 9 609.179 - Modas da Gi Limitada - Registro 111 9 390.138.
N'? 611.285 - ,Ata Teimo Industrial Ltdu. - Régistro n o. 390.139.
Guaruja Importadora
N o 61' '1
Ltda. - _egistrci n9 390.14g.
N 9 611.610 - Comércio e Indústria
de Bolsas Orleans Ltda. - Registro
n o 390.141.
N 9 612.666 -- iengo & Ranieri
Têrmo n o 390.142.
N 9 613.738 - Ind. e Comércio
Sobral Ltda. - Registro n9 390.143.
N 9 613.814 - Cia. Brasileira de
Super-Mercados -Á- Registro número
390.144.
N 9 613.815 - Pia. Brasileira de
Registro número
Super-Mercados
390.145.
613.816
dia.
Brasileira de
N9
Registro número
Super-Mercados
390.146.
N 9 613.818 - pia. Brasileira de
Reg‘stro número
Super-Mercados
390.147.
N 9 367.424 - Martini Sz Rossi Sociedade Anônima Indústria e Comércio de Bebidas - Registro n o 390.148.
N9 304.117 7- C. Gusmão & Cia.
Ltda. - Registro 1 n 9 390 149.
N 9 346.220 - Celir Reunidos Agro
Industrial Sociedade Anonima CRAI - Registro ,119 390.150.
N 9 356.524 - Trigolai Sociedade
' Anônima Comerciá e Representações
- Registro n o 390.151.
N 9 375.019 - S.[ A. Instituto Bioterapico Americano S. A.I.B.A. Registro n9 390.152.
N 9 380.979 - Comerciai Importadora de Caça e Pesca Ltda. - Registro n 9 390.153.
1\1 9 400.686 - Cassio Munia Sociedade Anônima Importação e Comércio - Registro n o 390.154.
N 9 406.623 - Osquestra Sasino de
Sevilla Ltda. - Registro n o 390.156.
N 9 407.283 - Wilheim Augusto
Hein - Registro n9 390.157.
N9 409.354 - Ferromet; Foreign
Trade Corporation for The Export
And Import of Metalurgical Procluctil
- Registro n o 390.1158.
N 9 410.049 - Consórcio Internacional de Negócios Imobiliários e
Administração S. A. Cinta - Registro n o 390.159.
N 9 417.278 - Mendes Si Cia. Limitada - Registro n 9 390 160.
N9 417.725 - Ernesto Neugebauer
S. A. Indústria Reunidas - Registro no 390.161.
N 9 418.578 - Comercial Importadora Bencom Ltda. - Registro número 390.162.
. FarmaN 9 418.920 - Laboratórár
cêutico Internacional S. A. - Registro 390.163.
N 9 420.652 - Aniibroz i o Frederico
- Registro 350.164. I
N 9 424.916 - Escritó io de Construções e Engenharia D3EL S. A. Registro 390.165.
N9 426.638 - Praticai Representações Ltda. - Registro 350.166.
N o 527.371 - Jóias Atlas Ltda. Registro 390.167,
N9 430.614 - 17.ellôgg Company R.:'71stro 390.168.
17 9 431.047 - Alb'no Jo - é d.;s Santos - Reg i stro 390.169.
11° 431.273 - Lindberg Products,
Innr-- g iated - Registro 390.170.
N o 4.31.7C0 - Gomos Carrijo &
M ,• esi r i - Registro J90.171.
N o 469.450 - Pareriti & C a. Ltda.
- Ristro 390.172
N 9 514.247 - Metais Perfurados
Manto Ltda. - Registro. 390.173.
N 9 523.790 - Tece1agrm Stamptex
Ltda. - Registro 390.174
N 9 523.'191 - Tecelagem Stamptex
Lda .- Registro 390.175.
N 9 523.800 - Tecelagem Stamptex
Lt-12. - Registro 390,.176.
559 523.804 - Tecelagem &amptex
Ltda. - Registro 390;177.
N 9 523.807 - Tecelagem Stamptex
Ltda. - Registro 390.178.
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N 9 523.810 - Tecelagem stamptex
N9 612.809 - E. Bianchini EL A.
Ltda. - Registro 390.179.
Comércio e Indústria - Registro núN9 523.812 - Tecelagem Stamptex mero 390.203,
Ltda. - Registro 390.180
N9 612.811 - Cia. Distribuidora de
N9 525.839 - Carlos as
Fri - Re Tecidos Riachuelo - RegStro núme-gistro390.18 ro 390.204.
N9 534.000 - Aguas Minerais NaN9 612.813 - Cia. Disrtibuidora de
turais Ltda. - Registro 390.182,
Tecidos Riachuelo - Regi stro númeN9 534.717 - Yanmar Diesel En- ro 390.205.
gine Co. Ltd. - Registro 390.183.
N9 612.816 - 'Cia. Distribuidora
N9 543.980 - Aço Engenharia Ltda. Tecidos Riachuelo
Reg'stro núme- Registro 390.184.
ro 390.206.
N9 547.628 - José de Azevedo N9 612.822 - Cia. Distribúidora de
Registro 390.185.
Tecidos Riachuelo Regstro númeN9 551471 - Laboratórios Brano- ro 390.207.
va S. A. Indústria Química e FarN9 612.823 - Cia. Distribu - dora de
macêutica - Registro 390.186.
Tecidos Riachuelo - Reg i stro númeN9 553.204 - Comercial Pioneira ro 390.208.
Ltda. - Registro 390.187.
N9 612.821 - Cia. Distribuidora de
• N9 568 097 - Jardim Santa Rita Tecidos Riachuelo - Regstro númeLtda. - Registro 390.188.
ro 390.209.
N9 573.621 - Calleya & Cia. Ltda.
N9 612.826 - Cia. Distr:buidora de
- Registro 390.189.
Tecidos Riachuelo - Regi stro númeN9 576.822 - Indústrias Proterap ro 390.210, .
Ltda. - Registro 390.190.
N9 612.827 - Cia, Distribuidora de
N9 576.862 - Interpac - InterTecidos Riachuelo - Reg stro númecontinental de Papel e Celulose S, A. ro
390.211.
- Registro 390.191.,
N9 576.888 - Elio Fagundes do/ N9 612.828 - Cia. Distribuidora de
Tecidos Riachuelo - Regstro númeNa.scirnenta - Registro 390.192.
390.212.
N9 576.998 - Galeto de Ouro Res- ro N9
612.860 - Minerva do Brasil
taurante Ltda. - Registro 390.193.
N9 577.804 - Indústria e Comér- Indústria de óleos Lubrificantes e
Produtos Químicos Ltda. - Regiscio de Produtos Metalúrgicos Jomar tro
390.213.
Ltda. - Registro 390.194.
N 9 579.766 - Scal Rio - IndúsN9 612 890 - Etegil Editera Grátria e Comercio de Artigos Rurais fica Industrial Ltda. - Registro núS. A. - Registro 390.195.
mero 390.214.
N9 579.767 - Scal Rio IndúsN9 612.911 - Ciranda Comércio e
tri ae Comércio de Artigos Rurais Indústria Ltda. - Reg istro 390.215.
S. A. - Registro 390.196.
N9 612.924 - Orbita Ltda. - CoN9 580.158 - Casa do Rádio Ar- mércio e Representações - Registro
tigos Eletro Demésticos Ltda. - Re- n9 390.216.
gistro 390.197.
N? 554.042
Brasimport InportaN9 592.719 - Panifica= Afonso
N9 612.924 - Orbita Ltda. - CoPena Ltda. -- Registro 390.198.
N9 612.623 - Francisco Gonçalves mércio e Representações r- Reg. número 390.216.
de Oliveira - Registro 390.199.
N 9 612.676 - Confecções Joory L1N° 612.941 - Rodulf Karl Koch initada - Registro 390.200.
Reg. 390.217.
N9 612.678 - Modeal - Móveis de
N° 612.955 - Cícero Dionisio Pe.
Alumínio Indústria e Comércio Ltda. reira - Reg. 390.218.
- Registro 390.201.
N° 613.781 - Conierfin Ind. e CoN 9 612.767 - Produtos A. G. S.
mércio S. A. - Reg. 390.219.
Ltda. - Registro 390.202,
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N° 613.787 - Belcaster - Indu.o
N°. 610.135 - Mecanoplast 5. A:
tria Textil Ltda. - Reg. 390.220.
Ind. e Comércio - Reg. 390.241.
N° 613.829 - Empresa Gráfica O
N 9 610.613 - E.P.B. Editeira PeCruzeiro S. A. - Reg. 390.221.
dagógica Brasileira Ltda. - Rcsistro'
N° 613.830 - Empresa Gráfico O 390.242.
Cruzeiro S. A. - Reg. 390.222.
N° 611.683 - Edite:ira Acaiaca Sc.
N° 613.831 - Empresa Gráfica O ciedade Anónima - Reg. 390.243.
Cruzeiro
- Reg. 390.223.
N o 612.046 - José Maria Cícero
N° 613.841 - Cia. de Mineração - Reg. 390.244.
Novalimense - Reg. 390.224.
No 612.200 - Farmácia São Miguel
N 9 613.880 - Calçados Vela Ltda. Ltda. - Reg. 390.245.
- Reg. 390.225.
N° 612.229 - Demawe Ltda. In16-i
N° 613.894 - Fábrica de Cofres e veie - Reg. 390.246.
Arquivos Bernardini S. A. - ReN° 612.744 - Fornecedora Naciod
gistro 390.226,
nal Ltda. - Reg. 390.247.
N° 613.895 - Fábrica de Cofres e
N° 612.805 - Ayres da Costg
Arquivos Bernardini S. A. - Re- Pessoa - Reg. 390.248.
gistro 390.227.
N° 612.806 - Ayres da Costa
N 9 613.938 - Textil Izonzo Ltda. Pessoa - Reg. 390.249.
- Reg. 390.228,
Costa
-NQ 612.807 - Ayres da
Empresa de Areia Pessoa - Reg. 390.250,
N° 613.41 N° 612.891 - Associação NacionaZ
Rio São Jorge Ltda. - Reg. 390.229.
N 9 613.952 - António Ferreira - da Fiscalização de Previdência Anafisp
- Reg. 390.251.
Reg. 390.230.
N 9 612.916 - Empreendimentos Sete
No 433.240 - Mário Higa - ReQuedas S. A. (EMSEQUE) Re.
gistro 390.231
N° 443.021 - S. A. Philips do gistro 390.252.
N° 612.928 - ,Avres 'da
Costa
Brasil - Reg. 390.232.
Pessoa - Reg. 390.253.
N o 444.718 - Set Serviços e EguiN° 612.974 - Paulo Fontes Lopeg
pamentos Técnicos S. A. - Regis- - Reg. 390.254.
tro 390.233.
Polimer
No 612.999 - Brasitex
N° 554.042 - Brasimport Importa- Ind. Químicas S. A. - Reg. 390 255,.
ção e Comércio Ltda. - Registro
N° 613.779 - Comerfin Ind. e Co390.234.
mércio S. A. - Reg. 390.256.
Comerfin Ind. c CO.
1n1 9 613.780
N° 573.320 - Rádio Record S.A.
mércio S. A. - Reg. 390.257.
- Reg. 390.235.
N° 613/.782 - Comerfin Ind. e Coo
ó° 593.973 - Empório S. Oknda
mércio S. A. - Reg. 390.258.
Ltda. - Reg. 390.236.
N. 613.821 - Cia. Brasil,,ira de
N° 602.176 - Gontijo Soares ConSuner-Mercados - Reg. 390.259.
ejo - Reg. 390.237.
No 613.822 - Cia. Brasileira de
N° 608.859 - Soc. Auxiliar da Super-Mercados - Reg. 390.260.
Ind. Naval Sonave Ltda. - RegisN° 613.896 - Fábrica de Cofres
tro 390.238.
e Arquivos I3ernardini S. A. - ReN° 610.124 --- Eletrodos Simanek gistro 390.261.
S. A. - Reg. 390.239.
N° 613.897 - Fáb ica de Cofres t
Máquinas Somonek Arquivos ,
S. A. - Re.
N° 610.129
gistro 39.
262.
S. A. - Reg. 390.240.
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N 9 1. 029

Preço Ner$
A Venda:
Na Guanabara
Agértelà 1: Ministério da Fazenda
Seção de Vendas: Av. Rodrigues -Alves. 1
fizeri.de,:se ipedidos pelo Serviço de Reei/11)(516o PoKal
Em Bra-.lia •
Na sede, do DIN
•

1,n...•••n•••••••
P.a.•n•n•n

A VENDi

Jt N I )0 DE GA R A NTI A
) EM PO I Ai s, SER V Km

Na Guanabara,
Agfncia h Ministério da Farenrfa
Sr'ção de Vendas: Av. Rodrigues AKes 1
Ater,de-:se a pedidos pelo Serviço de Peço/bolso Pe,stel
Em Brasília
Na sede do

UIVILLGAÇAU .N`
Preço: Ner$
me. •

ma...munem -a.a..
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N9 870.931

"ARTELAN"
o. Indo Brasileira
nequerente: Artelan S.A. Indústria e
Comércio de Papel
Local: São Paulo
Classe: 38
Artigos: Agendas em branco, álbuns
Mk de papel em branco, blocos para es.t Dreyer, blocos para desenhar, brochu, tas não impressas, cartões comerciais
▪e de visitas, talão de recibos, faturas,
duplicatas, livros fiscais em branco,
papel almaço, papel higiênico, papel
de sécia, papel aluminizado, papel es- tanhos, papel para impressão, papel
para encadernação, papel linha, papel
í' carta, papel crepon, papel de embru' lho, papelão para qualquer fim, tubos
ç' le papel, tubetas de papel, rosetas
a
papel, rolos de papel e rótulos
de papel
1n19 870.936
( 4931ERCA

N9 870.940

"FLOR -BEL"
'Indo Brasileira

"AUTO-NINHO"

Requerente: Flor-Bel Floricultura
Ind. Brasileira
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 45 Artigos: Mudas de arbustos naturais, Reouerente: Auto-Ninho Automóveis
Limitada
'udas de árvores naturais, bouquets
Local: São Paulo
ae flôres naturais, coroas de flôres
passe: 21
naturais, flôres naturais, germes para
Artiga: Automóveis
plantio, grão de sementeiras, grinalda
de flôres naturais, mudas de quaisN° 870.944
quer vegetais, plantas em geral em
vasos, sementes em geral para plantio
N9 870.941

"TELER"
Ind. Brasileira

"METAIURGIÓÀ
IORIO"

Requerente: Raffaele brio
Local: São Paulo
Classes: 5 e 16 — Titulo
Requerente: Herca Elétrica' Ltda.
Classe: 5
Local: São Paulo
Artigos: Aço, adesivos metálicos, alo
Classe: 33 — Título
paca, alumínio, aparas de metal, alcaN9 870.937
linos metálicos, ferro, chumbo, cobre,
ímã natural, metais fundidos, manganês, estanho, colas metálicas, ligas
metálicas, sucata de metal, platina,
"25 DE DEZEMBRO"
níquel, ósmio, ouro, pastas metálicas,
para soldas, mercúrio, tório, titânio,
Indo Brasileira
volfram, carbureto metálico, zircônio,
metais em pó, pós metólicos, para
soldas, plaquê, cisalhas de metal, dueletroplata,
Requerente: Distribuidora de Bebidas ralumínio,
hidrogéhio,
cromo e zinco
25 de Dezembro Ltda.
Local: São Paulo
N9 870.942
Classe: 42
Artigos, Anizes, aperitivos, bagaceiras,
"OURO VERDE"
batidas, biter, brandy, cachaça, cerveIndo
Brasileira
jas, óhops, cidras, conhaques, fernet,
genebra, genebrita, gengibirra, gringer
Requerente: Shunhiti Hoshiba
alcoólico, kirsch, kummel, •graspa, hiLocal: São Paulo
dromel alcoólico, licores, marasClasse: 14
quinhas, nectar alcoólico, parati, piArtims
•
permint. ponchos, quinados, rum, su• Aparelhos para café e chá,
cos alcoólicos, vinhos, vodka e whisky ampolas, açucareiro, bacias, bandejas,
bombonieres, aquários, aparelhos para
N° 870.938
refrescos, barris, cálices, botelhas, bules, compoteiras confeiteiras, copos,
pires, xícaras, frascos, pratos, placas,
potes, pedestais, moringas, envólucros,
, canutilhos, saleiros, jarros, biscoiteiras, Jântaros, colheres, chapas, fôr"GONZAGA FRANCO" mas,
vidro comum, vidro em pó, vidro
Indo Brasileira laminado,
vidro trabalhado, vidro em
composições especiais, fruteiras, tijelas, travessas, vasos e vidraças
Classe: 26
-requerente: Gonzaga Franco Admi- Artigos: Adornos,
baldes, bandejas,
nistração de Bens Ltda.
barris, cunhas, escadas, esferas, espeLocal: São Paulo
tos, esp remedeiras, grades, estojos,
Classe: 50
Molduras, tubos, p astas, porta-blocos,
Artigos: Administração de bens
tonéis, vasilhas, argolas, vasilhames,
mid.1.2os, lançadeiras manuais, apor-.
N9 870.939
nos para uso pessoal, macetes, maçanetas, limpa-pés, manivelas, mastros
cabos, adornos para 'uso caseiro.
Classe: 11
: Abridores de latas, aços
"O.E.B. ORGANI-- Artigos
afiar, alicates, a parelhos de
ZAÇXO EDITORIAL para
café, aparelhos de chá, acos de pua,
arcos de serra, arranca-taxas, arranBRASIL MODERNO"
a-pregos, parfuso d, baterias, c-açame:is. cafeteira, chaves de fenda, chaves de parafusos, parafusos, cO.aves
Requerente: O.E.B. Organização inglesas, chuveiros comuns, coadores,
Editorial Brasil Moderno Ltda.
colheres as pedreiro, esguinhos, enLocal: São Paulo
xada, fôrma, furadores manuais,
Classe: 32 — Título
serroUs, mateles... feeses. Ablos

ELÉTRICA"

lheres talhad eiras tornei: as, termi
Classe: 50
nais, telas de arame, trincos, tubos de Artigos: Serviços de crOmeação, ano...
encanamento e sifões.
dizaçãe, niquelação, galivanople._;:ia e'
zincagem.
N9 870.943
N9 970.9471

Requerente: TELER -- Promoções e
Publicidade Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Almanaques, agendas, boletins, boletins impressos, folhetos, jornais, livros, impressos, peças teatrais
e cinematográficas, programas de televisão, programas de rádio, suplementos juvenis e ilustrados, publicações impressas, crônicas impressas,
catálogos, propoganda impressa e escrita, catálogos, folinhas impressas,
índices telefônicos, prospectos impressos, poesias impressas, revistas.
N9 870.945

"TERCAR"
Indo Brasileira
Requerente: Tarear Automóveis
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 21
Artigos: Automóveis
N9 970.946

"C"ROMAC
Requerente: CROMAC — Cromadora
Automobilística Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 5
Artigos: Aço, adesivos metálicos, alcalinos metálicos, alpaca (metal), alpax, alumínio, metal antifricção, antimônio, aparas de metal habit (metal), constantan (lisa), cromo (metal), cupro-níquel, duraluminio, durana„ metal, electron (metal), sistroplata, estanho, estibio, ferro, bronze,
metais a carbono, carbureto metálico, cáscara (sobre), cério (metal),
chumbo, cisalhas de metal, cobre,
colas metálicas (solda), paládio (metal), ouropel, pastas metálicas para
solda, permaloy, piches, beque, plaquê, platinas, glucínio, glusa, hidrogênio, íman natural, latão, lido (metal), manganês, banganin, soldas
metálicas, molibdênio (metal), man..
tzósmio, osmirídio, ouro, pós metálicos para soldas, prata, rutênio, similor, soladas metálicas, spiegel, sucatas de metal, tântalo, thomas (metais fundidos), tiras metálicas para
solda, titânio, tombaque, tório, tugstênio (metal), vanádio (metal), volfran (metal). zinco( zincônio e rolfram.

B • 0 .R 1 C
Ind.Brasfle1ra
Requerente: BORICAL — Materiais
de Construções Ltda.
Local: São Paulo
Artigos: Alcatroados para construção, argila preparada para construções, argamassas para construções,
asfalto para construçõe$, escadas prémoldadas, balaustres para construções, batentes para construções, chapas para construções, coluna para
construções, cornijas para concreto,
cré para construções, divisões prémoldadas, drenos para construções,
edificações pré-moldadas, esquadrias,
estacas preparadas para construções,
estruturas para conÉtrução, bloco
para construções, blocos para pavi.
mentação, calhas der telhados, cimento comum, caibros preparados
para construção, caixas de cimento,
caixilhos, cal para construções, chaminés de concreto, mosaiços, papel
para forrar casas, paredes divisórias,
inclusive para escritdrios1 parquetes,
peças ornamentais de gesso ou cimento para paredes e tetos (exceto
na classe 25), estuque, forros, frisos,
guichês, grades, imitação de mármore para construções, impermeabilizadores de argamassas,, janelas, ladrilhos, dajes, lambris, lamelas, lixeiras
para construções, Invas de junção
para construções, manilhas, mármores preparados para construções,
massas para paredes, pedregulhos
preparados para construções, pipilas..
tras de concreto, pios, placas para
pavimentação, pedras preparadas
para construções , portas, portões,
prateleiras quando Construções, produtos betuminosos para consiruções
produtos de base a,sf áltica, soleiras
para portas, tacos, tanques de cimento, telhas, tijolos, tintas para pare.
des, portas, muros è janelas, tubos
de concreto, tubos de ventilação para
edifícios, venezianas, vigas preparadas para construções', vitrines quando
consctruções e vitrôs.
N9 870.948
L T E 1.4 B U-R . G
• ind.Brasileira
Requerente: , Ela Skof
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Bolos, bolachas, biscoitos,
bombons, chocolate, balas, caramelós,
pães confeitos, parietone,s, frutas e
doces cristalizados, doces, drops, do.
ces de frutas em cOnserva, geléias e
gelatinas
alimentícias, goiabadas,
marmeladas, massas alimentícias,
sanduíches, pudins; queijos, tortas
alimentícias e torrês alimentícios.
N9 870.949
L. 'B.'.
Ind B ra:sile ira
Requerente: L. Bueno Júnior 84 Cia.
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 8
Artigos: Conversores, comutadores,
condPnsadores_ cottadores antomáti/

'Ir
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cos, contadores de rotação, acendedores-9 acumuladores, adaptadores,
laternadores de corrente elétrica,
amortecedores elétricos, ampliadores,
amplificadores, aparelhos aqueceda.
res de ambientes, aparelhos de alta
tensão, 'aparelhos de contrôle de calor e de fôrça, aparelhos de iluminação, aparelhos reatores, autoclaves, chaves automáticas, calibradores,
carregadores automáticos, chapas de
aparelhos elétricos, chaves . elétricas e
magnéticas;. distribuidores de eletricidade, ejetores, eletróforos, estabilizadores de prestão, estabilizadores de
voltagem, cristais de rádio, aparelhos
de rádios, evaporamentos, exaustores
(exceto de máquinas), faróis, ferros
elétricos para solda, fervedores, chaves e bases de fusíveis, fios de aparelhos elétricos, grupos conversores,
indicação de detenção de curto-circuito, indicadores de aparelhos elétricos, indicadores de corrente de tensão, interruptores, isoladores, lâmpadas, lustres, maçaricos, lanternas
simples e elétricas, marcadores elétricos, painéis de aparelhos elétricos, pilhas elétricas, plugs, projetores de
luz, reatores, refletores, registradores
de aparelhos, relays, reômetros, resistências, retificadores, quadras de
eletricidade, sistemas de sinalização,
souquetes, suportes de, aparelhos elétricos, tomadas, transferidores, tran.
sistores, tubos acústicos, tubos "conduits", válvulas de comporta, válvulas elétricas, varas graduadas, ventalasiores, vibradores, voltímetros, aparelhos fotográficos e cinematográficos, aparelhos de televisão, equipamentos para sincronização, aparelhos
refrigeradores, aparelhos de evaporação, aparelhos de telecomunicações,
aparelhos de alarma, antenas para
rádios, anúncios elétricos, amperímetros, aparelhos sinaladores, aparelhos termóstatos, baterias, espelhos
para instalação elétrica, diais, diafragmas, densímetros, curvimentos,
cronômetros, enceradores, geladeiras,
batedeira de uso dméstico, liquificadores, máquinas de moer e picar de
uso doméstico, máquinas lavadoras e
limpadoras de uso doméstico, fornos e
fogões elétricos, torradores e transmissores de sons.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
cadores, quadros de eletricidade, sistemas de sinalização, soquetes suportes de aparelhas elétricos, tomadas,
transferidores, transistores, tubos
acústicos, tubos "concedas", válvula
de comporta, válvulas elétricas, varas
graduadas, ventiladores, -vibradores,
voltímetros, aparelhos fotográficos e
cinematográficos, aparelhos de televisão, equipamentos para sincronização, aparelhos refrigeradores, aparelhos de evaporação, aparelhos de telecomunicações, aparelhos de alarma, antenas, para-raios, anúncios
aparelhos,
elétricos, amperímetros,
termostatos,
sinaPadores, aparelhos
baterias, t;spelhos para instalação
diafragmas, desune
elétrica, diais,
tros, curvimetros, crinametros, erice
geladeiras, batedeiras de
radeiras,
uso doméstico, liquificadores, máquinas de moer e picar de uso doméstico e máquinas lavadores e limpadores de uso doméstico, fornos e f o.
sãos elétricos, torradores e transmis.
sores de sons.
R7n 9S1

014
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Requerente: A. G. Soares — Bazar
Local: Guanabara
Classe 2
Artigos: Defumadores
N9 870.952

N9 870.950

"BUENO"Ind.Brasileirà
Requerente: L. Bueno Júnior ai Cia.
Ltda.
Local: São Paulo
Classe 8
Artigos: conversores, comutadores,
condensadores, contadoras automáticos, contadores de rotação, acendedores, acumuladores, ¡adaptadores, al..
ternadores de corrente elétrica, amortecedores elétricos, ampliadores, amplificadores, aparelhos acendedores
de ambiente, aparelhos de alta tensão, aparelhos de contrôle de calor e
de fõrça, aparelhos de iluminação,
aparelhos reatores, autoclaves, chaves, chaves automáticas, calibradores
carregadores automáticos, chapas de
aparelhos elétricos, chaves elétricas
ou magnéticas, distribuidores de eletricidades, ejetores, eletróforo, astabilizadores de pressão, estabiliazdores
de voltagem, catais de rádio, apare.
lhos de rádios, avaporâmetros, exaustores, (exceto de máquinas), faróis
ferros elétrico, para solda, fercvedores, chaves e bases de fusíveis, fios
de aparelhos elétricos, grupos convensores, indicação de detenção de
curto-circuito, indicadores de apare_
lhos elétricos, indicadores de corrente , e de tensão, interruptores, isola.
dores, lâmpadas, lustres, maçaricos.
lanternas simples e elétricos, merca.
dares elétricos, painéis de aparelhos
elétricos, pilhas elétricas, plugs, projetores de luz, reatores, refletores; rera ztradores de aparelhos, relays, reeimetros, reostatas, resistências, retifi,

Requerente: Tradival -1-- Distribuidora de Títulos e Valôres Mobiliários
Ltda.
Local: São Paulo
Classes: 33 e 38 Aplicação" atividade da requerente,
podendo ser empregada em papéis,
correspondência e anúncios.
N9 870.953

•

I

E Â C
In aUstria 13rasi1 eii•a
Indústria BraRequerente: Ibrac
sileira de Aditivos e Condimentos
Limitada
•
Local: São Paulo
Classe 41
Artigos: Substâncias e prepara çõ 3
ou composições químicas para trata-estabilização.
conseravção,
mento,
proteção e industrialização de carnes
em geral.
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lber: algodão-fios; amianto para te:
celagem..!los de; bordar — fios da
linha para; cânhamo para tecelaa
gem — fios de; carretéis de linha;
EIXO TRO VALPA
celulose para tecelageni — fios de;:
coser — linhas de; costura —
Requerente: Electro Valpa — Enge- nha de; crochet — linhas de lãoS
nharia de Instalações e Manutenção para; elásticos para tecelagem —
fios de; fios de Celulose para tecea
Elétricas Ltda.
lagem; fios de uso comum a saber:
Local: São Paulo
— fios em geral para tecelagem;
Classe 50
de serzier junta para tecelagem;
Artigos: Engenharia e instalaç•ões fios
fios de; rãs — fios de; linhas paa
elétricas e eltrônicas, manutenção e —
bradar; linhas para coser; linhas •-si
assistência técnica de aparelhos eIé. ra
tricotar; linha para tecelagem
tricas e eletrônicos, instalações in- para
— fios de; novelos dd plásticos para
dustriais e técnicas.
tecelagem — fios de racion para te-,
celagem — fios de; seda — fios de
N9 870.955
tecelagem — fios para; tricotar --a
fios; linhas e lãs para;
.1
Classe 50
.11ETROP LAN,- C ON Mv REIS
Artigos: estamparia, tingimento, be:"
neficiamento,
mercerização, alvejaa
ESPECIAL.' ZA ros s/c
•
mento, engoraagem de tecidos, fiosè
LTDA.
malhas, jersey, algodão, roupas e ara
tefatos de tecidos.
Classe 37
Requerente: Metroplan — Constato• . I
Artigos: Roupas de cama e mesa, In,.
res Especializados S/C jatda.
alusiva cobertores. Toalhas de uso
Local: São Paulo
pessoal, panos de prato e análogos sti
Nome Civil
saber: — acolchoados para cama;
acolchoados para; poltornas; cobertas
N° G'70.956
para cama; cobertas; para mesa; ca..
chas;, edredons; esfregões; fronhas;
guarlanapos de qualquer tecido;a
guarnições para cama; guarniçõea
para mesa; lencóis de qaulquer teet:'
do; mantas para cama; panos de praa
to e análogos; panos para cobrir 01.1
Requerente: Rio Gráfica e Editõra enfeitar móveis; panos para cobri
alimentos; panos para cozinha; toaa'
S.A
lhas para altar; toalhas de banhos;
Local: Guanabara
toalhas de mesa; toalhas de rostoa
Classe 32
toalhas para banquetes.
o
Artigos: Revistas — Albuns, almanaClasse 36
ques — Jornais e publicações em
Artigos: Artigos de vestuário, de to:
geral.
da sorte, inclusive de esporte, para
homens, senhoras e para crianças, a
N9 870.957
saber: — abrigos quando vestuários;
agasalhos;
alpercatas; alvas; anáa
gue.s; aventais; bau doll;
barretes;.aa
batas; batinas;
bermudas; blasasa
blusões; boinas; boné; borzeguinas;
botas; botinas;
cachelcols; cache,'
nez; 'calçados; calças; calcinhas;
calções; inclusive para esporte; caa
misas; camisas de fôrçaá; camisasa
pagão; camisetas; camisolas; cami•A
solões; cance de botas (perneiras);
capactes; capotes; carapuças; carta.*
las; casacos; casquetes; casulas; cai
roulas; chales; chapéus; chinelosí
chuteiras; cintas; cintos; cinturões;
clergy-man; colarinhos; coletes; coma
binações; corpinhos; cuecas; cueiros
cuIotes; dolmans; dominós; echarpesa
espartilhas; estolas; fantasias; farlaaa
INDÚSTRIA BRASIL.EIRA
fraques;
mentos; fardas; fraldas;
galochas; gandolas; gôrros; guardar,
Requerente: Antônio José Antunes, pó;
gravatas; hábitos; japonas; j .1
Vicente José Antunes e Lázaro
quetas.; jaquetões; lenços; librés; IL •
Antunes da Silva
gas; lingeries; luvas; Maillots; mal
Local: São Paulo
driões; manípulos; mantas de ua
Classe 2
pessoal; manteaux; matilhas; mana
Artigos: Defurnadores.
tos; martas; matoinhas; meias; melai
confecções; modela.dores; paias (poria
Ns. 870.958/966
chos leves); paletós; pantufas; pai'
ramentos; peignoirs; pelerines; peles
quando vestuários; perneiras; peua
gas; pijamas; peitlhoa; peitos; poiais!
nas; puloveres; punhos; quépis; guia
•••••••••nn
monos; regalos; lanareis; robesde
chambre; roupas brancas de uso pesai
soai; roupas de baixo; roupas feitasaj
roupas para esporte; roupas para asa
$.
porte; roupas para operários; rott
pões; saias; sandálias; sapatos; sOa
bre-pelizes; sandeus; shorts; shootela
ras; sla,ks; sobretudos; etainas; 50114
tiens; sueter; sungas; suspensórios;
tiaras; togas;
tailleurs; talabartes;
toucas; túnicas; turbantes; unifora
ates; vestidos; vestanentas para traa
INDÚSTRIA BRASILEIRA
balhadares; vestuários; véus; viscnsa
•- Classe 34
Requerente: Tecidos e Artefatos Artigos: Tapetes, cortinas e panos
assoalhados e paredes, linóleos, alma
Fischer S. A.
dos; e encerados, inclusive para ins.,
Local: São Paulo
talações ho spitalares, a saber: - cao
Classe ,a2
Artigos: Fis,a em geral pasa tecela- pachos, cortinas; cortas dos; encera.,
dos
para chão; e-stehas para chão;'
gem e para uso comum, linhas de
costura, para bordar, para tricota. linóleos; mosquiteiros para cama;
sem, etc. (exceto barbantek I a sa- oleados; panos para a.ssoalhos e pa.
N9 870.954

•nn11
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redes; passadeiras persianas; móveis;'
2i9 8'70ÁI-97f
e mangueira a saber: adesivos para tas; roupas para esporte; roupas para
sanefas; tapetes.
vedação; aros para veciaçao; anais operários; roupõea; saias; sandálias;
Classe 32
para veuaçao; argolas paia paciaçao; sapatos;
sôbre-pelizes;
solidaus;
Arti g os: Jornais, revistas, e publiarruelas para vedação; Daroances; shorts shooteiaas;' slacks; sobretudos;
cações em geral; álbuns; programas
betume para vedaçao; barracas ae stainas; soutiens; silabara sungas; susradiofônicos, peças teatrais e cinemacampanha; buchas para vedaçaa; ini- pensórios; tailleurs; talabartes taxas;
tográficas. Artigos impressos a sabera
jões de vedação; cordas para atas
togas; toucas; tturicas; turbantes; unialmanaques; álbuns impressos; anuaas
versos; cordéis para fins oivers; ca- formas; vestidos; vestimentas para
rica; calendários; catálogos; crônicas
naletas;
capsulas
para
glirasas
e
trabalhadores; veatuários ; véus ; visons
impressaa; s e designação de filmes; defrascos; cimento reiratario para veClasse: 37
signação de peças teatrais; discursos
dação;
cordoalhas
em
geral;
cordões;
Artigos: Roupas oie cama e mesa, indo
ampreascs; figurinos; folhetos imprescorreias
de
transmissão
em
gerai;
enaos ; f slhinhas; impressas; hi s tarais
xárcias; esferas para vedaçao; fiti- sive cobertores. Toalhas de uso pessoal
impresso...a índices telefônicos; jorlhos
para vedação; fôrros para veda- panos de prato e, análogos a saber: —
talais; livres; músicas impressas; oração;
fugalaça;
gacheta,s para vedaçao; acolchoados para eama; acolchoados para
ções impressas; peças cinernatograa
guarda-sol
de
praia; guitas; lonas cadeiras; acolchoados para poltronas; coficas; peças teatrais poesias impresem geral; mangueiras; mango ias; bertas para cama; cobertas para mesa;
sas; programas de circo; programa de
massas para calafate; massas para cobertores; colchas; ' edredons; esfregões:
rádios; programas de televisão; provedação; mataria de vedação em ge- fronhas.; guardanapos de qualquer teciINDÚSTRIA BRASILEIRA
gramas impressos; propaganda =ral; moias para vedação; pálios; pes- dos; guarnições para mesa; lençóis de
pressa escrita; prospectos impressos
tanas para vedação; rôlhas em geral;
!escritos; prosas impressas publicatecido; Mantas para cama; patampões para vedação; tendas; tiras qualquer
aaequerente: Tecidos e Artefatos
ções impressas; revistas impressas;
nos de prato ou, análogos; panos para
para
vedação;
transmissão-correias
de;
Fischer
S.A.
°mancas impressos; roteiros imprestubo para vedação; tubulações para cobrir ou enfeitar móveis; panos para
Local: São Paulo
Os peças teatrais; "scripts" de civedação;
válvulas simples para veda- cobrir alimentos;! panos para cozinha;
Classe:
22
nema; "scripts" de teatro; "scripts" Artigos: fios em geral para tecelagem
toalhas de altar; toalhas de banho; toação;
vedação artigos de;
de televisão; sueltos impressos
Classe: 32
lhas de mesa; toalhas de rosto; toalhas
a para uso comum, linhas de costura,
Classe: 31
para bordar, para tricotagem, etc. Artigos: ' Jornais, revistas e publicapara,' bãnquetas
Artigos: Tendas, lonas, correias de (exceto barbante); a saber: algodão- ções em geral; álbuns, programas raClasse: 50
transmissão de tôda espécie, cardos- fios; amianto para teceelgame-fios de: diofônicos, peças teatrais e cinema- Artigos: Estamparia, tingimento, benefiha e barbante, material de vedação bordar-fios de linha para; cannamo tográficas. Artigos impressos; anuá- ciamento; mercerização, alvejamento, ene mangueira, a saber: adesivos para para tecelagem-fios de; carretéis de rios; calendários; catálogos; crônicas gomagem de tecidos, fiois, malhas, jersey
vedação; aros para vedação; anéis linha; celulose para tecelagem-fios impressas; designação de filmes; depara vedação; barbantes; betume para. de: coserlinha,s de: costura-linha de; signaçãa de peças teatrais; discursos algodão, roupas e arfetafos de tecjdos
Vedação; barracas de cainpanha; bu- crcchet-linhas de lãs para; elásticos impressos; folhinhas; folhinhas; foN, 9 870.976/978
chas para vedação; canaletas; capsu- para tecelagem-fios de; fios de ceio- lhetos impressos; figurinos; folhinhas
las para garrafas e frascos; cimento lose para tecelagem; fios de uso co- impressas; histórias impressas; índirefratário para vedação; cordas para mum a saber: fios em geral para te- ces telefanicos; jornais; livros; músifins diversos; cordoalhas em geral; celagem; fios plásticos para tecela- cas impressas; orações impressas; peCordões; correias de transmissão em gem; fios de serzir; juta para tecela- ças cinematográficas; peças tatrais;
geral; enxárcias; esferas para veda- gem-fios de; lãs-fios de; linhas para poesias impressas; programas de circo;
ção; fugalaça; gachatas para veda- bordar; linhas para coser; linhas para programa de rádio; programas de teção; guarda-sol de praia; guitas; 'o- tricotar; linho para tecelagem-fica levisão; programas impressos; propapas em geral; mangueiras; mangotes; de; novelos de lã; novelos de linha; ganda impressas escrita; prospectos
Massas para calafate; massas para ve- naylon para tecelagem-fios de; rayon impressos escritos; prosas impressas;
dação; material de vedação em geral; para tecelagem-fios de; sêda-fios de; publicaçõe a impressas; revistas immolas para vedação; rôlhas em geral; tecelagem-fios paras tricotar-fios, li- pressas; lances impressos; roteiros
tampões para vedação; tendas; tiras
nhas e lãs para;
impressos de filmes; roteiros im p resPara vedação; transmissão — correias
Classe: 23
sos; de pecas teatrais; scripts de cide: tubos para vedação; tubulações Artigos: Tecidos em geral, a saber: nema; scripts de teatro; scripts de
para vedação; válvulas simples para aparas de tecidos; batista; borrachatelevisão; sueltos impressos
vedação; vedação artigos de:
tecidos entremeados de; carvão para
tapetes
revestimentos; fazendas em peças;
Classe: 34
Classe: 24
linhagem; morim; musselina; Artigos: Tapetes, cortinas e panos
Artigos: Artefatos de algodão, cã-- fulas
orgaridi; paco-paco; pano-couro; pa-- assoalhos e paredes, linóleos, oleados,
latamo, linho, justa, sada, lã e outras nos
peça para qualquer fim; per- e encerados, inclusive para instalafibras, mão incluídas nas demais clas- cal; em
percalina; retalhos de tecidos; ções hospitalares, a saber: capachos: Requerente: Construtora Rebella S. A
se, a saber: adôrno de pano; alamaSão Paulo
res; alforges de pano; de algodão para sarja sarjinha; tafetás; tecidos cm cortinas; cortinados; encerados para
tecidos para quaisquer fins de chão: esteiras p ara chão; estores para
'Classe: 25
alfaiate; atacadores; ataduras (exceto geral;
tecidos revestidos de qualquer (anela: estrados para chão; linóleos; Artigos: Cartas geográficas, cartazes; cópara fins medicinais); bicos; biasas; peças;
material; telas em peças exceto de mosquiteiros r ara cama; oleados; pias fotográficas; heliográficas e fotostá.
bordados; borlas; braçadeiras; broca- metal,
resultantes de tecelagem tas- nanes nara ssoalhos e paredes; pas- ticas; decalcoinanias; desenhos; display
dos; cadarços; capas para raquetes;
sar; veludos
sadeiras ; persiana a móve i s sanefas; estampas; figtiras; flâmulas; fotografias;
tapas para instrumentos musiaais;
Classe: 24
Classe: 36
carapuças; (exceto vestuário) chu- Artigos: Artefatos
de
algodão,
cai- Artigos: Artigos de vestuário, de tacia gravuras; mapas; macnietates; plantas de
maços de algodão; .coadores de café; nhamo, linho, 'juta, sada, lã e outras
inclusive de esporte, nara ho- obras; projeto desenhados; prospectos de
Cobertas não de outras classes; cober- fibras, não incluídas nas demais cias- sorte,
fotografias e desenhos
(nens, senhoras e para criancas, a asturas para cavalos ,para pianos etc.:
Classe: 38
a saber: adôrno de Pano; alama- bar: abrieos Quando vestuários: agaaordões de qualquer tecidos; debruns; ses,
droquetes; elásticos para vestuários; res; alforges de pano; algodão para salhos; alpercatas; alvas; anáguas Artigos: Papçl, papelão e seus artefatos,
enchimentos de pano; entremeios; alfaiate; atacadores; ataduras (exceto aventais; baby-doll; barretes; batas a saber: agendas em branco; álbuns em
antretelas; estopas de algodão; para Para fins medicinais); bicos; bôlsas; batnas; bermudas; blusas; blusões branco; argolas de papel ou papelão:
alfaite; etiquetas de pano; feltros para bordados; borlas; braçadeiras ;broca-- boinas; boleros; bonés; borzeguins aros de papel ou papelão; balões de palimpeza; festões; filtros de pano; fi- dos; cadarços; capas para móveis: atas; botinas; cache-cols; cache-ne- pel para enfeitar; bilhetes de ingresso;
tas; fitilhos; flanelas para limpeza; capas para raquetes; capas para ins- calcados; calças; calcInhaa; calções bilhetes de passagem; bobinas de papel;
musicais; carapuça; (me- inclusive para esporte; camisas; catfranjas; galardetes; gaitas; laços; trtunentos
to Vestuário) chumaços de al g odão: misas de fôrça; camisas-pa g ão; cami- blocos para ánotações; blocos para cal
mechas; mochilas; mantas; (exceto coadores
de café; cobertas não de ou- setas; camisolas; camisolões: canos colos; blocos, para correspondências; bloquando vestutário); mortalhas; naspara desenhar; blocos para escrever
tros; nesaas; ombreiras; palmilhas; tras classes; coberturas para cavalos; de botas (perneiras); capacetes; ca- cos
passamarias; passamanes; pavios; para pianos, etc.; cordões de qual- nas; capotes; carapuças: cartolas; ca- papel de; cadernetas em branco; cader,.
tecidos; debruns; droquetes; sacos; casacas; casquetes; casulas; ce- nos escolareS; cadernos 'para densenho;
ingentes: pom p ons; protetores de quer
elásticos para vastuazios; enchimen- roula.s; chales; chapéus; chinelos; brochuras não impressas; cabrogramas,
pano para colchão; rédeas de qual-- toa
de pano; enfeites de pano; eis- chuteiras: cintas; cintos; cinturões; calxas de papelão; capas d. papel para
quer tecido: rendas; sacas; sacolas; aremeios;
entretelas; estopas de al- cler g yman; colarinhos; coletes; cam- documentos: , capas de papelão para do,.
sacas; sianinhas; sutaches; tampos
godão; para alfaite; etiquetas de mi- binacões; corpinhos: cuécas; cueiros; cumentos; carteihas de papel; carteiras de
não de outras classes; telas p ara bor- no;
feltros para limpeza; festões; fil a
dolmans; dominós: acharas; papelão; cartolinas; cartões de identidade;
dar; tiras; viezes; xergas
tras de pano; fitas; fitilhos; flanelas;culotes;
es p artilhos:
estolas; fantasias; fardaClasse: 23
para limpeza; franjas; galardtetes; mentos; fardas; fraldas; fratues; "" cartões de 'visitas; cartões eia branco;
Artigos: tecidos em geral, a saber: p,lões; laços; mechas; mochilas; man- l ochas; .eandolaa; g orros: auarda-pó; cartões índices; cartuchOs cle cartolina,
áparas detecido; batista; borracha- tas (exceto quando vestuário); mor- aravatas: librés; liras: lingeries; lu. não de °titila classe: chapas de papelão
tecidos entremeados de: carvão para talhas; nastros; nesgas; ombreiras; vas: maillotsS mandriões; manipulas; para fines diversos; chapa; planográfi.1
revestimentos; fazeadas em peças; fu- pilmilhas; passamanarias; passama- mantas de uso pessoal; manteaux; cas; cheques em branco; duplicatas; enlar; linhagem; morim; musselina; or- nas; pavios; pingentes; pompons; pra- ta antithas; martas; =ri:tinhas: meios: cadernações de papelão; envelopes; engandi; pacta-paco; pano-coro; panos tetores de pano de colchão; aarleas de iac aonfeccões; modeladores: nalas vólucros d- envólucros de papeesn peca para nualouer fim; percal; qualquer tecido; rendas; sacas; saco- nrm chos leves): Paletós; nantufas; lão; etiquetas, faturas: tõlhas; fõlhas inpercalina; retalhos de tecidos; sarja; las; saços; slaninhan: sutaches; tam- - s ara/rani-as;
p elenoirs; p alatinas: M- dicas; gardanapos de papel; ingressos de
aarjinha; tafetás; tecidos em geral: os não de outras classes; telas p ara iss attaaaa stestaario:
p ern a laas; o rai- papel ou cprtolina; lenços de papel; 11,
tecidas para cmaisquer fins de peças',
bordtaa
tiras;
visses;
xergas
(2.,(..,tzahaj: nnaillitoii2.elsraesst: (1;i ntz s n: caa,aiet-_- vros
9,ieglassself:,113a1s. r,irg,p, de
coa/arejais em branco; livros de con
tecidos revestidos de qualquer matealai: telas em real eaceto de metal;
at s . aa t s---as: aaaasos; ' ,panaria- aeases tabilidade; ,livros fiscais; em, branco; IP
resultantes de tecelagem tussor; transmissão de tada emacia, eastaaao,1, o mam-e: raanaa limara , ao aso vros não impres-:o.,.; malas cle papelão;
Veludos
lha e barbante. material de vedacão flocgrta, • InniInng dl. baixo: reatas
fei- maletas de Papelão: mata-borrão; nota!
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fiscais; notas promissórias; ornamentos de
papel; papel absorventes; papel almaço;
papel aluminizado; papel de celofane; papel crepon; papel carta; papel de celulose; papel de linho; éapel de sêdaá papel encerado; papel estanhado; papel higiênico; papel impermeável; papel linha
d'água; papel para desenho; papel para
embrulho; papel para encadernação; papel para escrever; papel para impressão;
ppel para qualquer fim; 'papelinhos par
fins variados; passagens de papel ou
':cartolina; pastas de cartolina; promissórias em branco; radiogramas papel de;
recibos em branco; recipientes de papel;
recipientes de papelão; rosetas de papel;
rôlo de papel;'-rótulo de papel; sacos de
papel; talão de cabogramas; talão de
ingressos; talão de passagens; talão de
promissórias; talão de radiogramas; talão
de recibos; talão de telegramas; telegramas em branco; tubos de cartão; tubos
de papel; tubos de papelão; tubetes de
cartão; tubetes de papel; tubetes de papelão; vasos de cartolina ou papelão
Classe: 32
Artigos; Jornais, revistas e publicações
em geral; álbuns, programas radiofônicos,
peças teatrais e cinematográficas. Artigos
impressos a saber: — almanaques; ál
btrns impressos; anuários; calendários; catálogos; crónicas impressas; designação
de filmes; designação -de peças teatrais;
discursos impressos; folhetos impressos;
folhinhas Impressas; histórias impresas;
índices telefônicos; jornais; livros; músicas impressas; orações impressas; peças cinematográficas; peças teatrais; poesias impressas; programa de circo; programas de rádio; programa de televisão;
programas impressos, propaganda imimpressa escrita; prospéctos impressos
escritos; prosas impressas; publicações
impressas; revistas impressas; romances
impressos; roteiros impressos;..«scriptá»
de cinema; «scripts» de teatro; «scrips>>
de televisão; sueltos impressos
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em pó, em- fio e vergas estam pada s ras, jarros, jarrões, lavadedos, lava.
forjadas, modela rias e torneadas - e em tonos, leitenas, maçanetas de porca.
perritados
lana, mantegueiras molheiras ; 131Crin.
Classe 6
gas, paliteiros, peàestais pias, pires
Artigos: Maquinas
e e partes de má- polvilhador s, p orta-facas, potes puquinas industriais a -saber: frestas. xadores, recaptaralios, saleiros, servifuradeiras, máquinas Emaciaras, má-: ços de chá, taças para eaf e, travesquinas op eratria. -is, plainas. inecani- sas, terrinas, vasilhas, vasos, vaso:
tklARCAKGISTREti
cas, po;itrizes, preasas, re tificas aossanitários e xícaras
queadairas, serras mecânicas lesou.,
Classe 16
ras mecâninas, tornos e tuplas
Artigos: Materias para construçõei
Classe: 7
e decorações:
P odutos de base asfalr
Artigos :
Cai fasaa
rlubadeiras, tico, material isolante contra Mc e
grades
de
discos
ou
dentes
aradas,
Requerente: João Vieira dos santas
calor, tijolos, produtos para tornar
rolos compressores cultivadores, cai- unp ermeabihzantes as ar g amassas, de
Local: Rio de Janeiro
pi-leiras, a rrali a adores de tocos /na- canento
•
Classe 3
e cal hidráulica-, tulhas para
Artigos:
Alcooiatos,
alcoolaturas, carinas para irrigação máquinas de- concreto, argila, areia, pedregulho
bio-culturas, cremes, capsulas, com- baihadoras; =alhos íurais para Or.. gessa, estuque, cnapas isolantes, plaprimidos, drágeas, elixires extratos, ragem, máquinaa para pulverizar e cas para pavimentação telhas, esta.
tratores para serem usados em
emulsões, essências. granulados, grã.
cas, cal, telas de metal, -para constrabalhos de fazendas
nulos, linimentos, óvulos, (íleos, potruções, postes de concerto, cimento,
, Classe 8
madas, pastas, pós, pílulas , pastilhas,
peças ornamensais de cimento ou
sôros, soluções injetáveis e soluções Artigos: Amortecedores elétricos, gesso para tetos e paredes, lamelas
em geral, solutos, sabões e sabonetes amperímetros, anéis de oalibrar, apa- de metal, madeiras, para construções
supositórios, tintáras, vacinas, vinhos, relhos calibradores, aparelhos de soleiras para portas, vigamentos e
velas, xaropes e outros preparados contrôle de movimento, aparelhos caibras, caixilhos, tacos, parquetes,
ou substancias para serem usados na de . medição, ap.arelhos soldadores, venezianas, janelas, batentes, columedicina e na farmácia, não incluí- aparelhos ventiladores, autoclaves, nas, balaustres, ladrilhos, azulejos
bombas de ar não mecânicas, buzi: mosaicos, manilhas, forros, lambris.dos em outras classes
nas, calibradores, chassis , chaves de frisos, portas, portões, grades', esquaalavancas, chaves elétricas • chaves drias, calhas, tubos de ventilação
Ia ? 870.983
magnéticas, comandos a distância
'
luvas de junção, chapas para coberdistribuidores de eletricidade, estu- turas, corrimão, estruturas metálifas de aquecimento, faróis, fecha- cas, grades ou teias de arame, pari
portas automáticoa ferros elétricos
forros ou armações para'
para solda,' aparelhos filtrantes, forconstruções
nos, indicadores para motores indiClasse: 17
cadores para válvulas , maçaricos,
manômetros, medidores de rosca, Artigos: máquinas e instalações pari
painéis de aparelhos elétricos, pisto- escritórios em geral a saber: Papel car.
las de pintar, - registradores de tráfe- borro, fitas para máquinas, stêncil, se
go, registradores de aelocidade, te-- paradores para arquivo, arquivos para
gistradores • para veículos registros correspondência, pastas para escritório'
de água, retificadores, sinaleiros de com fêcho de metal, almofadas para
direção, tacômetras; taxímetros, ve- carimbos e para tinta, abridores de car• locimetros e ventiladores
tas, berços para mata-borrão, caneta'
Classe 11
Artigos: Aços para afiar, alicates. para desenhos, cortadores de papel, caalmotolias, arcos, da serra , arcos de rimbo, carimbadores, tintas para asare.
pua, azeiteiras, brecas, catracas, ver, borracha, molhadores, gomadores,
chaves de fenda, chaves de broca, coladores, cestos para papéis e corre&
Requerente: Parai-Publicidade
Limitada
chaves de parafuso, enaves inglésas, pondência, 'esquadros, desenhadores, da.
conexões para enrmnamento, corren- tadores com minas, furadores, máquina'
Local: Rio Grande do Sul
Classes 32 e•-•38
tes não de outras Liasses, cremalhei- de apetrechos de apontar lápis, lápis,
Ns. 870 979-980
ras, cruzetas, engrenagens • (exceto
Artigos nas classes
partes de máquinas) , espelhos metá- canetas, lapiseiras, porta tinteiros, portalicos, formões, insas furadores ma- lápis, porta-carimbos, porta-canetas, cies
Ns. 870.984-871.012
nuais, grosas, instrúmentos cortan- canso para lápis e canetas, réguas, ias-.
tes não de outras classes, instrumen- ti-ui/lentos de escrever e desenhos, porta.tos perfurantes • não de outras clas- cartas, porta-blocos, prensas, prendado.
ses, levantadores naa sendo maqui- res de papéis, ganchos, percevejos, com.
n
nas, limas, mancais para rodas, passos, máquinas de escrever, calcula:
mandris, marretas, reartelos, morsas, e somar máquinas para grampear, gram.
pinças não de outras classes, plai- pos e ganchos para escritórios, tira
nas, polias, puas, punções, retentogodets, sinetes, mapotecas, car
es, rodas (exceto de máquinas e
rinhos para máquinas de escrever
veículos) a roldanas, serras, serrotes,
- e cofres
alhadeiras, talhas, tenazes, tornos,
torquesas, válvulas simples e
Classe: 18
Artigos: Alfanges, apões, balas, baio
'verrumas
netas, canhões, carabinas, chumbo pari
Classe 14
Artigos: Vidros, cristais e seus arte- caçar, cartuchos, dinamite espoletas, ex
Indústria Brasileira
atos: Garrafas e garrafões, frascos, plosivos, espingardas, fuzis fogos 'd
c opos, cadinhos, cubetas , hastes vaartificio, metralhadoras, pistolas,
atas, mamadeiras formas para forpólvora, punhal e revaiver
Requerente: fnadstria e Comercio
o, assadeiras, shaMpoteiras, sa,ladeiAtlantis Brasil Ltda
Classe: J9
IND. BRASILEIRA
as, jardineiras, porta-jóias,' centro Artigos:, Aves e ovos em geral, indti.
Local: Sáo Paulo
e mesa, bibelots, . paliteiros, portaClasse .2
•
etratos, jarras, cântaros, cálices, sive do bicho da sêda, animais, vivos
Artigos: um ...e:Tinto farmacêutico Requerente: Industria e Comércio
ratos,
xícaras, tájcia,s, bandejas, pi- bovinos, cavalar, caprinos, galináceos,
para aso J•terinario
Nakata; Limitada
ovinos e suínos peixes vivos
es, castiçais, licoreiros, vasos, serviLocal: São Paulo
.lasse 3 .
as para refresco, para chá e café,
Classe: 20
Classe 2
Artigos: Um produto farmacêutico
antar e sobremesa , taças, vasilha- Artigos: Âncoras, alvarengas, bóias, bo.
Artigos: Inseticidas em pó, líquido,
es, mantegueira,s, cápsulas, lustres,
sólido ou em pasta: sais para fins a bat-jours, candelabros, pinjentes, tas, salva-vidas, barcos, catraias, cha:
Ne 370.981
sanitários e veterinários, adubos na- andantes, p edestais, saleiros, tubos; lupas, chatas faluas, lanchas, navio*
turais e artificiais, águas desinfetan- ti'avessas, vidro para vidraças, para rebocadores embarcações de todos os
tes e defurnadores para fins
re lógios, para automóveis, para pa- tipos dragas e flutuantes, cabrestante*
gruas, guinchos, guindastes, molinetes,
rabrisa e para conta-gôtas
sandarlos
HIDRAFiX L. D.
instalaçõesc industriais para estaleiros e
Classe 15
Classe 4
Artigos: Plásticos em bruto m par- A rtigos: Artefatos de ceramic,a, por- portos, cintos de natação, velas para
O Refresco da Criança cialmenta traba l hados nas indústrias, ce lana, faiança, louça vidrada, para barcos, paraquedas; ganchos para botes
us o caseiro aparelhos de chá, de
resinas vega l•ais e minerais em
e dispositivos para arriá-los
café, de jantar, sarviços de refrescos
bruto
Classe: 21
Desidratada
e de beoidas a saber: abajures de
Classe 5
.
la moia(); açucareiros, apanha-moscas, Artigos: Alavanca de câmbio, amorteArtigos: Aeo, alumínio, alpaca, bron- ba cias, de latrina , bandejas, banhei- ceciores de veículos, aros para veículos,
Requerente: 1ns za to Tiormoquimico ze, . chumbo, cobre estanho, gusa, ra , boscoteiras,
s bidês, bilhas, botijas, automóveis e suas partes integrantes,
e Biológico Saciadade Anônima.
feiro, latão, fiquei, ainco e metais hu les, cafeteiras, canecas castiçais, auto-caminhões e suas partes integran4
toca]: ,.9:;io Paulo
para ligais em oruto -eialmente cli a,venas, centros de mesa, compa- tes, auto-motrizes e su'as partes iate4
trabalhados, usal as nas Indústrias tei ras, cubos, descansos, de, porcelaClasse 3
podendo ser em barra, em chapas na , escarradeiraa esp remedores fil- grantes, aviões e suas partes integran.
ahanresaaic
tes, barras de direção, barcos e suas
perfilados, em fanas em lincrotea. ti- os funis , aarrafas. a.
lcbos. jardinei- varies Integrantes, bicicletas e suas para
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Classe: 39
tes integrantes, breques, calotas, carretas e suas partes integrantes, carrinhos Artigos: Artefatos de borracha e lade mão e suas partes integrantes, car- tex a saber: Arruelas, argolas, amortecedores, assentos para cadeiras,
rinhos de mão e suas partes integrantes, buchas
estabilizador, buchas, de
carros irigadores e suas partes ¡rue- Panei°, de
batentes a e portas, batentes
:antes, carros reboques e suas partes da chassis, braçabeiras bocais, borimegrantes, carros tanques e suas par- rachas para carrinhos industriais,
tcs integrantes, cnassis, desligaLewas de borrachas para amortecedores, co— . mos, direções de veículos, eixos de chim de motor, câmaras de ar, corláíreçi,o para veículos, eixos de veiculos, dões massiços de borracha, calços
eíevadores, engates de veículos, estribos de narracha, cordas de borracha, coi.e vecuio,, guidoer pos de borracha para freios, dedeicio VUCL11,05,
as, desentupideiras, êmbolos, esguipara ver:Ines, locomotivas e suas partes chos,
estrados, esponjas, quebrainiewantes, manivelas para veículos, jacto para torneiras, fios de borrathoias c,e veículos, iuu;m:icietas e suas cha fôrmas de borracha, guarnições
panes integrantes, anima e suas partes para veículos, lâminas de borracha
iniegrantes. pára-brt,as cie veículos, pára para degraus, lençóis de borracha,
caogue c.a veículos, pára-lamas de vei- inanoplas maçanetas, protetores para
calos pecais de câmbio, radiadores para para-lamas, protetores de para-choveículos, raias para bicicletas; rodas ques, paras para businas, rodas maspara veculos, tratores 1130 a jricolas, siças, rodízios, revestimentos de borsapatas do pedal de breque
troleibus e suas partes integrantes, trucks eracha,
desembraio, saltos, solas e solados,
e suas partes integrantes, vagões e de bre:racha, travadores de porta, tisuas partes integrantes e varetas para
gelas, tubos, tinas de borracha
veículos
Classe: 40
Classe: 26
Artigos: Móveis em metal, vidro ou
Artigos: Adornos de Madeira, marfim madeira, estofados ou não, a saber,
rresas, cadeiras, cadeiras giratórias,
ou osso, para mofa a a,
madeira, anéis, de madeira para cortinas, camas, poltronas, armários estantes,
argolas de iirac.eira, mariiia a., arra, balcões bancos, biombos, cabides, côargolas de marfim, ou osso para den- modas, prateleiras
e banquetas, colchões e sofás-cama.
tição, bandejas cie madeira, r, ris
Classe: 41
madeira, cabides para roupa de madeira, cabos de madeira, caixas de ma- Artigos,: Alcaparra, alho, ameixa,
amendoim, amido alimentídeira, cestos, copos para cozinha, co- amêndoa,
cio, araruia, arroz, aveia, avelãs,
lheres de pau, mrtim ou osso, dormen- azeitonas, bales, bananada: baunilha,
tes de madeira, engradados de madeira, biscoitos, bombons, cacau, canela,
escada dg madeira, espetos de madeira, canjica, cevada, Cila, cheiros, alimenesteirinhas de madeira, forquilhas de tícios, coca, colorantes para alimenmadeira, gaiola de madeira para passa- tas, cominho, condimentos para alirinhos, janelas de madeira, ganchos de mentos, cravo, Coes, extrato de tomadeira, palitos, pedestais de madeira, mate, extrato de carne, erva-doce,
alim-ntícias, farinha de tripegadores de madeira para roupas, pra- farinhas
., fermento, fubás, geléias alimentos de madeira, marfim ou osso, quadros go
tícias, gergelim, grão de b:co, mande madeira, réguas de madeira, exceto dioca, massas de tomate, mate, mel,
para escritórios, rosários de contas de mocotó, molhos alimentícios, mostarmarfim, madeira ou osso, tábuas de ma- da, pickles, pimenta do reino, pudins,
deira para fins caseiros, tampos de masal, soja, sopas e tempêros. •
deira, toneis de madeira, varas e vasos
Classe 42
de madeira, marfim ou osso
Artigos: Aguardente para ou =aClasse: 28
posta aperitivo anis, biter, brandi,
Artigos: Artefatos de material plástico, cerveja, conhaque, destilado ou maca
expandido ou não, não incluídos em fernet, genebra, gin, licor, kinael,
outras classes a saber: açucareiros, ador- pinche, piparmint, rum, suco de frunos, argolas, aros, bacias, baldes, bái.. tas espumantes vinho, vinho calinanado e uísque.
dejas, bebedouros, bules, cabides cabo,
canecas capas (exceto vestuário), cesClasse: 43
tos, chapas, copos, envolucros, estojo:, Artigos: Aguas art:sianas, águas de
formas, frascos, funis, jarras, leiteiras, mesa, bebidas esnumantes sem ácool,
pratos, recipientes, revestimentos, ta- gasosos, geger-alo, guaraná, refres:ias, silo- as, soda-limmadr e xaropes.
lheres vasilhames e alcaras
Classe: 46
Classe: 29
Artigos: escõvas comuns, espanadores, Artigos: Anido; alvejantes; anil, água
lambazes, puxadores de água, vassou- de lavadeira; água sanitária; cêra
para assoalhos; detergentes; esponras e vassourinhas
jas de aço; fósforos, lixívia; lixas;
Classe: 31
lã de aço; pomadas para calçados;
Artigos: Lonas de freios, gachetas, anéis oalha de aço; preparados para polir
de vedação, bujõi. s, carburador, bujões e limpar notclairas; vidros; metais e
de cabeçote, bujOes de cárter, bujões objetos; panos de esmeril e material
de diferencial, canaletas; correias a, abrasivo; empregado na limpeza de
de transmissão, mangueiras, tampões, matais e objetos; sabões em geral;
tubulações para vedação, vedadores, ar- sabões em' pó; eni flocos; saponáruelas, buchas, canaletas correias de fil- caos; velas e velas a base de estearina
tro cordões dê porta-mala e das partes
Classe: 47
dos automóveis, correias de ventilador», Artigos: Combustíveis, lubrificantes;
feltro dos vidros e das portas, das rodas substâncias e produtos destinados a
e dos cubos, feltro para retentores, lanas' iluminação; e ao aquecimento; aicarvão a gás, hidrocarboa
•
dos patins, dos
freios, mangueiras dos -o-si-motor;metano;
butano e propagás
freios do eixo trazeiro, do cárter, do -o;
tas;
gas engarrafado; gás liquefeitos
radiador e do filtro de ar
óleos para amortecedores; petróleos
C32
lasse:
e querosene
Artigos: Almanaques, agendas, anuá4
Classe 49
rios, álbuns, boletins, catálogos, folhe- Artigos. Carrinhos,
bercinhos; aviões;
tos, jornais, livros impressos revistas, zepelins; automóveis; caminhões; paór g ãos de publicidade, programas radias tins; patinetes; bonecas; bonecos;
fônicos radiotelevisionados
bolas para todos os esportes; figuras
de aves e animais; tamboretes; rae cinematográficos
quetes; piões; petecas; dominós; tômClasse: 38
bolas; xadrez; baralhos; damas; choArtigos: Papéis semi-impressos a saber: calhos; tênis de mesa;. espingardaS e
faturas, notas' fiscais, duplicatas
revólver de brinquedo e trans e vagonetes.
e cheques

N9 871.013

tros; microscópios; monóculos; objetivas oculares; oculcis de alcance;
IJÚSS3las;
telescór ;
barómetros;
lupas; esacihos óticas e aparelhos
oicos em geral.
N 9 871.018

NAKATA
Requerente: Indústria e Comércio
Nakate, Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Género: Liarca a ser utilizada pela
requrrente para distinguir serviços
correlatos com sua atividade, que
compreende, serviços de mecânica e
acabamento de peças metálicas em
geral.

871.014

Requerente: Sud-Cp Importação,
Exportação e Indúsiria Ótica Ltda.
Local: Guanabara
Classe 8
Artigos: Óculos, lentes, binóculos,

lunetas; lentes de contato; lucimetos; microscópios; nionoculos ; objetivas oculares; óculos de alcance; telescópios, bússolas; barômetros; lupas; espelhos óticos' e aparelhos Ui.
cos em geral
N9 871O19

INDUSTRIA E COMERCIO
NAKATA LTDA
Requerente: Indústria e Comercio
Nakata Ltda.
Local: São Paulo
Nome de Emprêsa
Requerente: Indústria e Comércio
Nakate, Ltda.

N9 871.015

P LIFLEX

Wvis
Requerente: Sud-Op Importação,
Exportação e Indúátria Ótica Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 8
Artigos: óculos; lentes; binóculos;
lunetas; lentes de contato; lucimetros; microscópios; ; monóculos; objetivas oculares; óculos de alcance;
telescópios; bússolas; barômetros; lupas; espelhos ótico e aparelhos óticos em geral
N9 87L020

Requerente: Cezário Felfell
Local: Guanabara
Classe: 8
Artigos: Aparelhos e equipamentos
-cinematográficos, a saber: telas, aparelhos de projeção cinematógrafos,
projetores, laMpadas, válvulas, carvão de arco voltaico, enroladores de
filmes, bobinas de enrolar câmaras
de filmagem, aparelhos -eceptores e
transmissores de som e imagens e
aparelhos de emendar filmes

N9 871.016

Tecorel Técnica Comercio
e Representações Ltda.
Requerente: Tecorel Técnica, Comércio e Representações Ltda:
Local: Rio Grande do Sul
Nome Comercial

N9 871.017

Requerente: Ranitalho 6 Navarro
Limitada
Local: Guanabara
Classe: 50
Atividade: A mares acima servirá
para distinguir e Atelier de Fotografias de outros correlatos
Ns. 971,021-022

Mutuo da Família
Cristã
Requerente: Casa , de Nossa Senhora

da Paz — Ação Social Franciscana
Requerente: Sud - Op Importação,
Local: Guanabara
Exportação e Indústria Ótica Ltda.
Clasae: 33
Local: Guanabara
Tituk de Estabelecimento

Classe: 8
Artigos: Óculos; lentes; binóculos; Objeto:

lunetas; lentes de contato; luelme-

Classe: 50
Uma instituiçao de

mútuos

•
eocorr90

r

•
._
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871.02

ACADEb IA
Requerente: Mauricio Galinkin
Local: Minas Gerais
Classe: 32
Artigos: Revistas e publicaçõ..s impressas em geral
N9 871.024

AND1NOSTATIC

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Nadino Ltda.
Local: Minas Gerais
Classe: 8
Artigos: Condutores de eletricidade
estática
N9 871.025

Vitolizado
Indústria Brasileira
Requerente: Cotonificio Minas Gerais
Limitada
I
Local: Minas Gerais
Classes: 22 e 23
Artigos: 22 fios de algodão para malharia, fios de sêda, plástico, linho e
sintéticos; fios e linhas para bordar;
fios para crochet, fios para tecelagem, fios de coser, fios para tricotar,
linhas de coser e novelos de lã. 23,
tecidos de linho.
Ns. 871.026-027

reto d:: sódio para r,T:cultura; cio ..1,19 871.034
retos para agricul iLa; fertilizante::
do solo; fertilizantes, formicidas, fu Ti
gicidas, inseticidas, sa litre do Chile,
,
iGhawajima-do BrasivS/A.
da classe 2.

Engenharia, Comércio

N° 871.029

e Indústria « ISHICOM

INDUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: i Takenaka S.A. —
Importadora e Ex poKador a
Local: São Paulo
Adubos; sais para adubcs, bactericidas; baratic_clas; ca r rapaticidas; cloreto de sódio para agricultura; cloretos para agricultura; fertilizantes do
solo; fertiliiaerdos; formicidas, fun
gicidas; inssticidas, salitre do bhile;
da classe 2.

7e.efoiro cl

e 1939 1231

N9 871.039

KOLATOL
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerenle: Ishikawajirna do Brasi, Requerente: Sociedade Farmacêutica
S.A. — Engenarla, Comércio e
Cidval Limitada
Iridústr .a "IS"kIICOlVi"
Local: Guanabara _
Local: Guanabara
Classe: 3
Nome. Comercial
Artigos: Preparado farinacêutico indicado no tratamento da astenia
N 9 871.035
neuro muscular e suas manifestações.
N. 871.040-041

AUTO NIAÇXO PROGRESSO DE ALAGOAS

Indústria Brasileira

Requerente: Tamoyo Frigoríficos •
Reunidos S.A.
Local: •Paraíba. do Norte
Classe: 41
Artigos: Carnes; pernis; toucinho;
copa; rabos; pés; orelhas; banhas;
"SABTA TEREZA"
farinha de. sangue; • farinha de carne; paté; salsichões; salsichas; mortandelas; presunto; pão de carne:
linguiças; salames; bacon; queijo de
Requerente: insto de Ser;iço - "Santa
• carne; frios e carrés
Tereza" Ltda.
Local: São Paulo
N9 871.036
'Prestação de serviços em p ostos; lavagens; lubrificação; estadias; garagens; assistência mecânica à veículos;
da classe 50.
N9 871.030

Reauerente: Auto Viação Progiesso
Liimtada
- Local: Mació
Classe: 33
indo de Estabelecimento
Classe: 50
Atividades: Tranrportes coletivos
e de carga
N.° 871.042

N9 871.031

1

cLÉo

[O-MA

Requerente: Gravações Musidiw 5. A.
Requerente: Secaro Sociedade de
Local: Guanabara
Comércio e Representa cões Lim 'tad a
Classe: 8
ccal: Guanabara
Artigos: DiECOS fonográficos
INDÚ.STRIA BRASILEIRA
classes: 40 — 17 e 38
Artigos: Das classes
Requerente: Zilmar Soares Montaury
N.° 871,043
- Local: Guanabara
Requerente: Sociedade de EmpreN9 871.037
•
" Classe: 36
endimento Lo-ma S.A. Administra-,
Artigos: Roupas para' criança
ção, Agricultura, Indústria e Comércio
Local: São Paulo
ALDOCAR AUTO PEÇAS L 1 DA.
N° 871.032
Algodão em bruto, carõço de algodão,
algodão em rama, côco 'de babaçu,
café em côco, extratos vegetais em
bruto, fibras vegetais em bruto, óleos
Requerente: Aldocar Auto-Peças Ltda:
em bruto, soja em bruto, da classe 4.
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Local: Guanabara
Alpiste, amendoim, araruta, arroz,
Nome de Empresa
Requerente:
Sociedade
Farmaceutica
aveia, avelãs, batata, cacau, café,
Cidval Limitada
castanha, cereais, cevada, cominho,
N.° 871.044
Local: Guanabara
ervilhas, farelo, farinhas, feijão: grão
Classe: 3
de bico, lentilhas, milho, rações, soja,
Requerente: Gesson Decorações
Artigos: Um preparado farmacêutico
trigo, da classe 41.
Limitada
indicado no tratamento das bronquiLocal: Guanabara
tes como especifico da coqueluche
N9 871.028
Nome Comercial
'
N9 871.038
4' 871.033

CODEINOL

Gesson
Decorações Ltda.

TAKE NAKA

INDÚSTRIA BRASILEIRA

XAROPE DE GRINDELIA
DE OLIVEIRA JUNIOR.
iNDÚSTRIA BRASILEIRA

Indústria Brasileira
Requerente: Takenaka S.A. —
Importadora e Exportadora
Requerente: Gesson Decorações
Requerente: Takenaka S.A. — ImLimitada
portadora e Exportadora
Local: Guanabara
rakenaka S.A. — Importa
Classe: 16
Local: São Paulo
Artigos: Artefatos de gêsso usados
gubos; sais para adubos; bacterici- na indústria da construção civil para
OU; baraticidas; carrapaticidas; elofins decorativos

Requerente: Sociedade Farmacélitica
Cidval Limitada
Local: Guanabara
Classe: 3
Artigos: Preparado farmacêutico In- Requerente: Vin ga Programo
dicado no tratamento das traqueo
Loca/: Rio de Janeir.bronquites e suas manifestações.
'em( de Emprear
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INI.°

871.045

baby-dool, lenços, meias, pijamas, puloveres, ternos, saias, uniformes, e
vestidos
•nnn•n•
N.° 871.051

N.° 871.055

N.° 871.046

Requerente: Centrais Elétricas
do Pará S . A .
Local: Pará
Classe: 50
Aplicação da classe

Requerente : Centrais Elétricas
do Pará S . A .
Local: Pará
Ne me de Empresa

CARBECIN.
.
Requerente: Beechem Inc.
Local : Clifton, Estado de Nova
fersey -- Estados Unicibs da América
Classe: 3
Artigos: Substâncias e preparados
farmacêuticbs
N.° 871.061

Requerente: Antônio Neves Oliveira
Local : Guanabara
Classe: 36
Título
N.° 871.052

1 LURE

Acuvoli

Requerente; 3.
E. Atkinson
Limited
Local; Londres — Inglaterra
Classe: 48
Artigos: Perfumaria, cosméticos, den- Requerente: Société Bbilinger e& Co.
Requerente: Sola Basic Industries, tifrícios, sabonetes e preparados para
Local: (AY (Marna) — França
INC .
o cabelo; artigos de toucador e escô- •
Classe: 42
Local: Milwaukee — Estado de Wis- vas para os dentes, unhas, cabelo e Artigos: Bebidas alcoólicas e fermenconsin — Estados Unidos da América
roupa
tadas, não incluídas Iria classe 3
Classe: 8
N.°
871.056
N.° 871.002
Artigos: Reguladores de voltagem

ILT71

N.° 871.053

N.° 871.047

Centrais Elétricas
do Pará S. 4.

rados anti-bacterianos e preparado*
para o tratamento de infecções de
trato respiratório superior $
N.° 871.068

SORAYA,
'MODAS
Requerente: Viação Progresso S. .
Local: Rio de Janeiro
Classe: 50
Aplicação; Marca de Serviço

Fevereiro de 1969
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•ut 51uPO

MARROh

151J1 FSCURO

Coa,

vERNILHO

-

FÂL\

BRANCO

Requerente: Standard Oil Company
Local: Nova York — Estado de
Nova York — Estados Unidos da
América
Classe: 2
Artigos: Substâncias e preparações
químicas usadas na agricultura, na
horticultura, na veterinária e para fins
sanitários
VERDE

N.° 871.057

DL° 871.048,

Requerente: Tefal
Local : Rumilly Á.— França
Classe: 11
Artigos: Frigideiras, panelas rasas,
panelas, panelas para várias utilidades, caçarolas, tampas,' leiteiras, bali':
dejas, tabuleiros para doces, "grills",.
sendo estes produtos fabricados, notadamente, de alumínio com um revestimento interno de politetrafluoretileno
N.° 871.063

Boutique para Automóveis
Mantova Ltda:

Requerente: J. es E. Atkinson
Limited
Local : Londres — Inglaterra
Classe: 48
Requerente: Boutique •para Auterné- Artigos: Perfumaria, cosméticos, dentifrícios, sabonetes e preparados para
veisMantova Ltda.
o cabelo; artigos de toucador e esLocal: Guanabara
etnias para os dentes, unhas, cabelos
Nome de Empresa
e roupa
N.° 871.049
N.° 871.054

Requerente: Telequipment Limited
Local: Londres — Inglaterra
Classe: 6
Artigos: Geradores de padrão, geradores de formas de ondas, osciloscópios, e geradores de sinal monoscópico, sendo todos aparelhos e instrumentos eletrônicos usados particularmente na indústria de televisão
N.°' 871.058

CAYTESSIM
We"

Requerente: Colgate-Palmolive
Company
Local: Nova York — Estado de Nova
York — Estados Unidos da América
Classe: 3
Artigo: Um preparado farmacêutico,
contra a tosse
N.° 871.059

ve0"t.t°1.
Requerente: Mário Alves de Carvalho
Local: Maranhão
Classe: 41
Artigos: Da classe
L° 871.050

Requerente: Antônio Neves Oliveira
Lotai: Guanabara
Classe: 36
Artigos: Anáguas, blusas, blusões,
Combinações, camisas, capas, calças
' toara senhoras e crianças, calções,

N.°

871.1064

gE.LPAR

SORAYA
NDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Reichhold — Albert —
Chemie Aktiengesellschaft
Local: Hamburgo
Alemanha
Classe: 128
Artigos: Resinas sintéticas

Requerente; J . 8;, E. Atkinson
Limited
tocai Londres — Inglaterra
Classe: 48
Artigos: Perfumaria, cosméticos, dentifrícios, sabonetes e preparados para
o cabelo; artigos de toucador e escôvas para os dentes, unhas, cabelos e
rou pa

Requerente: Merck Sharp & Dobme
Indústria Química e Farmacêutica
Limitada
Local : São Paulo
Requerente: Reichhold — Albert
Classe: 3
Chemie Aktiengesellschaft
Artigos: Preparados farmacêuticos
para uso e • prevenção e tratamento
Local: Hamburgo — Alemanha
•
de doenças e incluindo analgésicos,
Classe: 28
suplementos dietéticos, tônicos, prepaArtigos: Resinas sintéticas
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N9 871.069

N.° 871.065

Hostaphos
Requerente: Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vorm. Meister Lucins
8s Briining
Local: Frankfurt — Main —
Hoechst — Alemanha
Classe: 41
Artigos: Rações. aditivos para rações,
a saber: alimentos auxiliares mineralizados, vitaminados e antibióticos
N.° 871.066

CABOCLO,.

Requerente: Comercial Lopes Ltda.
Local: Paraná
Classe: 45
Requerente: Farbwerke Hoechst Ak- Artigos: Para ser usada em embalagens de cereais em geral
tiengesellschaft vorm. Meister Lucius
8s Briining
N9 871.070
Local: Frankfurt — Main —
Hoechst — Alemanha
Classe: 41
Artigos: Rações. aditivos para rações,
CAFE
a saber: alimentos auxiliares mineralizados, vitaminados e antibióticos
SETEMBI-t0
N.° 871.067

Requerente: Plenty 8s Son Limited
Trocai: com sede em Newbury
Berkshire — Inglaterra
Classe: 6
Artigos: Bombas máquinas misturadores, agitadores, fransformadereq de
calor, conversores de calor, aquecedores a líquidos ou a combustíveis gazosos, equipamentos injetores de óleo
e instalações de bombas
Classe: 8
Artigcs: Filtros, transformadores - de
calor, conversores de color, aparelhos
aquecedores a líquidos ou a combustíveis gazosos, fogareiros ou maçaricos
a óleo
N9 871.068

Requerente: Helio Antônio Mon-tio
Local: Paraná
Classe: 41
Artigos: Café em grão, torrado
e moído
N9 871.072

O VI-GIL AN
IND. BRASIL

REVESTIDORA
PINTALTUR

Requerente: Ivo Pires da Silva
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 16
Artigos: Pinturas, revestimentos e
impermeabilizações
N9 871.075

ilIOUSTAIR

Requ-knte: Israel José da Costa
Local: Rio Grande do :lu,
,
Classe : 32
Artigos: Publicação de jornal 0
suplemento
N9 861.079

PRODOMO
Indo 23rasileirh

Administradora
i; Requerente: Prodomo
de Imove!s

Local: Rio Granoe do Sul
Classe: 50
Artigos: Administração e intermediação de imóveis
N9 871.076
Requerente: Grêmio dos Economistas,
de 1969 da Faculdade de ciência
Econômicas da Universidade Federal
de Santa Catarina
Local: Santa Catarina
Classe: 50
Artigos: Na classe V'
N9 871.080

11

ia(j2)

industria Brasileira

Requerente: União Brasileira !los
Servidores Postaes e Telegrákicos
Local: P) Crlud . i 0 Sul
Classe : 32
Artigos: Jornal
N9 871.073

Requerente: Olavo Carlos wagner
Local: Rio Grande do Sul
Classe : 32
Artigos: Jornal
N9 871.077.

CLUBE PAULISTA
DO CANECILO

Requerente: Clube Paulista
Canecão
Local: São Paulo
Nome comercial
N9 871.081

LOCAUTUR

Requer e nte: Lmãos Bragagnoio
Lta.
Local: Paraná
Classe: 40
Artigos Camas de Madeiras
N9871.071

N9 871.078

Ind . Bras,

CAMAS
BRAGAGNOLO

N9 871.074

ItickistrJa Brasileira

Filavornych

LENTY\

F- eN ereiro de 1 r.:JD 1323

BANDINHA CAÇULA
Ind. Bra s.

IND. FIRAS,

" TR ANs - OESTE "
Requerente: Trans-Gest. e T:ansourtes, Comércio e Representações
Ltda.
Local: Paraná
Classe: 50
Aritgos: Serviços de transportes de
de cargas e.m geral

Requerente: .Alcido Kogler
Local: Rio Grar . ' do Sul
Classe : 32
de propaganda

Sinal

Requerente: Atito Locação de Veículos Locautur Ltda. .
-';
Local: P i o
• Classe: 50
Artigos:- Auto locação d n veículos au- Requerente: Dedetização Servira Ltd.
tomotores.a terceiros, turismo em geLocal: São Pai:,10
ral, transporte de encomendas via roClasse: 2
doviária e a asststência e manutenArt'gos: Inseticidas em pó, liqUidtA
ção de veículos
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N9 871.091
sólido ou em pasta, sais para fina.' antenas; aparelhos de rádio; aparesanitários e veterinários, adubos na- i/14 16 televisão; baterias; bobinas;
turais e artificiais, águas desinfetan- cali,.;?radores; câmara de televisão;
tes e defumadores para fins sani- chassis; condenadorer,-, discos grat‘i.t"
dos; mostradores; plugs; radiotonos;
tários
resistências; retificadores; sistemas de
som; transistores
N9 8'71.082
N9 871.088
Requerente: Tecidos São José Ltda.
Local: São Paulo
Artigos: 'Tecidos de -algodão, tecidos
de alpaca, aparas de tecidos, tecidos
BELZER-ITEA
de caroá, tecidos de casemira, tecidos
de crepe, tecidos de cretone, tecidos
Drasileira.
de gase, sarja, tecidos de jersey, teIND. C4AS1LEIRA
cidos de gorgorão, tecidos de cetim,
tecidos de malha, tecidos de nylon
Requerente: Ferramentas Belzer S.At opala, paco-pacb, tecidos de ramy,
tecidos de fustão, veludo, viscosa, teIndústria e Comércio
cidos revestidos de qualquer material
Local: São Paulo
e retalhos de tecidos
Classe: 1-2
Requerente: Terraplanagem 23 de Artigos: Alavancas, alicates, arrancaN9 871.092
Maio Ltda.
tachas, arrebites, arruelas, braçadeiLocal: São Paulo
ras, brocas, cadeados, thanfradores,
Classe: 50
dobradiças, fechaduras, maçanetas,
,unere: Serviços correlatos com sua mancais para rodas, mandris, muatividade, que compreende terraple nhões, parafusos, porcas, rebites, vádonlz
nagem e pavbrientação
vulas simples, tornos

52W JOS2"
Ind. Brasileira

23 DE MAIO

N9 871.083

Ind9

N 9 871 na9

RAX"
Ind. Brasileira'

IPASSAD08.PRESENTEI
BRASILEIRA

aventais, baby-dols, -maillots, meias,
lenços, calças, calcinhas, soutiens,
saiotes, combinações, camisolas, camisetas, camisas, gravatas, roupões, robe
de chambre, tocas, pijamas, bermudas, japonas, jaquetas, paletós, punhos, palas, uniformes, guarda-pós
roupas brancas de use pessoal
N9 '871.096

•

"St5DOCES".
índ. Brasilé1ra
Requerente: Bomboniere &doces
Ltda.
Local: São Paulo
ClasSe: 41
Artigos: Doces em conservas, doces
de frutas em caldas, marmelada,
doce de goiaba, pessegada, figada,
doce de leite, doce de amendoim,
doee de deo, marmelo, doce de abóbora, doce de abacaxi, drops, balas,
bombons, caramelos, chotolates, crocantes, doces cristalizados, torrões,
alimentícios, doces folheados, creme
de leite, bolos, biscoito, bolachas,
trutas em caldas e cristalizadas
N9 871.097

.
"PECICER"
Requerente: Max Youssef Brakha
Wtd. Brasitetra
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Abrigo quando vestuários,
Requerente: Indústrias de Meias
3equerente: Passado ez Presente,
agasalhos, alvas, aventais, blusas, ca-recker Ltda..
Arte Decorativa Ltda.
sacos,
blusões,
calças,
bermudas,
babyLocal: São ;Paulo
Local: São Paulo
dolls,
calcinhas,
cache-cols,
echar.Classe:
Classe: 40
pes, jaquetas, japopnas, camisas, parArtigos: Meias
1rtigos: Cômodas, por ta chapéus.
leio&
roupões,
uniformes,
robe
de
saniseiras; mesas; cadeiras; bancos;
N° 871.098 .
Chambre, ponches, palas, meias, leneltronas; divans; sofás; cristaleiras;
ços, peitilhos, pijamas, camisolas, caguarda-roupa; criados mudos e
misas, cuecas, camisetas, fraldas, cin."IRNI"
armários
tas, cinturões, luvas, mantas, bonés,
BrasileIrat
N9 871.084
sôbre-tudo, casacas, guarda-pó, quimonos, dominós, regalos, togas e vesRequerente: Irni Indústria C
MA0E1)111110
tidos, e roupas brancas de uso
Comércio Ltda.
pessoal
Requerente:
Firme
—
Distribuidora
Local: São Paulo
tequerente: Transportadora MaceN9
871.093
dê
Títulos
e
Valores
Mobiliários
Classe: 16 ,
dinho Ltda.
Artigos: Estruturas nietáliCas
Local: São Paulo
Local:
São
Paulo
Classe: 50
N9 871.099
Artigos: Transporte,
Classes: 33 e 50
Insígnia
N9 871.085 —
" CORSO-CACHOLA"
N9 871 Ore
NEUMANN
Ind. Brasileira
Requerente: "Sesna" Construções e
isiontagem Ltda.
Local: São Paulo
Requerente: Comercial de Ceieais
Classe: 50
equerente: Neun-ann Eletro EletrôCorso-Cachola Ltda.
Artigos: Serviços de construções e
nica Ltda.
Local: São Paulo
montagens
Local: São Paulo
Classe: 41
• Classe: 8
Artigos: Arroz, feijão, batatas, fariN9 871.094
rtigoS: Aparelhos geradores sistronhas alimentícias de cereais, condidmicos; aparelhos para recepção;
mentos para alimentação, féculas ali, produção de sons e sônicos; apare"ROVAN"
mentícias, flocos, farelos alimentíos automáticos elétricos de passar;
Ind.
cios, café, chá, alho, cebola, farinha
iarelhos de alta tensão; aparelhos
de trigo, farinha de Mandioca, piproteção contra acidentes de opeRequerente: Roberto Kurbhi & -Cia. menta do reino sal, açúcar,
Tios; aparelhos afiadores de ferralentilha, grão de bico, amido aliLtda.
tentas; aparelhos distribuidores de
mentício, e massas alimentícias de
Local: São Paulo
bão e desincrustantes para instaiNrJ1'1'R1A Br. A sI LtIll A
cereais
Classe: 13
ções sanitárias; aparelhos estilizaArtigos: Brincos, broches, braceletes°.
ires; aparelhos e instrurnentos usaN°
871.100
brilhantes, botões de colarinhos, abodos na engenharia
toaduras,
de
punho,
águas
marinhas
N9 871.086
lapidadas, anéis, berloques de Melai
"CEDRO CENTRAI
preciosos ou imitação, prendedores
Requerente: Disco Astropnone —
DROGAS"!
de
gravais,
correntes
de
metal
preELRO
dústria e Contércio Ltda.
cioso ou imitação, rubis, balanganLocal: São Paulo
eqUerente: Eixo — Administração
dans de metal precioso ou imitação,
Artigos: Programas de rádio, 'pro- topásios lapidados, turmalinas lapi- Remi Prent:: Cedro Centrai Drogas
de Bens S. A.
gramas de televisão , almanaques, dadas, alfinetes para adornar vesLocal: São Paulo
Ltda.
agendas, koletins, boletins impressos, tuários, argolas para usar como jóias,
Classe: 50
Local: São Paulo
peças teatrais e cinematográficas, pu- contas de metal precioso ou imitação
Artigos: Admin , stração de bens
Classe: 3
blicações impressas, propaganda ime pedra preciosa ou imitação
Titulo
N9 871.087
pressa e escrita, jornais, livros imN9
871.101
pressos, músicas impressas, poesias
N9 871,095
impressas, crônicas impressas, catá2 O R-T n
1
"014071
logo, calendários, suplementos juve"ALDEMA"
nis e ilustrados e revistas impressas
Ind. Brasileira
Classe: 8
rnd.
Ina..Brasileira
Artirs: Dises grwiados, gravadoras,
-Requerente: Comércio .d.". Cereais .0no
Auerente: Importei S. A. Impor- alto-falantes, televisões, rádios, tocaRequsren te : Confecçõsa Ald ema
.Ltda.
discos, aparelhos amplificadores, picktadora de Produtos Eletrônicos
Ltda.
Loca': São Paulo
Local: São Paulo
ups, radiofonos, aparelhos toca-disLocal: São -Paulo
Classe: 8
cos, aparelhos sonoros, discos fotoClasse: 26
Classe -41
' tigos: Alternadores de corrente dê- grafados, discos automáticos, estere- Artigos: Vestidcs, saias, blusas, blu- -Artigos: -Condimentos para -a alimen'
ca. alto-falantes.
alto-falantes. ètmtlificadores:
fones e transistores
SeIRR casacos. bermudas, anáguas, tação, arroz, feijão. loataias

"SESNA"
Ind. Brasileira

Ind. Brasileira

Brasileira

X

•
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alinaenticias de cereis, ervilhas, café, ções, aparelhos telefônicos, discos tejuan Antonio Bueno Cuenca
sal, açúcar, lentilha, grão de bico, lefônicos, fones, intercomunicadores,
Lorial — São P0Ailo
amendoim, alho, cebola, canela, pi- seismofone, telefones e termoffanes
Classe: 32
1 artenta do reino, e preparados para a
Artig
os: Um conjunto vocal e rh,usical.
N9 871.107
alimentação e massas alimentícias de
cereais
N9 871.111
N9 871.102

NEdr

reve:c1ro

11

Ng 871.115
• II
"'
Ind, FANTINI
Brasileira'

o TIPO 2 ARTE ".
Requerente:
Empório e Mercearia
Fantini Ltda.
Requerente: CNEC — Consórcio NaIndo
Brasileira"
•
Local — São Paulo
cional de Engenheiros Construtores
Classe: 50
Ltda.
Artigos: Prestação de Serviços.
Local: S. Paulo
Requerente: Tipo e Arte Vizualização
Gráfica Ltda.
Classe: 16
N 9 871.117
Local — São Paulo
Artigos: Alcatroados para construRequerente: Schnitt Fábrica de Fer- ções, argila preparada para construClasse: 25
ramentas e Afins Ltda.
ções, areia preparada para constru- Artigos: Desenhos, estereótipos, figu•Local: São Paulo
ções, batentes para construções, blo- ras, mapas, modelos para serem co•rDIVERAMIC
cos para construções, blocos para pa- piados, obras artísticas, obras de pinClasse: 11
•
Artigos: Alicates, arame, arruelas, vimentação, calhas de telhados, ci- tura, painéis, placas para residências,
Ind. Brasileira !
bandeijas, brocas, bules de metais co- mento comum, caibros preparados plantas de obras, pratos com pintura
muns, cadeados, caldeirões: enxadas, para construções, caixas de cimen- ou gravações para ornamentos prOje.
Ucas, fechaduras, limas, latas, ma- to, caixilhos, cal para construções, tos desenhados p rospectos de erotagra• Requerente: Robert Loa Iiin:
chados molas, pregos metálicos, zer- cna sCOn,s1uções, coluna fias ou desenhos, quadros artísticos,
•
Local — São Paulo
rotes, tesouras, torquezas
para construções, cornijas, crê, di- reproduções de obras artísticas, riscos
Classe: 49
visões
p
para
bordados,
rótulos
artísticos,
stenré-fabricadas,
drenos
para
N9 871.103
Artigos: Da classe.
construções, esquadrias, edificações tes, títulos e vistas paisagísticas
estampas
p ré-fabricadas, estacas, estruturas
N9 871.118
para construções, estuques, ferros,
N9
871.112
PASSATEC
\grades, imp ermeabilizadores de arjanelas, ladrilhos, lageokIndo 2Wasileiíi47 gamassas,
tas, lajes, lambris, lamelas, luvas de
• 40 MOREIRA
junções para construções, manilhas,
Ind. Brasileira.,
Requerente" Passatec — Passamana- mármores preparados para construções, massas para parede, parquetes,
ria e Tecelagem Ltda.
Local: São Paulo
pedregulhos, pilastras, placas para
para p avimentação, pearás prepa- Requerente: Transportadora Moreira
Classe: 24
Ltda.
Artigos: Borlas de algodão, cadarços, radas para construções, produtos beellASILEIRA.
Local — Saca Paulo
Carapuças para coar café, cobertas tuminosos para construções, produClasse: 50
para colchão, cordéis, entretelas, eti- tos 'de base a,sfáltica, tacos, telhas,
quetas, fitas, filtros de lã, forros, ga- tijolos, tintas para paredes, muros,
Artigos: Transportes
lardettes, galões, machas, mochilas, portas e janelas, tubos de concreto,
N9 871.113
passamanaria, pingentes, rendas, re- tubos de ventilaçÉç de edificios,, venezianas,
vigas
preparadas
para
,des, rdsetas, sacas, telas, telises,
xerge de cânhamo e juta
construções, vitrôs
a-- .
Requerente: Heroll
Inchl'strias Plág4
Classe: 50
SOB vir, "
N9 871.104
ticas Ltda.
Artigos: Como marca de serviço, para
Indo
Brasileira'
Local — São Paulo
prestação de serviços no ramo de
Classe: 28
engenharia civil, hidráulica, elaboArtigos: Açucareiros, adornos, argolas.,
•GELOFRU2
ração de projetos, assistência técnffca
Requerente: Editôra Sorvil Ltda.
aros bacias, baldes, bandejas, bebes
e trabalhos de hidrologia
Local -- São Paulo
Brasileira
douros, bules, cabides, cabos, canecas,
Classe 25
Classe: 32
Artigos: Cartas g eográficas, carta- Artigos — Almanaques, agendas bole- capas (exceto vestuário), cestos, cha.
Requerente: Indústria e Comércio dê zes, desenhos, estampas, gravuras, tins, boletins impressos, folhetos jor- pas, copos, envólucros, estojos, fors
imag ens,'letreiros, maquetas, mode- n ais, livros impressos, peças cinema- mas, frascos, funis, jarras, leiteira;
Doces Santa Fé S. A.
los, para serem copiados, obras ar-. tógráficas, peças teatrais, programas Pratos, recipientes, revestimentos, ta..
Local: São Paulo
'heras, vasilhames e xícaras.
táticas, obras de escultura, plantas radiofônicos crônicas impressas, muClasse: 43
de obras, projetos desenhados, pros- sicas impressas, álbuns impressos,
N9 871.119
Artigos: Refrescos em geral refrescos Pectos de desenhos, re produções de propaganda impressa e escrita publiem fé e refrescos em xarope
cações impressas, prosas impressas,
obras artísticas, tabuletas
INMEL,
prosp ectos impressos e revistaz
N° 871.105
N9 871.108
Ind. Brasileira
pressas.
N9 871,114
Requerente: Inmel — Indústria Na4
METRdP0102
cional de Máquinas Elétricas Ltda.;
Ind. "Brasileira
Local
São Paulo
Classe: 6
ORVISE
Artigos: motores elétricos.
Recorrente: Droga Metrópole Lida.
Ind. Brasileira'
N 9 871.120
Local: São Paulo
Classe: 3
Artigos: Substâncias, produtos e preRequerente: Orvise
parações químicas para serem usados
Organizaçao
SERCLAY
na medicina ou na farmácia
de Vistorias de Seguros Ltda.
sjjejA
nd.
Local — São Paulo
N9 871,106
Classe: 50
Requerente: Tipo e Arte Vizualizaçao
Artigos: Prestação de Serviços é sisGráfica Ltda.
Requerente: Serclay Criações Ltda.,
temas de Seguros.
Local: São Paulo
Local — São Paulo •
4.
,Nasses: 25 — 38 — 50
N9 871.116
Classe: 36
Titulo
Artigos: artigos de vestuário e roupas
N9 871.10s
feitas era geral ineluSive calçadas::
agaaaLhos
blusas
calças
cam-'
sacos
enales
camisas — çapas
— chapéus — casam de pele — gra. f
"LANCHONETE
luvas
vatas -- jogos de lbagerie
)
SALADIO
lenços — meias — penhoar pulover
quimonos — robe de chambre —
saias
shorts
stolas — talar —
Requerente: Lanchonete Salada.° Ltda.
vestidos
Local — São Paulo
ClaSse: 41 — Titulo
N9 871.121
Indilstria Brasileira
.
N9 871.110
CÃSSI A

ri;;c1S,CHligNil—eir&

HEROLL.

NO.

Requerente: Indústria Nodestina de
"OS AUTENTIOOS
Requerente: Conservadora de ElevaRequerente: Droga Cássij, Ltda.'
•
Telecomunicações Ltda.
dores Res.si
Ind.
Brasileira
Pedroso9 Ferreira ez
Local — São Pau/o
•
Local: Pernambuco
•
Cia.
Classe: 3
Classe: 8
Requerente: - Benedito Lonas Macedo,
Local — São Paulo
proArtigos: substâncias qumicas
Artigos: A p arelhos de comunicação Efraárn Guedes dos Santos, Antonio
Classe: 50
dutos e preparados para serem usa.
intaraa, aparelhos de telecomunica- Izabel Bordtp , Joã', Batista Nobrega e , Artigos: Insígnia
de comércio,
-dos na medicina eu na farmácia,

•
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gand.a impressa escrita; publicações e beques; chapas para carros; camirevista impressas;
Agendas em nhões.: ônibus; aviões; navios e barbranco; blocos soasa, anotações; blo- cos: • _ -...-s.s; vagõe.s; vagenetas; vercos para correspondência; cartões de
perfilados
rara carrocerias
v1sa; cheques em branco; duplicaem geral. , ,
.
tas; envelopes; faturas; livros coN9 371.135
em
branco;
masciais
livros
cie
coniNnuSTRIA BRASILORA
rabilida,de; noas fiscais; notas promissórias; papal ahriaço; pael chepon;
carta; papel Uniu-, papel seRequreente: Toalia S.A. Indústria papel
da; papel impermeável; recibos em
Tostii
branco; talão de promissórias e taLocal: Pernambuco
-.Ao de seCib0S.
Classe: 23
Artigos: Tecidos em geral.
N9 371.136
N9 871 130
N9 371.129

N9 871.122

'ORGANIZAM DE -r
DESPACHOS FONSECA

São Paulo-Capital
Requerente: Helio da Fonseca
Paulo
Local —
Classe: 33
Artigo: Ttulo de Estabelecimento.
N9 871.123

toeita

Faure Cícero

JJOSSILAR

or,

Requerente: Jossilar Imóveis Limitada
Classe: 50
Local — São Paulo
Artigos: Como marca de serviço de
acôrdo com o art. 54 do C.P.I.
ser usada pela requerente em seu!
ramo inusbiliário.
N9 871.124

SUED114E
'Ind. Brasileira

Requere s. Transportes de Cargas
Padre Cicero •Ltda.
Local: Pernambuco
Clasaa • 50
itequerente: Taulan Indústria de Ma- Atividades: Transportes ae cargas e
lhas Ltda.
encomendas (serviços de) .
Local — Sao Paulo
N9 671.131
Classe: 36
Artigos Malhas.
N9 871.125

sáho
Requerente: Rádio Osório Ltda.
Locai: R. G. Sul
Classe: 50
Atividades: Rádia_difusão (broacIcass'
ting — serviços de
N9 871 126

Rádio Osiiii$5 Ltdi

'
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Requerente Rádio Osório Ltda.
Local — R_ G. Sul
Nome de Empresa
N 9 871.127

INSTALE~S

Requernete: Gravações Musidisc S.A
Local: Guanabara
Classe 8
Artigos: Discos activados; fitas gravadas. toca-fitas; toca-discos; aparelhos de fitas; gravadores.
N 9 871.132

1,0INAçXo DE ISTME CI,Z111Mt2t LÁ.

Clemente S. A.
Nome Comercial
N9 871.133
spà,

In.uuta—,1

41/%e,
>NI?
—
Requerente: Laminação de Metais
Clemente S.A.
Local: S'áo Paulo
Classes • 32 e 38
Requerente: Associação de Poupan- Artigos: Artigos Impressos; afifianaça e Empréstima de Pernambuco ques; calendários; catálogos; folheLocal: Pernambuco
tos impressos; folhinhas impressas;
Classe: 50
índices telefônicos; jornais; progra'Atividades: Poupança e erainéatiinOS mas de rádio; prJgramas de televiSãO; programas impressos; propa• s (Se.rviças

FÃPEPE

IND. BRASILEIRA

\_11i4SE

Requerente: João 51. P. Magalhães
Local: São Paulo
Classe: 42
Indiietria BrasileiN
Artigos; Aguardente; anizete; aperitivos; basaceira; oitter; brandy: cachaça; cervejas; conhaques; extrato
de malte feimehtado; fernets: gin; Requerente: Textil Assad Abdaila
Sociedade Anônima
licores; rum; vinhos; vodca; vinho
Local: São Patilo
espumante; uísque; vermuthe.
Classe: 36
—
N9 S71.13a
Artigos: Camisas inclusive para esporte; camisetas; colarinhos; cuécas;
gravatas; lenços; meias; pijamas e
shorr.s.
N9 371.137

C CAL
Ind. Brasileira

Requerente; Côco Alimentar e D7rivados S. A. "COcal"
Local: Sergipe
Clase: 41
Requerente: Lami naçâo de Metais Artigos: Cõco ralado; leite de côcoi
Clemente S. A.
doces de ceica.
Local: São Paulo
N9 871.138
Classes: 5, 8, 11, 16 e 21
Artigos: Metais Irão trabalhados ou
parcialmente rabaáhados; usado nas
indústrias: aço em bruto; . aço preparado; aço dôce; aço para tipos;
aço fundido; aço refinado; alpaca;
antimónio; -argentão; alummio; alumínio em pó; alumínio em placa;
alumínio parcialmente trabalhado;
alumínio fundido; alumínio laminaLocal: com sede em Berlim,
do; alumínio em bruta; bronze; carAlemanha
bono; carbureto metálico; chapas de
Classe: 22
adurninio; estanho; ferro; libre; cro- Artigos: Fios e linhas, especialmente
mo duraluminio; estanho; ferro, lafios de algsdão e I de lã. .tão ligas metálicas; metais laminaN9 871.139
dos níquel; ouro; .platina;, prata;
soldas metálicas e zinco.,
— Máquina spara refrigeração, sua
estrutura, tais Como vergalhões perfilados e suas partes integrantes.
— Ferramentas e Pequenos artigos
de alumínio: alavancas; arames; lisos e farpados; arrebites; arruelas; Requerente: C. C. S. Serviços de
assadeiras; abeitadeiras: bacias; baiContabilidade Ltda.
xelas; baldes; bandejaa: baterias de
Local: São Paulo
cozinha; botões puxadores; braçadeiClasse: 50
ras; bridões para animais; cabos; Artigos: Prestação
de, serviços de
caixas; caldeirões; canecas; discos
Contabilidade].
de alumínio; ganchos; grampos; maN9 371.140
çanetas; manivelas; marmitas; parafusos; perfilados; placas; porcas;
rabies; sifões; suportes; tampas; telas de arame;
terminais; trincos;
' "O"
tubos; uniões e vasilhames.
R
i<l)
— .Material exclusivamente para
construção • e adôrno de prédios: balaustres de construções; balcões;
quando construções; batentes para
construções; calhas de telhados: cantoneiras para .construções; chapas;
ZO" Wm
esquadrias; estruturas para construções; frisos; guicliets; grades; lixeiCO°
ras para construções; portões; perfis;
perfilados para construções; vitrinas;
vitrõs; vigas; vigamentos e verga- Requerente: Sociedade Construtora
lhões para construçõer.
p aaranaíba Ltda. Comércio &
— Veículos e stras partes :ntegranIndústria
tes: aros; bancos para veiculas; 'caLocal: Minas Gerais
lotas; carrocerias; caretas; carros re.
Nome de. Emprêsa

KNIITLA.X

Requerente: Laminação de Metais

Requerente: Instalbrils Engenharia
de Instalações e Assistência Técnica
Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 50
Atividades: Engenharia Civil (Serviços de).
•
N9 871.128

OVA POC K.

-
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mando das vámmos e para eixos de
N9871.162-165
misas para cilindros; eatra.eas; curmanivelas; filtros .para óleos; gazeivas de refôrço; canos de metal; enV A- R I T..E C
ficadores de líquidos combustíveis;
feites para automóveis; encanamengeradores; geradores de corrente;
LO—NA
IndústriaPréteileira,. tos; formões; ferragens para capuz
geradores de
eltricidade; injetares
de automóveis; ferragens para tetos.
para -carburadores; lubrificadores
de cabina de caminhões, esferas;
Varimot
Equipa/nen grades;
Ind1stria Brasileira centrífugos; mecanismo impulsiona- Requerente;
levantador para vidros de catos Industriais Ltsaas
dor do diferencial: motores de comminhões de automóveis . e para veíLocal:
São
Paulo
bustão; multiplicadores; guinches;
culos .em geral; luvas para bombas
Classe: 5
guindastes; molas de válvulas; motod'água; limas; mancais para brocas;
Requerenre: Indústria Metalúrgica res;
Artigos:
Metal
branco;
metais
anti
mancaiá
de
roietes
• molas- maSão Caetano S.A.
fricções e metal patente; aço; .alu porcas; pernas; p erfuratrizes; puas;
cacos
le
rascas;
(Se
parafusos
e
hipregos; róseas; terminais, tubos; triLocal: São Paulo dráulicos; macacos mecânicos; maga mínio; ' alpaca; bronze; chumbo; co • lhos; tranquetas; p arafusos especiais
Clase • 5.
bre; estanho; ferro; ru.zri.; níquel
netos
de
ignição;
mandris;
magnatas
Artigos: Na classe
para regulagem dos freios; botões de
para motores; motores a explosão e laaao; zinco; metais para ligas, to- metal (Start) ; • p arafusos alongados
Classe. 6
das os metais acima são em bruto
combustão
interna
e
elétricos;
piArtigos: Na classe
para afixar o motor de partida; acesnhões; platinados para veículos; pe- ou parcialmente trabalhados, usados sórios para molas dianteiras e traC lasse: 7
nas indústrias, 'podendo ser em bar- zeiras; g
dais
de
alavancas
de
embreagem;
Artigos: Na classe
Mirras de metal que
parafusos sem fim e de rodas pis- ras, em chapas; em Rilhas; em mas- envolvemrampos;
as molas e protegem contra
Classe: 8
sa; em lingotes; em fio e vergas; em o
toes
de
motor;
aparelhos
de
consuArtigos: Na c.asse
Pó e ferrugem; pinos de direção;
mo de gasolina; ressaltas repulsiona- tiras; estampados; fc,rjaalos; mode- Pinos de molas; luvas de metal nosClasse: 10
lados; torneados; perfilados e
dores de rolamentos de rolos; raiaqueada
para unir as partes laterais
Artigos: Na c-asse
eletrodos.
os.6
na/c:os; redutores; satélites; silendo eixo; retentores de metal; suporClasse: 11
Classe:
ciosos;
segmentos
de
pistão;
engretes para vidros; acessórios para
Artigos: Na classe
nagens e parafusea sem fim; sepa- Artigos: Alavancas; alternadores; am ortecedores de choques, acessórios
Classe: . 16
acelerador; anéis de pistão; anéis de
radores
de
graxas;
óleos
e
cilindro;
para barra de tensão; acessórios P a
Artigos: Na c:asse
tuchos de válvulas; tubos - conduto- esferas; anéis para rolamentos • anéis
. arruelas; arrebi--rafeios;lct
Classe: 17
de segmento; anéis para facilitaro
res
flexíveis
de
gasolina;
válvulas
Artigos: Na casse
arranque dos .motores; arietes; má- tes; correntes; chaves de parafusos;
motores;
\ia:abraçai:1ns;
velas
dei
Para
Classe: 21
chave de fenda; chapas; chave inignição para maiores; válvulas de ! quinas amassadeira,s de concreto e glêsa; dobradiças; chaves; grades;
Artigos: Na classe
barro; máquinas de abrir chavetas; sup
aspiração;
rolamentos
para
motores;
Classe: 26
er-calotas; frisos; enfeites de memáquinas afiadoras; máquinas de arplatinadoá de motores.
Artigos: aa classe
queação de volumes; máquinas de tal; engates`; esguichos; estribos; feClasse: 8
Classe: 28
haduras;
molas para portas; maçaArtigos: Acumulador es; ' antenas; ba- afiar; ajustar e atarraehar: batedei- netas; martelos; emblemas para auArtigos: Na e.asse
ras;
bielas;
bombas;
burrinhos;
bloterias; bobinas; /ousaras; chaves eléClasse. 35
tomóveis; placas; frisos; parafusos;
tricas; chaves a,utamáticas . coniuta- cos; cilindros; • cambias; cabeçotes; p orcas; grampos; terminais de direArtigos. Na classe
carter doa motor; culatras de cilin- ção;
dores;
chassis;
chicotes
para
autotr avadeiras, trincos; conexão
Classe. 38
móveis; condensadores: faróis; faro- dro do, motor; cadeias cortantes pa- de metal;
vasilhames e verrumas
Artigos: Na casse
ra entalhar; caldeiras; bronzinas;
letes;
filtros
para
motores;
filtros
de
Clase. 39
carburadores; cubos de embreagem;
N9 811.166-169
óleos;
fios
para
eletricidade
e
fios
Artigos. Na casse
terra, cabos condideres; induzidos; máquinas adaptadas na construção e
Clases 40
conservação
de
estradas;
máquinas
holofotes para ara -móveis; interrupArtigos: Na e..asse
tores; isoladores; limpadores de pa- para furar e cortar, máquinas comClasse: 50V A R 1 'M 1 '11 1 M
ra-brisas; luzes trazeiras para veí- pressoras; dínamos; diferencial; draArtigos. Na cesse
culos; Empadas;
lanternas; pilhas gas; máquinas deseinpalhadoras; máIndústria
Brasileii-a.
N9 871.157-160
secas; painéis ue carros; rádios re- quinas desintegradoras; máquinas
distribuidoras
de
concreto
e
barro;
lays; refletores; sinaleiros; serears;
Req uerente: Varirnot
Equipa/nen
scquetes; tomadas,' transformadores; eixos de direção; eixos de transmistoa Industriais Ltda.
terminais; • terminais para bateterias; são; engrenagens para máquinas; esLocal: São Paulo
IN ELME
válvulas; velas para 'litros a apare- teires; transpor tad.ores; esmeris;
Classe: 5
máquinas elevaderas; máquinas • emlhos de lubrificação. •
dizstria Brasileira
•
pilhadoras; máquinas para escavação Artigos: Metal manco; metais anta
Classe : 11 7
fricções
e
metal
patente; aço; aluArtigos: Aros parà lanternas; aros de terra; fresas; geradores; guinchos;
para faróis; catracas; curvas de re- elevadores de cargas; máquinas li- mínio; alpaca.; bronze; chumbo, coRequerente: -Inelms — Indústria Ele- forços; encanamentos; ferragens pa- madoras; máquinas de lavar; lami- bre; estanho; ferro; guza,; niquel;
tro Metalúrgica Ltda.
ra capuz de. automóveis; ferragens nadares a frio e a quente;, martele- lata(); zinco; metais para ligas; todos
os metais acima são em bruto ou
Local: São Paula
para tetos de cabine de caminhões; tes; martelos mecânicos; malacates; parci
almente trabalhados, usadas nas
Class: 5
levantador para vidros de caminhões; motores; motores para máquinas; indústrias,
p odendo ser em barras;
Artigos
alpaca de automóveis e para veículos em motores para veículos; motores em
Aço; alumínio;
bronze; chumbo, cobre; estanho geral; • luvas para boniba • d'água; ! geral; mancais para brocas; man- em chapas; em falhas; _era massa;
frero; guza; ferro; .latão; níquel mancais para broa-a; porcas; pernas, dris; magnatas para Motores; maquia em lingotes; em fio e vergas; em
.zinco; metais para ligas; todos os terminais; parafusos espadais •para pilhadoras; máquinas para escavação tiras; estampados; forjados; modelados; torneados; perfilados e
meais acima são em bruto Oh par- regulagern dos freta4 . botões de me- nas para movimento de terra; 'piseletrodos.
cialmente trabalhados: usados -nas in- tal (S tas, is; para fusos alongados tões; politrizea; prensas; plainas;•
dústrias podendo ser em barras; em para afixar o motor de partida.; aces- placas para tornos; 'pontes gigan- Artigos: A Classe: 6
l
avancas; a,Iternadores;
chapas ;em falhas, em massa; em sórios para moias dianteiras e tra- tes; polias, máquinas para olaria;
tiras; em lingotes; em fio e vergas; zeiras;. grampos; falhas de metais máquinas soldadoras; mancais de acelerador; anéis de pistão; anéis de
esferas;
anéis
para rolamentos; anéis
distes;
rolos;
rolamentos;
mquiestampados;
forjados;
modelados; que envolve as inales e protege contorne-ados; perfilados;
la minados e tra o pó e ferrugem, pinas de dire- las rotativas de dsinar ferro; de seg mento; anéis para facilita/ o
dos motores; aríetes; máe eletrodos.
• ção; pinos de molas; luvas de me- aaço e bronze; máquinas • a motores arranque
Classe: 6
tal rosqueada para unir as partes la- P ara elevadores; transportadores au- quinas a massadeiras de. concreto e'
terais do eixo; retentores de metalai tomáticos; talhas elétricas; talhas barro; máquinas de abrir -havetas;
Artigos: Alavancas; aceleradores; al- supores;
suportes par a vidros; aces- manuais; turbinas; placas de em- Máquinas afiadoras; máquinas de arternadores; anéis de pistão; anéis de sórios para
queação de volumes; máquinas de
amortecedores de cho- breagem; receptáculos; retoresa pa- afiar;
esferas para rolamentos; anéis de ques; acessórios
ajustar •e • atarrachar; batedei: afusos sem fim e de rodas; platinapará
barra
de
ten1
óleo paar facilitar o arranque dos são . acessórios para freios. alicates; " dos; prensas; serras mecânicas; te- ras; bielas; bombas; burrinhos • blo/ motores
autolubrifieadores; aparelhos arruelas; arrebites; botões para pai- ouras rotativas; 'esouras mecânicas; cos; cilindros; câmbios; cabeçotes;
para a,perfelçoar a mistura de. com- néis de veículos; canos; correntes; tornos; máquinas para terraplanaa carter do motor; culatras de cilindro
bustíveis de motores a u anéis chaves de parafuso; chaves de fen- gem; máquinas de soldar; máquinas do motor; cadeiras cortantes para
de seg mento; bielas:. bombas de ar da; chapas; chave inglêsa; dobradi- para a indústria de tecidos; trans- entalhar; caldeiras; bronzinas; car.
comp rimido bambas lubrificantes; ças; chaves; grades; jogos de barra; portadores mecânicos; máquinas buradores; cubos de embreagem; mábombas de circulação; bombas de super-calotas; frizos; enfeites de me- ventiladoras e válvulas componentes q uinas adaptadas na construção e
combustíveis para moeres; bombas tal; engates; esguichos; estribos; feconservação de estradas; máquinas
•
de máquinas.
para furar e cortar; máquinas compara óleo; burrinhos; bombas de chaduras;
Classe: 8
molas
para
portas;
enfeiágua e gasolina para automóveis; tes para automóveis; maçanetas; Artigos: Acumuladores; antenas; apa pressoras; dínamos; diferencial; drabronzinas; blocos de motores; cabeemblemas para automóveis; alhos -de contrôle mecânico; apare- gas; máquinas . desemp alhadoras; máçotes; cardans; cabeçotes de cilindro; martelos;
placas; frisos; parafusos; porcas; hos calibradores; baterias; buzinas; quinas desintegradoras; máquinas
bloco de freio; cilindros; compresso- grampos; terminais de direção, tra- c haves automáticas; comutadores; distribuidoras de • concreto e barro;
eixos de direção; eixos de tr ansmisres; carburadores; câmbio; carter de vadeiras;
trincos; conexões de metal; C hicotes para automóveis; condensa- são;
embreagme; cartar do motor; comuengrenagens para, máquinas;
ores; exaustores; filtros; faróis; favasilhames
e
uniões.
tadores; cubos do placas de embreaoletes; filtros para motores; filtros esteiras; trans p ortadores; esmeris;
gem; culatras de cilindros; .camisas
N9 871.161
e óleos; holofotes pára automóveis; máquinas elevadoras; máquinas ema
para cilindros e trilhos; caixas de luhiterruptores; luzes trazeiras para p ilhadoras; Máquinas para escavam
brificação; diferencial; distribuidores
eiculcs; lanternas: rnassaricos; me- ão de terra; fresas, geradores; guia
O AMIGO LO POVO
de gasolina; diafragma; dispositivos
idores de rascas; imãs; rádios; re- guinchos; elevadores de cargas; má,
de arranque; dínamos; dispositivos
latares; reguladores automáticos; re- quinas limadoras; máquinas de lade ignição elétrica para motores:
g :strps; redutores: sinaleiros; sereias; var; laminadoras a frio e a quente;
embreagens; engrenagens; ; en grana-. Requerente: Amënriala & Fernandes a parelhos de luarificação; torneiras marteletes: martelos mecânicos; me.geás para mancais; engrenaens para
4t,da.
e pressão; velocirretros . e velas para acates- alotares; motores para mácremalheiras; eixos de comando; diquinas; motores para veículos- mo•
Local: aSic Paulo
filtsos.
reção ê transmissão; elevadores hitores em geral; mancais para brocas;
Classe: 32
Classe: 11
•
dráulicos; engrenagens multiplicadomandris; magnetos
para motores;
res; engrenagens de aparafusas sem Artigos: Jornal a ser editado em Artigos: Aras para lanternas aros máquirias para mo amento de terra; .
fim; engrenagens nara eikos de coa
Ituverava.
.
para faróis; alavancas; bigornas; c.a • ed saões; politrizes; prensa,s; plainas;
N9 871.141-156
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Placas para tornos; paates giganteaa
cas; polias; maauinas para olaria;
paquinas soldadoras; mancais de ro‘ stea; rotos; rolamenas; máquinas
rotativas de usinar ferro; aça e bronze; máquinas e motores para elevadores; transportadores automáticas;
talhas elétricas; 'alhas manuais;
turbinas; placas de embreagem; receptáculos; setores; parafusos sem
fim e de rodas; platinados; prensas;
serras mecânicas; , tesouras rotativas;
tesouras mecânicas; tornos; máquinas para terraplanagem; máquinas
de soldar; máquinas para a indústria
de tecidos; trartspartadores mecânicas; máquinas ve.ntiladoras e -válvulas. componentes de máquinas
Classe. 8
Artigos :
Acum al adores ;
antenas;
aparelhos de contraia mecânico; apatreihos calibradores; baterias; buzinas; chaves automáticas; comutadores; chicotes para automóveis; condensadores; exaustores; filtros, faróis; faroletes; filtras para motores;
filtros., de óleos; holofotes para autornóv,eis; inerrup'iores; buzinas; luzes; taazeiras para veículos; lanternas; massaricos; medidores de róseas; ímãs; rádios; refletores; reguladores automáticos; registros; redutores; sinaleiros; sereias; aparelhos de
lubrificação; torneiras de pressão;
velocímetros e velas para filtros.
Claasa. 11
Artigos: Aros para lanternas; aros
para aaróis; alavancas; bigornas; camisas para cilindros; catraca,s; curvas de refarço; canos de metal; enfeites ;para automóvsis; encanamentos; formões; ferragens para capuz
de automóveis; ferragens para tetos
de cabina . de caminhões; esferas;
grades; levantados para vidros de
caminhões, de automciaas e para
veículos em geral; luvas para bombas d'água.; limas; maacais para brocas; porcas; p asnos ; perfuratrizes;
puas; pregos; rascas; terminais; tubos; trilhos; tranquetas; parafusos;
especiais para regulagem dos freios;
de metal (atara); parafusos
Maur botões
alongados para afixar o motor de
partida; acessórias para molas dianteiras e trazeiras; grampos; falhas de
metal que envolve as molas e prata
ge contra o pó e ferrugem; pinos de
direção; pinos de mo/as; luvas de
metal (' rosqueada para unir as partes laterais do eixo; retentores de
metal; suportes para vidros; acessórios para amortecedores de choques
acesso- aios para freios; alicatesê
arruelas; arrebites; correntes; chaves
de paaafusas; chave de fenda; chapas; chaves inglêsa; dobradiças; chaves; grades; super-calotas; frisos; enfeites de metal; engates; esguichos,
estribos; fechaduras; molas para portas; maçanetas; martelos, emblemas
para automóveis; placas; frisos; parafusos; porcas; grampos; terminais
de direção; travadeiras; trincos; conexões de metal: vasilhames e
verrumas.
N°s 371.170-173
VARIROL
In das t ri a Brssileira.
, Requerente: Varizuot — Equipamentos Industriais Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 5
'aga
d
í!: Metal branco; metais
anricções e metal patente; aço; aluínio; alpaca; bronze; chumbo; coire; estanho; ferro; guza; níquel;
latão; zinco; metais para ligas; toeaos os metais acima são em bruto ou
Parcialmente trabalhados, usados nas
dústrias, podendo Ser em barras,
hm chapas; em falhas; em massa;
alli lingotes; em fio e vergas; em
tiras; estampados; forjadas, modelados; torneados; perfilados e
eletrodos.
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Classe: (1
amortecedores de choques; acessórios fronhas; g uardanapos de qualquer
Artigos: 'Alavancas; alternadores; para barra de tensão, acessórios
para
guarnições para cama e Paacelerador; anéis de pistão; anéis de barra de tensão, acessórios para tecido;
ra mesa; lençóis de qualquer tecido;
esferas; anéis para rolamentos; anéis freios; alicates; arruelas; arrebV- manta
para cama; panos de prato O
de segmento; anéis para facilitar o tas; correntes; chaves de parafuso; análogos;
panos para, cobrir ou en•
arranque dos motores; anéis de seg- chaves de fenda, chapas; chave in- feitar
móveis; panos para cobrir aliarranque dos motores; arietes; má- glêsa; dobradiças; chaves; grades; mentos;
para cOzinha; toalhas
quinas arnassadeiars de concreto e super-calotas; frisos; enfeites de me- de altar; panos
de banho; de mesa; de rosto
barro; máquinas de abrir chavetas; ai; engates; esguichos; estribos feRequerente: Plasticity Ltda.
máquinas afiadoras; máquinas de ar- chaduras; molas para portas; maçaqueação de volumes; máquinas de netas; martelos; emblemas para auN9 871.170
afiar; ajustar e atarrachar; batedei- tomóveis, placas, frisos, parafusos,
ras; bielas; bombas; buirinhos; blo- porcas; grampos; terminais de direPLAST/C/Tr
cas; cilindros; câmbios; cabeçotes; ção; travadeiras; trincos; conexões
carter do motor; culatras de cilindro de metal; vasilhames e verrumas fios; aoquetes, etc..);
24parelhos fotodo motor; cadeias cortantes para en
Local: São. Paulo
N9 871.174
talhar; caldeiras; bronzinas; carbuClass-s: 28
radores; cubos de embreagem; máArigos: Comércio dle artefatos
quinas adaptadas n s construção e
plásticos.'
conservação de estradas; máquinas'.
para furar e cortar; máquinas comN9 371.177
MEDI TA L
pressoras; dinamcs, diferencial; dras- i
gas; máquinas despalhadoras;
am
má- 1
Inchlr,tri
Brasi I eira
quinas desintegradoras; máquinas
distribuidoras de concreto e barro;
eixos de direção; eixos de transmisRequerente: Medita]. — Material
são; engrenagens para máquinas;
Médico e Hospitalar Ltda.
esteiras; transportadores; esmeris;
Brasileira;
—IndUstria
Local: São Paulo
máquinas elevadoras; máquinas emClase: 10
pilha.doras; máquinas para escavação Artigos: Instrumentos;
de terra .; !rasas; geradores; guin- aparelhos e petrechos paramáquinas;
medicina;
chos; elevadores de cargas; máquinas
e a higiene; aparelhos e ins- Requerente: A Oculista Indústria e
limadoras; máquinas de lavar; lami- cirurgia
Comércio de Optia Ltda.._
talações hospitalares: Algodão hinadares a frio e a quente; marteletes; drófilo;
Local: São Paulo
agulhas para injeções; apamartelos mecânicos; malacates; moClassea 8
relhos para pressão aterial, aparelhos
tores; motores para máquinas; de
diatermia, aparelhos para massa- Artigos: Instrumentos ,de precisão;
motores para veículos; motores gens;
aparelhos ele raios ultravioleta; instrumentos cientificoa; aparelhos
em geral; mancais para brocas; man- aparelhos
de raios X; aparelhos de uso comum; instrumentos e apadris; magnatas para motores; máqui- para surdez/1
aparadores;
alicates relhos didáticas; maldea de tada esnas para movimaata de terra; pis- ataduras; adesivos
curativos; agu- pécie; acessórios ce apaaelhos elétritões; politrizes; prensas; plainas; pla- lhas para seringas;
balsas para cos; (inclusive vaavulaa; lâmpadas;
cas para tornos pontes gigantes; po- água cpsente; bisturis; braços
fios; soquetes etc); aparelhos fo 1-•
lias; máquinas para. olaria; máqui- ciais de borracha; bombas deartifibor- gráficos; cinematográficas; máquinas soldadoras; mancais de roletas; racha para fins cirúrgicos, bicos
falantes etc.); discos gravados
rolos; rolamentos; máquinas rotati- para seringas de ar e água quente e nas;
e filmes revelados. A saber: abaixavas de usinar farra; aça e bronze;
bandas de borracha; com pres- luzes; abajures; absorsineetros; acenmáquinas e motores para elevado- fila;
sores de ar; conta-gatas; canulas; dedores; actinômetros; ' açucarimeres; transportadores automáticos; ta- cosa=
jS ; eelatametrosé curetas; tros; acumuladores; adaptadores; aelhas elétricas; tairias manuais; turcolheres cortanteaz, calçadores; cara- rômetros; alcoolametros; 'alternadores
binas; placas de embreagem; recep- braia
hidrofila; chumaças higiênicos; de corrente elétrica; alto-falantes;
táculos; retores; parafusos; sem fim
abdominais; compressas; ban- amassadeiras de uso 1 doméstico;
e de rodas platinadas; prensas; ser- cintas
dejas hospitalares; drenas; duchas amortecedores elétricos; amperímeras mecânicas; tesouras rotativas; te- vaginais;
dilatadores; depressores; tros; amp liadores; arriplificadores;
souras mecânicas, tornos; máquinas
analisadores; anéis de calibras; anepara terraplanagem; máquinas de dedeiras de borracha . discos de bor- nametros;
antenas; anúncios elétriracha; disco para fins cirúrgicos;
soldar; maquinas para a matistria
para seringas; estufas.; es- cos;;; aparelhos acionados; por moetecidos; transporta:lores mecânicos; descansos
átulas; escalpelos; • escopros; eleva- das; aparelhos aerofotogramétricos;
maquinas ventiladores e válvulas pdores;
estiletes;
espéculos; estufas aparelhos amplifiriadoresa aparelhos
componentes de niaauinas.
para fins cirúrgicos; estojos para calibradores; aparelhos c - ematograClass,: 8
instrumentos einlagicas,
eserotais ficas; aparelhos cosu:ogr laca; apaArtigos: Acumuladores;
.",cos; escovas higiênicas; esponjas relhas de agrimensura; a arelhos de
antenas;
aparelhas de contraie mecânico; apa- 1_ z cirurgia; esparadrapos; fraldas alarma; aparelhos de alta tensão;
relhos calibradores. baterias . buzi- higienicas; fundas; feltros para, ca- aparelhos de ar rafrigerado: apare;
nas; chaves autornaticas;,comutado- tap,asma; fios de linha para feridas; lhos de assar; aparelhos de astronores; chicotes para automóveis; con- gazes; grampos para suturas; gan- mia; aparelhos de cceçãoi; aparelhos
densadoras; exaustores; filtros; fa- chos para me-acatas; gaze antissép- de comunicação intenia;; aparelhos
róis; faroletes; filtros para mtore.s; tica; instrumentos cirúrgicos - para • de contrais de calor; aaarelhos de
filtros de óleos; nolafates paar auto- operações; limas para ossos lancetas; contraia de farça, aparelhos de conmóveis; interruptores; luzes; trazei- luyas de borracha para cirurgia; li- traia de movimento; aparelhos- de
ras para veículos; lanternas; massa- gaduras de cânhamo; máscaras pa- contraia de temperatura; aparelhos de
ricos; medidores de. rascas; anãs; rá- ra anestesia, meias elásticas; mar- cortar frios (de uso d ornéseico); aliadios; refletores; reguladores automá- telos; macas; olhos artificiais :pro- relhos de encerar (de usp doméstiticos; registros; rs :tutores ; sinaleiros; tetores para seios; padiolas; preser- co); aparelhos de engcnaria.; apasereias; aparelhos de lubrificação; vativos; p incéis para garganta; pin- relhos de engomar (de Uso doméstorneiras de pressão; velocímetros e ças anatômicas; placas para ossos; tico); aparelhos de espargir; aparede evaporação; aparelhos de exvelas para filtros.
protetores; pés artificiais; panos hi- lhos
Classe: 11
giênicos; rolos cirúrgicos de lã de periências cientificas; aparelhos de
Artigos; Aros para lanternas; aros pau; raios X; raios violetas e dia- fermentação; aparelhos de fotodepara faróis; a/avaucas; bigornas; ca- termia: sada para suturas; serra pa- calque; apareLaos de fotagaafia; apamisas para cilindros: catraeas; cur- ra raquiotamia; suportes atléticos; relhos de. galvanoplastia; aparelhes
vas de refôrço; sanas de metal; en- sacos para galo; sondas; seringas de geodésia; aparelhos de geometria;
feites para automóveis; encanamen- para, lavagem; ssringas hipodérmi- aparelhos de iluminação; aparelhos
tos; formões; ferragens para capuz cas; Suspensórios atlético.; tesouras; de institutos de beleza; aparelhos de •
de automóveis; ferragens para tetos tira-leite; tubos de borracha para matar insetos (não, agrícolas); apade cabina de caminhões; esferas; irrigadores; termômetros; toalhas hi- relhos de medição; aparelhos de obgrades; levantador para vidros de giênicas; tampões higiênicos; vulea- servação; aparelhos de ordenha;
aparelhos de passar roupa (de uso
caminhões de automóveis e para veínizadores e ventosas.
doméstico).; aparelhos de p esar; apaculos em geral; luvas para bombas
Na 871.175
relhos de proteçaia contra acidente;
d'água; limas; mancais para brocas;
aparelhos de radio; aparelhos, de reporcas; pernas; perfuratrizes; puas;
frigeração; aparelhos de segurança,
pregos; roscas; terminais; tubos; trilhos, transquetas; p arafuac.s especiais
(inclusive do rafego): aparelhos de
sinalização: aparelhos desigatadores
para regulagem aos freios; botões de
não medicinais; aparelhos de som;
metal (Start); parafusos alongados
ap arelhos de telecomunicaçaes; apapara afixar o motor de partida; acessórios para molas dianteiras e tra- Requerente: Delfim Comércio e In- relhos cio tèlevisão; aparellsoa estarilizadores (não medicausis)1 • apasea
zeiras; grampos; falhas de matal que
dústria S. A.
lhos fotogramétrieasa aparelhos foenvolve as molas e protege contra o
Classe.
37
tográficos; aparelems fototelegrafipó e ferrugem; pinos de direção; piLocal:
São
Paula
nos de molas; luvas de metal ros- Artigos : Acolchs ados para cama ; cos; aparelhos gaseificadoreS; apare-lhos geofisicos; aparelhos 'hidroméqueada para unir as partes laterais para
?ara poltronas:" co- tricas; aparelhos limpadarea fole uso
do eixo; retentores de metal; supor- bertascadeiras;
para cama; para mesa; cober- doméstico); aparelhos meter:ilógicas:
tes para vidros, acessórios para tores; colchas;
edredons; esfregões; aparelhos misturadmas (sla liquides.
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•
-óleos); aparelhos ozorilzadoreS ; "fusíveis; bases de: ofu sí veis; ch'ave s! -mésioo; "pick-upsa; pilhas elétricas; mentos medicamentosos par*.
Aparelhos náuticos científicos; apa- de: gabaritos; .galaetbarretros; galvaa ijince,riez; pipetas: apirômetros; pia, mais; aloés; Moina; altéa; alúmen;
relhos pasteurizadores; aparelho s , nOrnetros; garrafas térmicas; gás roscomos; pistolas de pintar; piam- amônia para - vaterin.arlat; animais,
projetores; aparelhos ieatiires; apa- , bicos ,automáticos de: gás; -bombas metros; planisférias; Tb:1gs; pirado- embrocaeoes .paras rumais .:CiVOS;
relhos racliofonicos; aparelhos asetari pala: .gás; bombas para "-limpar tu- gratos.; pluseiónietroe; pluvioscciplos; .p.repaziaclos para destruir; animais,
geradsyre,s; 'aparelh'as • astedlot elegráfi- • bos de; gás; bombas ;para provar.; polarimetros; polariscópaos , pose:eia:o- pós para desinfetar ou lavar; ani-g ás; contadores de: :gás; alitusares metros; prismas; projetores cinema- mais, remédios para; antigripte ará'coa; :aparelhos atmedaftorea de
'gana; asam-alhos aeproduto'res -(12, tdr-S; de: gás; •dispositivos para lavar; gás; :zaga:aficas prajesores de filmes; pie- nico, produtos; antifungus; antiparaaparelhas s rialadmes; ' aparelhos :sol- 'distribuidores •de: asásis -fogões a: gás; jazeres :de imagens; ,pacialausea de sitários, pra-Adules veterinários; andprapulsores, piunaass; pulverin- pirina veterinária; apanha, mosca;
gaszesônids; . gasômetros;
dadores; apateMaaa sonoros; !mania- ,: Tornas a:
doses, nao de aturas ciasses; .qua- arguiu-ara; arnica para veterinária;
thos 13zfôflioOS; apardlh as telegrá'fi- gen-sara: geladeira., gkescópioss
ensino . globo diantes; quadros .Ci11,51- -arsereato para veterinária; arsênico
•
d-is; aparelhos : termostatese aparelhos 'bos gsearáficoa. -para
tacae‘discos; -aparelhos ventalaileirea; larrea ,es para :eus no; glucoinearoa: zeladores •ae rolai; queimadores ele-tia- para fins • sanitários; arsênico para
apitos :não i' de outras classes; acinace- gandmenose gcmiony etrase .gra,duadaress; aos; ratelioacmoss i aulas; reator:asa - veterinária; assafétida para Veteri- •
; grallinortros; !gra:Sainetes; grafonolas• ! licores; refeigei aderi es ; regados-es au- pária; atropina para veterinária;
dores; -scatondinetres; -,aspiradares
pá; as-adores; -autoelaves; automáti- ,gramdfones; _grava:deres;,gravame- temátscos; asagaStraderes de apare- 'babosa paira veterinária, óleo sie;
cas; chaves; baterias; -balanças; bal- troa; .gra•voseopios•; grupos -conser.sse- lhos; aeralátracemes -de ar; seegistusaalo- bactericidas pra fins sanitários; baccões; .frigoricos,; balizas; ,baregaatos; -Test harmoradmetros; hecidgrafa; "res 'de atmosfera; reesistradmas de tericidas para veterinária • báisamas
mi. veterinária; 'Lanhos ,para, •
laataitnetrose bazimetros; baterias de heatograno; laecoesteress haat-orne-1 "pesca registradores de piesaci; reais-para,
:traelores de 'tampa; registradores cie! mais; baratiicidas s, baetilhas desinfe•domeStica; baterias; benjamins; ba _ trbaa laeliégrafo; haliotonógrafo;
• :lóculos.; -bitolas: bobinas; bombas de 2:ideara:atras; 'heliciaerat a; "hellierneme- 'tensão.; regisaracioaes de tfrageml le-, tantas; banzes:A de sódio. vetar-Má- giStradares de 'trafego; resastradmes • aias, ihanzolnatol; Uca:flama-ato de :sear não 'meetinioaa; -borboletas -auto- :tro; thelasocópios, laellastates!,•
máticas; 'bules ,elétricos; :buzinas; 'termal:ia-atroa; _herbários didáticos;• l de tránaito '(borboleta); registrado-- "clio pare. veterinária; bichai:a, em
bússelas-; butirõmetros; caixas auto- berearietasos ; -!hidrantes ; hidráulicos; res
veloticiaciss; registradores' pa.al animais, re'rnedics para; biodeto cie
máticas não de ,outras classes; cali- !aparellsiosi-;
hiclaels• arômetrós; •hidro veículos; registra:icives automátícos; mareara a , sreaeassoas
saamdast,od, .a.osta_
bradores; câmaras : de -aparelhos; 'câ- 'c/irmã/metros; hiOh."degrafose; hidra- registros --------------egistro para ca- rinários; bromuretos vetelendados;
ira :Salas; bidrostatas • 'hidadtimetros ; nais; registros para .gas; • reg .stros ! saas
maras .fotegralleast *cânemas
aaaaar os —"banhes para; . ratbcriros
i _ ,.p..._roriutose para lavai.. . ; eathunts _
'ficas; atmaras •de Cinemas; •câmara ?h:g-Ume:troa; angiassed.rdose hipsôme- para luz; registros para vapor; ree_
de 'televisão; ,campainhas -elétricas; "'roa; hodâmetros; bole :trotes; horizon- giatros •telegráficos; aeguas gradua- remedam para; eac'horro — .sabán de;
carregadores Utoiná.ticos: Carrega- tes . aatifielais; :Mansa -aeingers ta ,In- das; .relays .ou 'relata; 1-eidgios tem ge- 'cafeínaveterinária;
(nu soaidores pnetima mos, -cartas astrográ- 'dei:Abadares; an'diaad eves au tomáticos; ral '(anclusive 'soiares)-; reeeneaw.„;, nite); ;cal — 'adtdo-D•caindlia
çom base) de;
ficas; cartas 'geografieas, !cartas 'nem- ! ;indicadores de ' detenção 'de curto- reostatos; reotomo; resistênc ias; re-, 'cal desinfetante; cai inseticida;
).cáltitias; chapas 'de *aparelhos elêtrins; -circuito; indicadores de aparelhos tificadores; seismaiones; seismogra-:i fe .io .antisseuico; 'calmos para agricrilehasais; :chaves automáticas; 'chaves elétricos; "indieadOnet 'de correntes; fos; seismoscopios: selecionado£es;;! tara, 'calejes . para veterinária: 'c.ade alavancas; Chaves elétricas; c.ha- Indicadores •de elevadores :indicado- :semáforos; sereias ,de alatina; aéreas
ves 'magnéticas; -chocadeiras: . s chtivei- res de escapamento; indicadores de de aviso; setas ue s.inalizaçao; ele- lomelaanes para 'canela 'para veterinária; 'carbonatos 'para veterinana
Tos elétricos; diddmetros; filemsttó- flexões; indicadores de fórça motriz; trica; sifões; seatantes; sinais de carbono,
-sulfeto :de; carneiros — bagrafas; elindtneZes: !claradores; -co- indicadores de nível: !indicadores de trónsio; .sinalizaadree.; sinaleiros ao nhos para;
carneiros
—
produtos
limadores; odlorimetros; comandos ia pêstsa indicadores -de :preços '(taxíme- direção; !sincronizado-rase smoscópios; para 'lavar; 'carneiros — medicamandiatândia; : eitimbuStotes de gás; =- tros e similares); incl:cadores de sirenes; sisandfona, siamos-copies; 'S".s.a
passo ,(exceto para idesehho); :amua pressão de gás; -uaiadores de pres- lemas de alarma; Sistema de comu- tos para; 'carrapaticidas,; 'earxões detadores; -condenaadores; , 'contadores são de vácuo; 'indicadores de quanti- nicação; sistema de contai:lie -de si- , -sinfetantes; carvões para tirar abaiautemát"c•os; 'contadores de rotação; dade; indicadores de 'tensão; indica- nalizaçao; sistema de som; sistôme_ ,I iro 'de -geladeira; .czecos -unguentas
'ceras para enetartas; cianannconversores; couanatógra.fos; cagne- dores para motores; indicadores para Atros; soldadores -elétricos: soquetes• para;pa
cultur2;':
superes
et
aparelhos
teleiraa; earraetars :elétatease, 'cornetas 'válvulas; injetores, :inseticidas não- sorveiras;
para
oiveterinária;
veterinária;
cianeto de ~pala, -Veículos; córnea:as de ,sigrirnen- agrícolas ;aparelhoa, instrumenos de elétricos; tacômetids: taouenetros;'
aor; etattadelias ide Ifotagaaffia-; -Cris- cálculo; instrum ant.-a • de contrôle taxímetros; telefones; te..egrafos; te- Cio; 'cianmeta de potássio; 'cirúrgicos,
tais de radias.; •arcinastoconiost; ico- mecânico; instrumentos de física; lemeros; telascopla; televi...sões; tele- preparados asterilizadores de instru'Cloral hidratado; clorato de
nógrafos; -cronômetros; eurvímetros; instrumentos matemdticsosi Instru- visores; teoddlito, 1.'sríno.fones; ter- mentos;
densfinetrose ;descasaaclores 'de 'uso mentos náuticas &mitificas; Interco- mômetros 'não dlini-.os; rernioscopios; sódio para -agricultura .; cloretos para
'doméstico; de:anafa:adores; dials; dia- municadores; interruptores; isolado- ,aimostatos; 'tira-linhas; toca-discos; agricultura; cloretos para veterináfragmas; dinamônieteos; discos auto- res; isolantes; fitas; haleidocóspicose tomadas; torneiras automáticas; tor- ria.; cloridrato de morfina para vemáticos; discos fonografaclos; discos lactoscópios; lâmpadas; lampiees; neiros de comprussai; torra,deir as ; terinária; . Clorofórmio inseticida; cio.
gravados; discos para cálculo; discos lanternas :de pilhas'; "lanternas elétri- torr a dor e s ; tos cadeiras ; transferido- ropicrina; 'eadeina para veterinária;
sonoros; •,discos telefônicos; distribui- c as; lanternas simples, lareiras; len- res; transistores; tripés de aparelhos : cogumelos, preprados para destruir;
dores ,
eletricidade; dispositivos sômetros; lentes; linfmetro.a; linigra- fotográficas; tubos acústicos; tubos 'celas para apanhar insetos; colas
"conduits-; vacualtietros; válvulas de para apanhar rnóscas; colas para
mecâi
cos ou elétricos ,para cortinas.; for; licalidificadoresa lisimetros;
dadhas; 'ebulidoras; 'ecobatimetros; metros; 'lunetas; lapas. lustres; ma- co.mportaa válvulas elétricas; varas 'fins :sanitários; colodios elásticos
graauadas;
varigra,fea; velocímetros; para veterinária; criptográmicos; O ejetores; eletrofóro; eletroscópios; en- çaricos; anacrítimatros; inagnetógrateradeir•as; equipamentos de apare- fos; magnetômatrea; ,•manipuladores; ventiladores; vibradores; viscosímea produtos; ,defumadores; derris '—
lhos elétricos; equiPamentos • para manômetros'; 'mapas astrográficos; tros; voltâmetros; voltimercs; volu- inseticida; . desinfetantes, líquidos; d e-- ,
sincronização; espelhos para instala- mapas de astranoaaia-; .mapas geográ- metros; vommenametros • saattoure-, sinfetantes, sabões; desinfetante,
'troe; zimoscópios.
posá desinfetantes, produtos; desofio elétrica; espectroscopios; :espeto- ficos; mapas marítimos; mapas nau-,
/ralos; espremedores de -uso dm-fes- ticos; máquinas afiadoras, (de uso'
dorantes _sanitários; desodorantes
N9 871.178
doméstico);
máquinas
de
fazer
café,
para geladeira, destruidores de ;anitoo; esquadro; exceto para desenho;
de
uso
doméstico;
máquinas
de
lavar
lstabilidores de .orassão, edtabilizadomais nocivos preparados; :destruidores !de ervas daninha,' preparadas:
seis de voltagem; -estádios; esclime-• legumes, de uso doméstico; • máquiIlYSOlDSX
!destruidcres de varmina em animais;
jos; catetômetros:- estrecoserdpios; es- nas de moer ou picar carne, de uso
'Brasileira
:digital 'para -veterinária; diuretine
Wereômetros; tereo-planitnetra.s; es- doméstico; máquinas de 'moer ou piereeptcon5; ,este•siômetro.s.; (s-Étetô' car legumes, ;de :usa doméstico; má'para veterinária; doenças de aninetros; esticaderes; 'aparelhos para quinas !falantes; 'raáqUinas fo•tográfia
mada remédios para: desriças da
ttrada • 'de ferro; -contrôle de: cas; máquinas lavadoras, de uso doA Pasquererite: 'Laboratório Químico
plantas, remédios contra; esterilizaAstradade ferro; 'sinais •aatemá- méstico; máquinas picachiraa, de uso'
Pa.rmadêxitico •"G-yroI" S. A.
dão 'de aniniais; preparados para;
doméstico;
-máquinas
registradoras,'
tcos para estrada de ferro; sisLocal; São Paulo
exterminadores 'de animais nocivos,
exceto
de
escritórios
máquinas
marema de sinalização para estufas de'
Classe: '2
:produtos; exterminadores de vermos
cadoras
de
passagens,
Máquinas
maramecimenta; estufas para plantas;
Artigos: ,Substâncias e preparações 'em animais, produtos; extirpadores;
/e aquecirrieno; estetas para :plantas; • cadoras de - rampas; marcadoras au-a químicas usados na agriculsura, na farlan de Londres; febres -em aniencilôm atros ; •evaporâmetros.; exaus- tomáticas; marcadores elétricos; ma- 'horticultura, na veterinária e .para,
14T9 871.179
tores; exceto de máquinas.; experi- temáticos instrumentos; medidores' 'fins :sanitários, :a sabor: absorventes
alentadores de -ovos .; expossometres; de altura; medidoass de comprimen- imiiniicos de poeira; acetatos 'usados
cattintores de Incêndio; fantoscopioa; te; medidoras -de distancia; medidoagricultura; acetoarsenito para
naxciletes; faróis; fecha-portas res de fôrça; medidores de intervalo; na
agricultura; ácidos usados na -agrieaâtices; • fech.aapaatas pneumáticos; medidores de pêsa; medidores de: cultura. ácidos usados na 'horticuleders; ferros elétricos para solda; pressão; medidores de volume; meIndalstria
"ácidos usados na ,vetrrinária;
'Brasileira
ferre para passar e engomar,: ferve- didores graduados; megafones; me- tura;
ácidos para fins ;sanitários; adesivos
gamthese
megaseepio.s;
:meseladores;•
dores; fila-autores; filmes revelados;
medicamentosos
veterinários;
adesililtrantes; aparelhos, •filtro> :atztoma- meterecile secos-apareltios; meereoseó- vos para fins sanitários; adonidina
ticos; fios; apare:lata elétricos; físi- pios; metrônomos; met•roa; microfo- .para veterinária; adonis venalis para Reauerente: laboratório Horneoelliflca; aparelhos de: d,ileas métricas; fi- nes; anicrosciónios; microtomoa; mi- veterinária; adubos; adubos; sais
eo Piei -Ta A.
tos; dentados: fleximetroz; "flu- ras de 'base; mira.; graduadas; reis- para;
Local: 'São Paulo
aftosa, ;preparados 'contra; :afudias"; focagem de instrumentos óti- turadores de 'líquidos; moedores, de gentar
insetos, preparados .para;
Classe: 3
cos; dispos-;tivos ,era: focil'izadores uso doméstico; molinete> hidráulicos; aglutinadores
:Artigos: Genérica
químicos sanitários;
para câmaras; fogareiro (elétrico ou rtimitradcsres; nivats .; 'objetivas 'foto- aglutina:dores químicos
-veterinários; retis — remédios contra; fertilizadoaão); fogões (elétrico ou não); fo- gráficas; 'ó unos ; • 4.) dôrae tros ; oscili- agua ;de 'cal!.desinfetante;
água ,de. les; 'fertilizantes; filoxera, produtos
aendoscópios; foaes; fanográfieas; grafosa oxíladores; ozonizadores;
água de 'poe- -contra a; fluossilicato de bário; forMáquinas; forioráfices; • discos; fo- metros; ozonoseégnos; 'padrões; 'pai- javel ;para atterinária;
micida; fu-ngicidar fungos, prepalógraleis; fontes de cabeeaé Tonôme- néis; de aparelhos elétricos; 'panelas Massa; :água oxigenada 'desinfetante;
• tala, rações para destruir, -germicidas, extros; fono•scópios; fôrmas elétricas; de pressão; 'panelas elétricas; -parra aguas preparadas 'para aseterin
fornos; • foÉforoscópios, • fotodecalca- tõrnetros; 'pára-raios; -passimetros; águas zanitá.rias; alealis para agri- ceto da 'classe 3* guanos; hidraste de
dores; fotófonet;' foiografômetros pedarrietros; pêndulas, penteadores; cultura; álcalis -para 'fins -sanitários; Canadá (ou eanaclensis) ; inseticidas;
fotômetros; Idtascópuos; freqüência elétricos; pesagem; aparelhos para: álcalis para veterinária; alaatrão para trarga (adubos); marna (adubo);
aparelhos de: "freqüência; medidores pesagem; 3ingtrunientos de: 'pesos 'pa- agricultura, produtos -de; :alcatrão! "degicrobleidas; 'sabão de desinfetante;
saaamariefinetect; filai:Vais; 'bagas •de ra 'balanças; picadores, de -uso do- ,para :veterinária. •nrcí A.s.tos ‘de:
:sabão !Para 'fins veterinários: salitre

Ia Chile; soda cáustica para agritultura; unguentos veterinários; visCinas veterinárias; veterinários;
produtos
N9 871.180
FIEL•
Tndliatria

Brasileira

Requerente° Laboratório Homeopático
Fiel- S. A.
Local: São Paulo
Classe: 1
Artigos: Substância e preparações
químicas usadas nas -indústrias, na
fotogaafia e nas análises químicas.
Substâncias e preparações químicas
anticorrosivas e antioxidantes, a saser: abrasivos químicos, absorven.
tes químicos; aceleradores -químicos;
acordésia; acetificadores - químicos;
acetatos; acetileno; acetarsenito;
acetocelulose; ácidos; acetona. adesivos químicos; absorventes químicos; agentes químicos; aglutinadores
químicos; água destilada para ina
dústria; água oxigenada para indústria; aguarrás para indústria; albumina; álcalis químicos; alcalinos
químicos. álcool para indústria; aldeidos; alimentos, produtos químicos para conservas; alumens; aluMina; alvaiades para indústria; ameuna ou =elida; amida; amidina;
amido (químico); amidogeno; amidal; amônia; amoníaco; amonieto;
anilina; anticorrosivos químicos; ana
tidetonantes para motores; antiferruginosos químicos; antiincrustantes
químicos; antimônio ; and oxidantes
químicos; antitártaro; antracono;
antraquinona; árgon; argonina; • arsênico para indústria; ativadores químicos; auratoa; azedas-sal de; aZotatos; azotos; azulina; banhos químicos; bário; barita; b.aritina ou banitita; barrilhas químicas; bases químicas; miem; .benzeno; benzina. biboratos; bicarbonatos para indústria,
bicloretos; bicronsatos; bioquímicos,
produtos; bioxalatos; bismuto; bisInutato; bissulfitos; bitartratos; boa
racita; bórax; brauaaa; brometos:
bromo; bromofórmio; bromuretos,
butano-gás; cafeína: caleona; cal
virgem usado nas indústrias; caleimina; cálcio; calomelanos para indústria; cânfora; calsomina; carbonatos; carburetos. carmim, carmali•
ta; caseai apara indústria; catalisadores químicos; cáusticos; químicos;
cório — óxido. de; corusa; corussita;
chapas -emulsionadas; chapas sensíveis; cianato; cianatos; cianido;
retosciano. cianogênio; cianutaro;
cianurtos; cinábrio; citratos; cloratos; cloreos; cloridratos; cloro; cla
rofórmio como solvente; cobalto,
combinações químicas de; colódia
composições químicas; compostos
químicos; corantes químicos; corrosivos químicos-anti; creosôto; aromatos; cultura, caldo de; cultura de
bactérias; decolaminentes quiimicos:
decopantos químicos; decoponentes
químicos; dcgeladores químicos; descorantes químicos; desengraxantes
químicos; desincrustantes químicos;
desnaturantes químicos; destemperadores químicos; detonantes químicosanti. diluentes químicos; dióxidos;
dispersantes químicos; .dissociadores
químicos; dissolventes químicos; diuretina; dolomita ou dolomia; dulcificantes químicos para indústria; dulcina para- indústrias emolientes químicos; estearatos; esteariana, ésteres químicos ;estriquicina para fins
Industriais; e•lano;' excitadores gilamicos; extintores quimicos para incêndio; fenil acefan ilido ; ferrocianeto de potássio; filmes sensíveis. fixadores químicos; fladino; fluidos
químicos para indústria; fluoridreto;
fluxos para soldas; fdrmiatos; fosfitas; fucrina; gaiatos; galhata lt bis-
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muto; gases químicos; glicerina para
ind astria; glicol; glicosidos; nelaas;
helicopistas, — papéis; hexano; indrochato para cópias; hidrogênio;
hidrossulfito; hidroxicitroneial;
hipotosfatos; humetantes químicos;
impermeabilizantes químicos; ioduretos; manganiba; matérias químicos;
materiais sintéticos; produtos quiriacos para fabricação de; nitratos. nitrobsnzina; oxalatos; oxidantes químicos — anti; óxidos; oxigênio; papel alburninado; papel heliográfito;
papel sensível. pirolusta; pôs químicos; potassa; preparações químicos;
redutores químicos; removedores
químicos; renovadores químicos; reveladores químicos; salicitatos; sais
químicos para indústria; secantes
químicos; soldas químicas( inclusive
cáustica); soluções químicas; sulfitos; sulfatos; sulfuretos; thinner;
. exceto de outras classes
N9 871.181

construção; globos; gluteínas; glutina; gorduras; giz para alfaiates;
gomas Preparadas, não de outras
classes; gorduras preparadas, não de
outras classes; jarras; jarros; lacraexceto de escritório; larnoarinas
dedos; lavatóras; leiteiras; licorelros; manteguaa as; massas preparadas, saão de outras classes; mastigue;
matéria plástica ou sintética; mirra;
moringas; mucilagem para selos; negro de fumo; oleina; óleos para pintura; palha preparada (inclusive
para colahões); paliteiros; palitos,
exceto de madeira ou metal; parafina preparada; películas virgens*
penachos; pendentes; penduricalhos;
piação; pires; plombagina; pluma
para estojo; pós ipara moldageln; potes; pratos; queijeiras; recipientes;
resinas preparadas; resinóides preparados; revestimentos; rolos de imprensa , rosários; sabões para uso na
ireaustria; saladeiras; saleiras; sangue cristaliza'do; selas; serviços de
aafé; serviços de chá; serviços de
jantar; serviços para refrescos; talhas; talheres; tintas, exceto das
classes 16 — 2 — 17; terrinas; tijelas; tipos para impressão; travessas; oriridis; varetas; vasilhames: vasilhas; vernizes, exceto para lustrar
e de toucador; vasos; xícaras
Reauerente: MOM Monolito ImoblN9 871.184
• liaria S. A.
Local: GB
Classe: 50
PLASTIOITY LTDA.
Artigos: Serviço,.
N9 871.182
, Requerente: Plasticity Ltda.
Local: São Paulo
Nome de emprêsa
N° 871.185

"RANI MODAS
Requerente: Plani Chakkul
Local: Guanabara
Classe: 36
N° 871.183

Indústria Brasileira

PLASTICITY
Indllstria Brasileira
Requarente: Pla.sticfly Laia.
Local: São Paulo
Artigos: Artefatos e produtos acabados de origem animal, vegetal e nalnasal; artefatos de substancias químicas, a saber: açucareiros; alcatrão
pseparado para as ilústrias; anéis
exceto de outras classes; aparei/Ws
para água; aparelhos para café; apa,
relhos para chá; aparelhos para jantar; aparelhos para refrescos; adornos não . de outras classes; argolas
não de outras classes; aros (inclusWe para óculos e para guardanapás); bacias; bainhas: baldes; baixelas; bandejas; banheiros; bebedouros; biscoiteiras; bolas não de ciaras
'classes; bombonieres; borracha artificial ou sintética: borracha natural
quando- produto acabado; botelhas;
bules; cabides; cabos; calçadores;
cacambas;
cachepots; cálices; cana,.
caas canudinhos; capas, exceto vestuário; carretilhas; celuloide; cêra
para indústria; centro de mesa; cestos; chapas; charão; chuveiros comuns; coadores; coaltar; colas industriais; colheres; compostos vegetais 'não - químicos; compoteiras; coa.fe ; copos; • cordéis; correias;
cubetas; cubos; descansos para taa
iberas. diatintivos, exceto classe 25';
dobradiças; envólucros; esferas; esguichos; esmaltes; exceto odontológi:
cos e de toucador;- espalhadores .de
,agua; espelhos; esperrnaceté; prepas
raaa- . espremedores; espumadeiras ;
estojos; extensões; farinheiras; fechos; filtros; filmes virgens; fôrmas;
frascos; fruteiras; funis; garfos; gtar.
rafas; gelatinas não alimentícias;
gelo; gêsso exceto ociontológico e para
•

seivas
vegetais
Classe: 10
Artigos: Algodão medicinal, aparelhes odontoiogiccis, aparelhos cletrocirurgico, aparelhos de ou para Infravermelhos; aparelhos de raio X,
aspiradores cirurgicos, capas para
fins higiênicos, estojos farmacêuticas, instalações hospitalares, instrumentos médicos, instrumentos odorltológicos, motores para dentistas,
transmissores de !sons para fins médicos, vibradores medicinais
Classe 41
Artigos: Substâncias alimentícias e
seus preparados. Ingredientes, de
mentos, r.ssências alimentícias. Gêneros, frutas, legumes, condimentos,
doces, iguarias, carnes, massas, temperos, extratos, embutidos de carne,
rações balanceadas para animais,
farinhas
Classe: 42
Artigos: Aguardentes, aperitivos, bitear, cervejas, chopps, conhaques, fernet, genebra, gin, graspa, licores -quinados, rum, suados alcolicos, vinhos,
vodka, whisky
Cite 43
Artigos: Refresc e águas naturais
e artificiais usados como bebidas
Classe: 47
Artigos: Álcool, carburantes, carvão
vegetal ou mineral; essências para
lubrificação, fluídos combustíveis, lubrificadores para, freios, para iluminações, gás, gasalina, graxas lubri..
ficantes, rübrificantes, óleos para iluminação,
petróleo refinado,
‘
querosene
1
ClaSse: 50
Gênero de atividade: Laboratório de
análise. laboratório de pesquisa, laboratório bromatológico, laboratório
de prótese, consultórios, representações (nn geral
4;
N9 871.188
sais minerais em bruto,

r keçforal .
s

Requerente: - Expansão Científica
Sociedade Anônima
Local: São Paulo
Classe: 3
Artigos: Um produto dietético
N9 871.186

Laboratoires Fottrnier Frères
França

'Paris ,

Requerentes: Laboratoires Fournier
Frases
Local: Paris — França
AÇÃO SOCIAL
ClaSse: 3
Artigos: Um PrOduto farmacêutico,
DO
indicado no tratamento de rins, faringites agudas au crôhicas de origem infecciosa ou alérgica, laringites,
mEN INO JESIM
faringites, congestão nasal, tosse
irritativa, alergia respiratória
Requerente: Ação S, c a! do Menino
N9 371.189
Jesus
Local: Minas Gerais
N° 871.187
Riauareats • Colifederação Nacional
dos Trabalhadores . em Estabelecimentos de Edacação e Cultura
Local : Guanabara
ClasSe: 32
Requerente: Prefaroui ., nica S. A.
Artigos: Livros !impressos, revistas
Local: Rio (assad a do Norts
impressas, fascículos impressos, álr'n°s s : 4
buns. catálogos. almanaques
Artigos; A
om bruta e em
--- N9 871.1e0
—
rama; cal em
narcia [mente
Dreps.rado;
rPo4, cal!) as cêra mihera" 'sapata, nu a n , n1,11 rm br , Ito
011 1)P rcia Imm)
"r"" o:
rfl bru 4n fil-,-;;;;; minor r•
asasts
r_
em b ruto; . 4r;léi8 4a-r,
nialro eu 4o ures-sr'a c .. rtu
bruto ou na.rc i altramt s 1-.~-,,a.-4aç •
látex. mad .otra brida ou nare'a l irienr.: Industria e COITIL're10
te preparada; minério bruto, óleos
Alpa Ltda.
brutos ou parcialmente nrenamacios.
Local: Paraná
ossos, palha em bruto ou parcialClasSe: 16
mente preparada; pastas brutas ou
*rareia-h/lerda preparadas: pedras Artigos: Esquadrias. grades, janelas,
brutas; pêlos de animais em bruto; portas, portões, vítaôs (ou vitreaux)

INQUINORTE

kLP

Ind.

Â

Braso
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N9 871.196
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N9 '71.201

ornamentais, dA cimento ou gesso
paia Devõ:. e pa,i eaes, papei pw a .W.C pareues, massas animac.uos para
,uSo nas construções, parq,ot,-,s, portas, portões, pisos, so.“.u. ai
ujows, uoos ue cune,,
tacos, tubo ue ventnaça, , t.U.s.qUC
.car

Pacheco imóveis
INDUSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Artes Westerley Produtos de Beleza S. A.
Local: Guanabara Classe: 48
Artigos: bases, baton, pó Saciai, pó
compacto, cremes de beleza, preparados para cútis, esmaltes, geléias cié
toucador, óleos para pele
N° 871.192

ranreIltu,

Requerente: Pacheco Imóveis e Empreendimentos Ltda.
Local . Guanabara
Classe: 50
Artigos: da classe
Requerente: Norton Engenharia re
N9 871.197
Construções Ltda.
Local: Guanabara
Classes: 16 — 25 — 50
. Insígnia
N 9 871.202

Empreiteira Baião

Bordeaux

vigas, vigai,.o e
N 9 871.205

Consumidores
- Associados
Requerente: Paulo Azambuja ciô
Alencasero Guimarães
Locai: LkuanaLara,
Classe: 33
Titulo
1 .E.121\40S DEPOSI1 ADUS t;IV1
5 - 12 - 68
N° 871.206

Requerente: Viriato M. Macedo &
Irmãos
Local: Guanabara
Classe: 36
Título
N 9 871.198

Requerente: Em p reiteira Baião Ltda.
Local: Guanabara
Classes: 33 e 50
N 9 871.203

FORMULA 16
Requerente,L Compagnie de Conunerce
ã • Conimission
Locai: 1-,:rança
Classe: 48
Artigos: Sabões, perkumes, óleos essenciais, cosméticos, loções- para o ca.,
belo e dentifric'.os
Ni 871.207

Ouro
Requerente: "Cruzmar"
Turismo
Passagens Cruzeiros Marítimos
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 33
Insígnia
N 9 871-.193
CRU ZMAR

Requerente: "Cruzmar" — Turismo
Passagens Cruzeiros Marítimos
Ltda.
Clase: 50
Serviço d'e venda de passagens. eitcursões e turismo em geral
Requerente: Levy Mattos da Silva
N 9 871.194
Local: Rio de Janeiro
Classe: 14
'CENTRO
Sinal de Propaganda
N 9 871.199

Requerente: Jonilth Acabamentos
Instalações, Re p resentações Ltda.
Local: Guanabara
Nome Comercial
N 9 871.204

Indústria Brasileira
Requerente: Confederação Evangélica
do Brasil
Local: São Paulo
Artigos: Álbuns, almanaques, anuários, boletins, catálogos, jornais, livros, peças teatrais e cinematográficas, programas de rádio e televisão,
publicações e revistas
N 9 871.195

n

Requenn te: Pach^o Imóveis e Empreendim o ntos Ltda.
Local: Gvarabara
Classe: 50
Gênero de negócio: Sinal de
Propaganda

2gowica
Requerente: Jonilth Acabamentos
Instalações, Re p resentações Ltda.
Indústria Brasileira
Local: Guanabara
Classe: 16
Artigos: Materiais de construções, e
decorações, argamassas, argilas,
Requerente: Francisca Carneiro
areias, azulejos, batentes, balaustres.
Pinheiro
-blocos de cimento, blocos para paviLocal: Maranhão
mentações, calhas, cimento, cal, cré,
Classe: 41
chapas isolantes, caibros, caixilhos,
Artigos: da classe .
colunas, chapas para coberturas, caixas d'água, de descarga para eixos,
N9 871.200
edificações p ré-moldadas, estuques,
emulsão de base asfálticos, estacas,
' esquadrias, estruturas metálicas, para
construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas de junções, lajes,
lajeotas, material isolante contra frio
e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras
para construções, mosaicos, produtos
de base asfálticos, produtos para torRequereu te : Norton Engenharia de nar i m p ei. rneabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulicas, peConstrucões Ltda.
dregulhos, p rodutos betuminosos, imLocal: ('41./ana'ara
p etmeabill7antes líquidos, ou sob ouClasses: 25' — 33 — 50
tras fôrmas para revestimento e ouTitulo
tros como na p avimentação, peças

Norton:Engenharia
de Construcões

iL

o

00 .rek

VS:Te .."4"94.0
D o PlUs•
-% D O

DE •
ESTUDOS BRASILEIROS

4

Evta1—

Req uerente: David Lopes
Local: Guanabara
Classe': 32
Artigos: da classe

N° 871.208

IGREJA CRISTÃ
ESPIRITA UNIVERSAL
Requerente: 9avid Lopes
Local: Civanabara
Classe: 33
Titulo
N° 871.209

mwtr-wtur-ml
-X, INDUSTRIA BRASILEIRA-á
Requerente: Estrutural — Engenharia,
Incorporação e Administração Lida.
Local: Rio Grande do Sul

Classe: 16
Artigos: Para assinalar e distinguir ge•
néricatnente os artiçton da classek

Peat
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taber: Material exclusivamente para
construção e adôrno de prédio, estiadas, etc, como cimento, azulejo, ladrilhos, telhas, portas, janelas etc. não
incluídos em outras classes. Papel para
forrar casa
N° 871.210

co-5).
c
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
N° 871.215

PONTO DE EXCLAVIAÇA0 ,
Requerente: Tércia Produções Ltda.
Estabelecido em: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Para distinguir: programas de
rádios e televisão
N 5 871.217

Requerente: Estrutural — Engenharia,
Incorporação e Administração kda.
AUROPLAST
Local: Rio Grande do Sul
Indastria
Brasileira
Classe: 50
fArt:Igos: Engenharia civil, incorporaçõe? administração de bens imóveis
Requerente: Auroplast S. A. Indústria
(Serviços de)
e Coniércio
N 9 871.211
t't .
Estabelecido em: São Paulo
Classe: 3'1
A ;:igos: Para distinguir os seguintes artios de
de plástico: Anéis de vedação
para junções, anéis obturadores, arruelas, buchas, bocal do tanque de gazolina, círculos de plásticos para potes,
[PORTO, ALEGRE ""=cordoalha cordas, barbantes, canaletas,
fitilhos, gaxetas, lonas, mangueiras mangotas, molas para vedação pestanas,
Requerente: Estrutural — Engenharia, rôlhas, tampas, *tubos de jacto para
Incorporação e Administração Ltda. vedação, tiras tampões, tubulações para
Local: Rio Grande do Sul
vedação, tendas, válvulas de Vedação,
Classe: 33
tubos do radiador
Titulo
Ns. 871.218-220
N' 871.212

RUTU R112

ESTRUTURAL ENGENHARIA

GALLUCCI
Industria I3raei leira

[INCORPORAÇÃO E ADMINISTRACÃO
Requerente: Nicola Gallucci .E_erragens S. A.
estabelecido em: São Paulo
Classe: 5
Artigos: . Para distinguir: aço, alumínio,
alpaca, bronze, chumbo, cobre, estanho,
ferro, guza, latão, níquel, zinco, metais para ligas; todos os metais acima
são em bruto ou parcialmente trabalhados, usados nas indústrias, podendo ser
neCOLO.
em barras., em fôlhas, em massa, em
tiras, em lingotes, em fio e vergas, esWequerente: Sociedade Alimentícia Agel tampados, forjados, modelados, torneados, perfilados, laminados e eletrodos
Ltda.
Classe: 11
Local: São Paulo
Artigos: Para distinguir ferragens, ferClasses: 41 — 42 e 43
ramentas, artefatos de metal e para uso
Artigos: Titulo
C..—
doméstico: Picadores de carne, fechaN° 871.214
duras, maçanetas para as mesmas, trincos, esferas, alicates, alavancas, te:rôlhos, enxadas, facas, corta arames, limas, ganchos, aarafusos, pinos, pás, morOLBCILINA.
sas, picaretas, martelos, serras, roldanas,
telas de arame, torneiras, cadeadas, corTnatie trio Mina
rentes, dobradiças. chaves, cremones,
Auquerente: Casa Adelino Produtos cabides, molas para portas, arruelas,
Anaconda Ltda.
argolas, aldravas, trilhos para portas,
• Local: São Paulo
corrediços, pregos, armações de metal,
Classe: 48
ralos para pias conexões para encanartigos: Na ema
mentos, caixas'de metal para portões,
colunas,, porcas, rebites, canos de metal,
• N° 87.1.216
sacarrõlhas, matrizes, abridores de latas,
esguichos, tachos, enfeites para arreios,
cabeções, estribos, esporas, ganchos para
quadros, grampos para emendas de correias, distintivos, pratos, colheres, garonalvein S.A.
fos, caneças, copos, glocos, castiçais,
Inestiabla Drilignk
porta-gelo, campainhas de mesa, baixe02PAVIO.CAPITAI.
las, porta-pão, fruteiras, porta-jóias,
travessas, bandejas, cachepots, vasos,
centro de mesas, jarras porta-frios, aparelhos de -chá e café, coquete/eiras, paliteiros, salvas, bacias, bombonieres,
In- taças, licoreiros, caixas para acondiequerentc: Gonçalves S. A,
cionamento de alimentos, latas 'de lixo,
dústria Gráfica
caldeirões, panelas, caçarolas, chaleiras,
Estabelectdo enr, San Paulo
bulas, cafeteiras. funis, vasilhames, coa32 — 38 e 33
Classes: 27
- LTDA
,-/
Ç__equerente: Estrutural — rmgenuaria,
incorporação e Administração Ltda.
s : Local: Rio Grande do Sul
Classe: Nome de Emprêsa
IN° 871.213

chas, assadeiras, fôrmas para doces,
regadores, frigideiras, açucareiros, raladores, grelhas e espumaseiras, abridores
de latas, bro:as, canos, ladrões, púas,
porta-toalhas, quebra-nozes, rõscas, serrotas, sifões, suportes, tesouras, tosquezas, trilhos, tenazes e uniões
Classe: 8
Artigos: Para distinguir aparelhos elétricos, aparelhos eletro-domésticos, aparelhos e instrumentos para fins úteis:
Aparelhos para picar carne, aparelhos
para expremer frutas e legumes, geladeiras, sorveteiras elétricas, aparelhos
de refrigeração, enceradeiras, aspiradores de pó, fogões, fõrnos e fogare.ros
elétricos, panelas a pressão, chuveiros,
aquecedores, ferros elétricos de engomar e passar, balanças, batedeiras, coqueteleiras, liquidificadores elétricos,
moinhos para .café e para fubá, sereias
de alarme, resistências elétricas, fervedores, estufas, ventiladores, rádios,
pick-ups, aparelhos de televisão, panelas e bules elétricos, refletores, relógios,
aparelhos de ar refrigerado, fôrmas elétricas, torradores, garrafas térmicas,
campainhas elétricas, máquinas fotográficas e cinematográficas, lâmpadas,' aparelhos de luz fluorescente, 'aparelhos
de comunicação interna, esterilizadores,
condensadores, bobinas, isoladores de
corrente, pilhas elétricas, chaves elétricas, comutadores, interruptores, tomadas
de corrente, fusíveis, abatjours, lustres.,
bateriais elétricas, regadores automáticos, torneiras de compressão, chassis,
diais, plugs, chaves de alavancas, aparelhos de alta tensão, contadores de rotação, esquadros de aço, medidores de
rôscas e de intervalos, nível dágua para
,caldeiras, níveis de ferro, registro para
água, registro para canais e de comportas, registro para vapor, réguas de
aço, indicadores de níveis, aparelhos
de medição, extintores de incêndio, maçarico, fitas métricas, prumos, esquadro
de agrimensor, miras de qualquer graduação, micrômetros, manômetros e pantógrafos, válvulas, aparelhos bebedouros,
aparelhos automáticos para descarga,
filtros, fios elétricos, antenas, aparelhos
para solda elétrica, acendedores elétricos
N° 871.221

Fevereiro de 1969
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robe de chambre, roupão, sobretuck)s,
saias, suspensórios, saídas dé banho,
sweater, shorts, stolas, soutiens, slacks,
taier, turbantes, ternos,
uniformes e
vestidos
871.222
I

(c,

(

e'

n

4-

Reque..ente: Duplex S. 71 . Indústria e
Comércio
Estabelecido em: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Para distinguir artigos de vestuários e roupas feitas em geral: Agasalhos, anáguas, blusas, blUsões, boinas,
bonés, cartolas, casacão, Coletes, capas,
chales, cachecols, chapéus, cintos, cintas, combinações, calças dê senhoras e
de crianças, calções, caniisas, calças,
camisetas, cuecas, ceroulas, colarinhos,
casacos, echarpes, fantasias, gravatas,
gôrros, jogos de lingerie, jaquetas, luvas, ligas, lenços, mantos, inalas, maiôs,
mantas, mandrião, mantilhas, paletós,
penhoar, pulôver,
pelerirlas, ponches,
polainas, pijamas, punho, perneiras,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
saias, -suspensórios, saídas, de banho,
ssveter, shorts, stolas, soutiens, slacks,
saias, turbantes, ternos, uniformes e
vestidos
N° 871.223 .

.ParciAr

sa

Requerente: Pignatari
Administração, Indústria e Comércio S. A.
Estabelecido em: São Paulo
Classes: 1 — 2 — 5 — 4 — 5 —
6 — 7 — 8 — 9 — lOr — 11 —
12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 17
— 18 — 20 — 21 — 25 — 26 —
27 — 28 — 29 — 30 — I 39 —40
44 — 49
N° 871.224

MOSIC E FANTASIA,

INDUSTRIA 'BRASILEIRA

Requerente: Pignatari — Administração, Indústria e Comércio S. A.
Estabelecido em: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Para distinguir: programas de
rádio e televisão
N° 871.225
.

IQuerente: Duplas: S.A. Indústria e
Comércio
Estabelecido em: São Paulo
„
(IN
Classe: 36
Artigos: Para distinguir artigos de ves"S:P t:11•S'
tuários e roupas feitas em geral: Agalb
*O"'
salho, anáguas, blusas, blusões, boinas,
0 9..
N;Or .
bonés, cartolas, casacão, coletes, capas,
chales, cachecoIs, chapéus, cintos, cintas, combinações, calças de senhoras e
de crianças, calções, camisas, calças,
camisetas, cuecas, ceroulas, coltrinhos,
casacos, echarpes, fantasias, gravatas, Requerente: Alumina Materiais Refr
gdrros, jogos de lingerie, jaquetas, lutários Ltda.
vas, ligas, lenços, mantôs, meias, maiôs,
Estabelecido em: SP1
mantas, mandrião, mantilhas, paletós,
Classe: 16
penboar, pulóver, pelerinas, ponches, Artigos: Para distinguir materiais para
polainas, pijamas,
punhos. perneiras, construções: Argamassas, argilas, areia,
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azulejos, blocos de cimento, chapas isolantes, concretos, cimentos refratários,
tijolos isolantes e refratários, cal, cr&
gesso, estuque. lajes, mosaicos, ladrilhos,
refratários. peças ornamentais de ci.
mento ou gêssci para construções, produtos de base asfáltico, massas antimimes/to, pisos, rodapés, mate: ml isolante corra fr:o e calor, caixas agita
e plastificantes para concretos

_
NI, 871.226

N° 871.230

Nus. 871.252-234

HOTEL
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estribos de veículos, frlzos para veículos, molas de veículos, pára-choques de
veículos, para-lama .- de veículos, pedais
de câmbio e sodas de veículos
Classe: 28
Artigos: Para distinguir artefatos de ma.
terial plástico a saber: reci p ientes, cha.
pas, tubos, argolas, alças, caixas para
guardar objetos, placas, paixadores, pa.

RANDVRANTES

rasois, malas, bolsas, cabos, presilhas
letras, letreiros, parafusos e porcas
N" 871.241

Requerente: Hotel r_sstadual Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 33
Titulo de Estabelecimento

INõ. BRASILEiRk

N9 871.231

HOTEL

[

FRIBURGO

Requerente: Fábrica de Maçanetas
Universal Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 11
Artigos: Para distinguir artefatos de metais a saber: aros, anéis, arruelas, bu- Requerente: Affonso Mauricio Vivoldi
• Local: São Paulo
jões para tanques dê gasolina; cadeados,
Classe: 50
chaveiros, chaves, conexões, dobradiças, fechaduras, maçanetas, molas, pa- Genêro: Para distingair marca a ier
rafusos, porcas, puxadares, rebites e utilizada pela requerente para distinguir

Requerente: Alumina Materiais Refratários Ltda.
Estabelecido em: São Paulo
Classe; 16
Artigos: Para distinguir materiais para
construções: Argamassas. argilas, areia, Requerente: Hotel Bandeirantes Ltda.
serviços correlatos com sua atividadeg
tampas
Local: Guanabara
azulejos, blocos de cmvnto, chapas isoque compreende ensino em geral
Classe: 21
Classe: 33
lantes, concretos, cimento refratário tiArtigos: Para distinguir veículos e suas
Título de Estabelecimento
jolos isolanteà e re., fr,:tários, cal, cré,
N9 871.242
partes integrantes a saber: — alavan•
gesso, estuque, lajes, nmaicos, ladricas, aros para veictilos, bagageiros palhos refratários, peças ornamentais, de
N u s. 871.235-237
ra veículos, braçadeiras, breques, calocimento ou gesso para construções, protas, chapas para veículos, direções de
dutos de base asfáltico, massas antiveículos, eixos de direção para veiados,
ruidos, massa para iev c stimentcs, tubos
eixos de veículos, estribos de veículos,
de cimento, pisos, ro ..1.apás, material isofrizos para veículos, molas de veículos,
lante contra frio e calor. caixas d'água
para - choques de veículos, paraslarnas
e plastificante pata concretos

ESTADUAL

de veículos, pedais de câmbio e rodas
de veículos
- Classe: 28

N9 871.227
0,1

grZo..

s>e
100

4.."019

N u s. 871.238-240

Requerente: Alumina Materiais Refratários Ltda.
Estabelecido em: São Paulo
IND. BRASILEIRA
Classe: 16
Artigos: Para distinguir materiais para
Construções: Argamassas, argilas, areia,
azulejos, blocos de c ; rnento. chapas isolantes, concretos, cirwsn:o refratário, tijolos isolantes e refrstáros, cal cré.,
gesso, estuque, lajes, mosaicos, ladriRequerente: Fábrica de Maçanetas
lhos refratários, peças ornamentais, de
Universal Ltda.
cimento ou gesso para construções, proLocal: São Paulo
dutos de base asfaltico, massas and.Classe: 11
ruidos, massa para revestimentos, tubos
Artigos: Para distinguir artefatos de mede cimento, pisos, rodapés, matsrial isolante contra frio e calor, caixas d'água tais a saber; aros, anéis, arruelas, bujões para tanques de gasolina, cadeae plastificante para concretos

PREDIAL VILA RICA LTDA.
Requerente: Predial Vila Rica Ltda,

Local: Guanabara
Classes: 38 e 50

Artigos: na classe
Nu 871.229

PREDIAL VILA RICA

Requerente: Predial Vila Rica Ltda,
Local: Guanabara
Nome de Eraprês•

MD. 8RASiLEIRA

Artigos: Para distinguir artefatos de material plástico a saber: recipientes, capas, tubos, argolas, alças, caixas para
guardar objetos, placas, puxadores, pa. Requerente: Indústria de Calçados ?lex
rasois, malas, bolsas, cabos, presilhas,
Ltda.
letras, letreiros, parafusos e porcas
Local: São Paulo

G•

Nu 871,228

ORTOBEL

dos, chaveiros, chaves, conexões, dobradiças, fechaduras, maçanetas, porras,
puxadores, rebites e tampas
Classe: 21
Artigos: Para distinguir veículos e suas
alavanpartes integrantes a saber:
cas, aros para veículos, bagageiros para :veículos, braçadeiras, breques, calotas, chapas para veículos, direções de
veiculas, eixos de direção para vaiculos,
eixos de veículos, estribos de veículos,
frizos para veículos, molas de veículos,
para-choques de veículos, para-lamas
de veículos, pedais de câmbio e rodas
de veículos

Classe: 36
Artigos: Para distinguir calçados
Nus. 871.243-246

IND. BRAS.:

'BRASILEIBA

Requerente: Fábrica de Maçanetas
Universal Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 11
Artigos: Para distinguir artefatos de metais a saber: aros, anéis, arruelas, bujões para tanques de gasolina, cadeados, chaveiros, chaves, conesdes, dobra,
diças, fechaduras, maçanetas, molas, parafusos, porcas, puxadores, -rebites e

tampas

Classe: 21
Classe: 28
Artigos: Para distinguir veículos e suas
Artigos: Para distinguir artefatos de ma- partes integrantes a- saber: -- alavanterial plástico a sber: recipientes, cha- cas, aros para veículos, bagageiros papas, tubos, argolas, alças, caixas para ra velculos, braçadeiras, breques, caloguardar objetos, placas, puxadores, pa- tas, chapas para veículos, direções de

rasois, balsas, cabos, presilhas, letras, veículos, eixos de direção para veículos,
letreiros, parafusos e porcas
eixos de veículos, estribos de velcu/os,

Requerente: Tema Terra Maquinaria
S.A.
Local: São Paulo
• Classe: 6
Artigos: Acoplamentos axiais; alavatia
cas mecânicas; alavancas partes de má»
quinas; arranque: de motores; apitos de
máquinas; tros de máquinas; balanceiros
de máquinas; bases de máquinas; betoneiras; bielas; braçadeiras de máquinas;
braços de máquinas; bronzinas; buchas
de máquinas; burrinhos; cabeçotes; caixas partes de máquinas; câmbios; camisas para máquinas; carburadores; caia,
dans; "carters"; chumaceiras antifric.
ção para máquinas; compressores; cofl.
dutores para máquinas; contra-hastes de
máquinas; coroas para máquinas; cru.
Setas para máquinas; cubos para máquinas; dínamos; eixos de máquinas; engrenagens de máquinas; ferramentas me,
cânicas; ferramentas partes de máqui.
nas; filtros de máquinas; freios; fresass:
furadores de máquinas; furadores mt.
cânicos; guias partes de máquinas; guin..
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Classe: 38
elos; guidastes; hastes de máquinas; nul. nia anticorrosivos químicos, antiferru- Artigos: Abrigos
quando vestuário,
quinas amassadoras; macacos; mancais ginosos químicos, anti-incrustantes quimanivelas de máquinas; nVcos, anti-oxidantes químicos, ativado- Agasalhos, Alvas, Anáguas, Aventais,
witl-fricção;
Baby-doll,
Barretes.
Bermudas. Blu'máquinas aplainadoras; máquinas caris- re,s químicos, banhos químicos, oenzi- sas, Blusões, Boinas, Boleros, Bonés,
na,
butano-gás,
cal
virgem
usado
nas
trutoraa; máquinas cortadoras; máquinas
de conservar estradas; máquinas esca,vadoras; marteletes mecânicos; martelos
Mecânicos; mecanismos , de máquinas;
molas de máquinas; motores; munhões
para máquinas; pilões mecânicos; placas partes de máquinas; redutores de
rnáquinas; rolos partes de máquinas; teisoras mecânicas; válvulas partes de
rnáquinas; ventiladores partes de máquinas; ventoinhas partes de máquinas;
:virabrequins; volantes partes de maquinas
Classe: 7
Artgos: Arranca-tocos; braços de arados: cavadeiras; compactadores; descaVadeiras mecânicas; desterroadores agá.'solas; destocadoreS; eixos de máquinas
egricolas; escavadeiras mecânicas; espalhadeiras de terra (máquinas); grades
de discos ou dentes; locomóveis agri-las; maquinas adubadeiras; máquinas
zmassadoras agrícolas; máquinas arraatadoras de tocos; máquinas cavadeiras;
Máquinas de abrir canais de irriga-;ão;
Máquinas de cortar raízes; máquinas
derrubadoras de árvores; máquinas es'palhadoras de terra; máquinas niveladoras agrícolas; moto-arados; motores
ogricolas; niveladores agrícolas; rodas
de arado; rolos compressores para esfarelar terra; rolos destorroadores; tratores agrícolas
Classe: 21
Artigos: Alavanca de câmbio; amorte'credores de veículos; aros para veículos;
auto-caminhões e suas partes integran-

tes; auto motrizes e suas partes inteprantes; breques; calotas; câmaras de
tu' para veiculos; caminhões e suas partes integrantes; caminhonetas ruas
partes integrantes; carretas e suas parRu integrantes; carroças e suas partes
integrantes; carrocerias; carros motores
#2 suas partes integrantes; carros reboques e suas partes integrantes; carros
tanques e suas partes integrantes;Àhapas para veículos; chassis; direções de

Borzeguins, Botas, Cache-cols, Calçados, Calças, Calcinhas. • Calções.
inclusive para esporte, Camisas_pagão, Camisetas, Camisolas, Canos de
botas (perneiras), Capacetes, Capas.
Capotes, Casacos, Casquetes, Ceroulas, Chapéus, Chuteiras. Cintas. Cin..
tos, Cinturões, Colarinhos, Coletes,
Combinações. Corpinhos, Cuecas,
Culotes, Dolmans, Espartilhos, Barda.
mentos, Fardas, Fraques. Galochas.
Guarda-pós, Gravatas, Japonas, Jaquetas, Lenços, Ligas. Lingeries. Luvas, Macacões, Maillots, Mantas de
uso pessoal, Manteaux, Mantilhas.
Mantos, Martas, Meias.. Meais confec_
ções, Modeladores, Palas (Ponchos
bóias, botalós, bolas para enrolar cor- leves), Paletós, -Peignoirs, Pelerines.
indústrias, catalisadores químicos, cloro,
corantes químicos, corrosivos químicosdegeladores químicos,
anti, cromatos,
desengraxantes
descorantes químicos,
químicos, desincrustantes químicos, desnaturantes químicos, dissolventes quimicos, extintores químicos para incêndio, fixadores químicos, glicerina para
indústria, liumetantes químicos, imper
meabilizantes químicos, oxigênio, removedores químicos, renovadores químicos,
secantes químicos, thinner exceto das
classes 16, 17 e 48
Classe 20
Artigos: Ancoras, ancoretas, birutas,

das náuticas, cabrestantes, cadeias de
navios, croques para barcos, cintos de
natação, dispositivos para arriar notes,
fateixas hidráulicas para usos a bordo,
ganchos para botes, jaquetas para natação, molinetes, paraquedas, pines para separar as pernas de cordas dos navios, proizes, roupas salva-vidas para

uso na água, salva-vidas, turcos ( ganchos para botes), vergas para mastros,
prender
vigias para
vigas náuticas,

barcos
Classe: 21

Artigos: Alavanca de C?mbio; Amor-

tecedores de Veículos; Aros para Veículos; Automóveis, Auto-Caminhões,
Auto-Motrizes, Aviões, e suas partes
integrantes; Bancos de Veículos;
Barca; Barcos, Bicicletas, Bondes,
Botes, e suas partes integrantes Braços para Veículos; Breques; Calotas;
Câmaras de Ar para Veículos; Camionetas, Caminhões, Canoas, Carretas, Carrinhos de Mão, e suas partes integrantes; Carrocerias; Carros
Irrigadores, Carros • Motores, Carros
Reboques, Carros Tanques, e suas
partes - integrantes; Cascos de Embarcações; Chapas para Veículos;
rigíveis e suas partes integrantes;
Dragas; Eixos de Direção para Veículos; Embarcações e suas partas
integrantes; Engates de Veículos;
Escotilhas, Estribos de Veículos;
Freios de Veículos; Furgões e suas

Pijamas Peitilhes, Peitos, Polainas.
Ponchos, Puloveres, Quépis, Quimonos, Robes de Chambre, Ramas branca de uso pessoal, Roupas feitas,
Roupas para Esporte, Roupões,
Saias, Sandálias, Sapatos, Shorts,
,Slaks, Sobretudos. Soutiens, Sungas,
Suspensórios, Teimas, Túnicas. Uni_
formes, Vestidos, Vilas, digo véus.
Classe: 47
Artigos: Álcool Carburado, Álcool
Carburante, Álcool Motor, Aquici.
mento — Preparação para fins de,
Azeite para Lamparina, Benzina,
Carburantes, Carvão Vegetal ou Mineral, Cêra para Iluminação, Coque,
Essências para Lubrificação, Fluí,
dos Combustíveis, Fluidos Lubrificantes, Fluídos para Freios, Fluidos para
Isqueiros, Gás Combustíveis, Gás
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Indústria e
Requerente :
Comércio Ltda
Local: São Paulo
Classe: 1
Nrtigos: Acetatos, ácidos, adesivos qulimicos, alvaiades para indústria, antõ.
Nautec

Classe: 31
Artigos: Aros, Anéis, Argolas, Arrue-

las, para Vedação; Barracas de Campanha, Buchas para Vedação, Bujões
de Vedação, Canaletas, Cápsulas para
Garrafas e Frascos, Cordas para fins
diversos, Cordéis ,para fins diversos,
Cordalha em Geral, Cordões, Correias, de transmissão cru geral, Es_
feras para vedação, Fôrros- para vedÉ4o, Gachetas para vedação, Lonas
em geral, Mangueiras, Mangotes,
Massas para vedação, Material de vedação, Pálios, Pestanas para vedação,
Rólhas em geral, Tampões para vedação, Tendas, 'riras para vedação,
Tubos para vedação, Tubulações para
veda0o. Válvulas simples, para

Indústria Braáeira

Requerente: Indústrias Micheletto
S. A.
Local: Rio Grande do Sul

Lemes; Locomotivas e suas partes
integrantes; Manivelas para Veículos,
Motocargas, Motocicletas, Motociclos,
Motofurgões, Naves, Navios, ônibus, e
suas partes integrantes; Para-Brisas
de Veículos; Para_Choques de Veículos; Pedais de Câmbio; Petroleiros,
Prek-ups, e suas partes niteg,rantes;
Pneumáticos de VeAculos, Pontões de
Veículos; Radiadores para Veículos;
culos
Rebocadores, Reboques e suas partes
integrantes; Remos; Rodas de VeíClasse: 38
Artigos: Agendas em branco; blocos p2.- culos; Tratores não Agrícolas — veíta anotações, cálculos, desenhar e es- culos; Trens; Troleibus; Trucks, Va-

e suas partes integrantes, varetas para Veículos.

N9 871.254

Graxas Lubrificantes, Iluminação Preparação para fins de, Lubrificantes de qualquer espécie, óleos Lubrificantes, óleos para Amortecedores,
óleos para Amortecedores, óleos para
Aquecimento, óleos para Iluminação,
Petróleo Refinado, Querosene, Turfa.

tegrantes; motocicletas e suas partes integrantes; pára-brisas de veículos; pára-choquys de veículos; pára-lamas de
veículos; pedais de câmbio; pneumátitos de veículos; radiadores de
reboques e suas partes integrantes; codas
de veículos; tratores não agrícolas e
Suas partes integrantes; truckes e suas
vades integrantes; varetas 2ara veí-

gões,

colunas, caixas de metal para por.
tões, canos de metal, 'chaves de fen..
da, chave inglesa, ca»eções, canecas
copos, cachepots, centros de mesa,
coqueteleiras. caixas Para acondicio.
namento de ámentos; calderões, cam
çarolas, ch..leiras, cafeteiras, conchas,
coadores; distintivos, dobradiças; en.
xadas, enxadões, esfetas, engastes,
esguichos, enfeites para arreios, estribos, esferas para gelos, espuma..
deiras; formões, foices, ferro para
cortar capi. , ferrolhos, facas, facões,'
fechaduras, ferro comum a carvão,
fruteiras, funis, fôrmas para doces,
freios para estradas le ferro, frigi..
delirias; ganchos,
garfos, gan.t
chos para quadros, gonzos para can.
ruagens; insígnias; limas, lâminas,
licoreiros, latas de lixo; Jarras; ma.,
chadinhas, molas para portas, molas
para venezianas, martelos, marretas,
matrizes; navalhas; puas, pás, pregos, parafusos, picões, iporta-gêlo, po.
seiras, porta-pão, porta-jóias, palitei»
ros, panelas; roldanas, ralos para
pias, rebites, regadores; serviços de
chá e café, serras, serrotes, sachos,
sacarrolhas; rasouras, talheres, ta.
lhadeiras, torquezes, tenazes, travadeiras, telas de arame, torneiras, trincos, tubos para encanifento, trilhos
para portas de correr, taças, traves..
sas, turíbulos; vasos, vasilhames,
verrumas:

para Aquecimento, Gás para Iluminação, Gás Solidificado para Combustão, Iluminação ou Aquecimento,
Gasolina, Celéia para Lubrificação,

Veículos; dragas; eixos de direção para
veículos; eixos de veículos; engates de
veículos; estribos de veículos; freios de partes integrantes; Guidões para Vet.
Veículos; furgões e suas partes inte- e ulos ; Hélices de Veículos; Jangadas;
grantes; moto-cargas e suas partes in- Lanchas e suas partes integrantes;

treVer; cabogramas; cartões de visita;
Cartões índices; cheques; duplicatas; en.
;Velopes; etiquétas; faturas; Rilhas índices; livros comerciais em branco; lipros fiscais em branco; livros de contabilidade; mata-borrão; notas fiscais;
*lotas promissórias; papelinhos para
fins variados; pastas de cartolina; probissárlas; radiogramas; recibos em bran-

de 1969

Classe 38

Artigos: Na c asse
N9

871.255

Indústria Brasileira

Indústrias Micheietto
S.A.
Local: Rio Grande do Sul
Classe 11
Artigos: Ferramentas de toda espécie, cutelaria em geral e outros artigos de metal, a saber: Alicates, ala
vâncas armações para óculos, arruelas, arg olas, aldravas, armações de
metal, abridores de latas arame liso
ou farpado, assadeiras , açucareiros;
Requerente:

broêas, bigornas baixelas bandejas,

Req ueren te

fnciústrias Micheletto
S. A.
Local: Rio Grande' do Sul
Classe 32
ra fu sos conexõ pa-','a encana mento Artins Ai buiu ; impr sos destina.
vedação
dos à leitura; folhinhas Impressas:
jornais; publicações em:
programas radiofônicos prcgramas televisionados, peças teatrais e cinema,
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: NCRS 0.1.6
tograficas: reviStas
bacias, baldes bambonieres , bules;
Cadinhos, cadeados, castiçais colhe_
res para pedreiros, correntes cabides chaves, cren. one.s, chaves de pa-

