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REVISTA DA PROPRIEDADE
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ção: Aperfeiçoamentos em ou relativos
a reatores nucleares.
Privilégio de Invenção: Aperfeiçoamentos em ou relativos a canhões eleSECRETARIO DA INDÚSTRIA
trônicos de focalização eletrostática e
a tubos de raios catódicos coinpièen-v/H
Brocadessinal
maceutische-Fabrieken
curso
da
requerente
—
que
por
Expediente de 12 de fevereiro de 1969
dendo tais canhões — Requerente:
deveriam constituir-se mais em matem Stheeman El Farmácia.
Pedido de Preferência
de oposição — em nada se altera o N° 129.339 — Requerente: Manning, N. . PhilipsGloeilampentabrieken —
Pontos publicados mu 30-1-69 — Pica
Fábrica de Artefatos de Borracha conteúdo do solicitado, eis que no pe- Kaxwell i Moore, Incorporated — retificado o térmo N° 147.078.
Cruzeiro S/A (no pedido de preferên- dido de preferência não se pode consi- Pontos publicados em 30-1-69 — Fica
cia da patente PI térino n° 201.530). derar o mérito, no tocante ao cabimento reitficado o Privilégio de invenção: IN' 146.604 — Privilégio de Inven— Apesar dos argumentos expendidos ou não do registro. Assim, e porque Aperfeiçoamentos em Transmissores de ção: New.? Painel Reversível de Propaganda — Requerente: Pedro ivlacha
em suas razões de recurso, persiste o realmente o petitório não atende aos re- Pressão.
requerente na mesma falha apontada no quisitos do art. 163 do CPI indefiro o N 0 105.096 Privilégio de inven- do Filho — Pontos publicados eia .)0
ção": Aparelho para Recauchutar Pneu- de janeiro de 1969 — Fica retificado
despacho do Diretor-Geral, às fis. 18v. pedido de preferência.
máticos — Pontos publicados em 30 a data d, depósito: 31-1-63 — e
Assiin, indefiro o pedido de preferência,
de janeiro de 1969 — Fica rer, :icado o inicio 'do 1° ponto: I — Nóvo Paieis que a comprovação apresentada não
SERVIÇO DE RECEPÇÃO requerente: Bacon Americar Corpora- nel Reversível de Propaganda, cornesatisfaz as exigidas pelo art. 163 do
C.P.I.
teriz.ado por apresentar a face destinaINFORMAÇÃO E EXPEDIÇÃC tion.
N° 136.954 — Requerente: Pirelli da a receber as figuras formadas por
Secretárto da Indústria Interino
Expediente de 12 de fevereiro de 1969 Società per Anzioni — Pontos publi- uma série de peças cilíndricas vertkais
cados em 30-1-69 — Fica retificado o justapostas, ditas peças apresentando
Privilégio de Invenção: Veicu1/2 Utili- pontas de eixos longitudinais centrais,
Diversos
Expediente do Diretor Geral
zável ou para o Transporte de Subs- em cada ponta».
Foi mandada cancelar de acôrdo com tâncias liquidas ou em pó, ou como
N" 148.415 — Privilégio de invenExpediente de 12 de fevereiro de 1969 o art. 22 do Código a Patente abaixo veiculo normal de transporte.
ção: Nôvo Dispositivo Liberador de
mencionada:
N°
141.210
—
Privilégio
de
inven• Pedido de Preferência
máquinas — Pontos publicados em 31
Pat. 77.519 -- Requerente: Domin- çâ,o: Termostato a Tensão de Vapor 1-69 — Fica retificado o requerente:
Zilande Farias (no pedido de prefe- gos
— Pontos publicados em 30,1-69 — Indústria de Bilhares Tujague.
Vane. — Cancele-se a patente.
rência da Patente PI têrmo n° 169.769).
Fica retificado o requerente: Nicolino
— Indefiro o pedido de preferência, eis
Retificação de Pontos
"N° 186.540 — Mockilo
Guimarães Moreira.
que, muito embora o alegado, a requeN 9 142.306 — Privilégio de inven- Nova e Original Configuração Aplicarente não atende aos requisitos do arti- N° 153.746 \\.— Requerente: Caca) ção:
Sistema de Perfuração Apli- da a Suportes de Indicadores para Veígo 163 do CPI, no tocante à compro- Poggi de Araújo — Pontos publicados cávelNôvo
em
Grampeadores
para documen- culos — Pontos publicados em 31 de
em
29-1-69
—
Fica
retificado
o
Privivação.
légio •de invenção: Pedal da Embrea- tos em geral — Pontos publicados em janeiro de 1969 — Fica retificado o
(Republicado)
30-1-69 — Fica retificado o requeren- requerente: Edison da Cunha Henrigem dos Carros Auto-Motores,
ques.
te: Heinz Schwarz.
Pedido de Preferência .
N° 149.750 — Modelo de utilidade:
1\1° 146.210 — Requerente: Hélio N° 147.278 — Modèlo de utilidade:
Pietro Spinelli (no pedido de prefe- Um nôvo tipo de conjunto de capas Porta — Pontos publicados em 30 de
de Aparelhos Elétricos —
rência da patente Privilégio de inven- estofadas para serem adaptadas em as- janeiro de 1969 — Fica retificado o Montagem
ção têrmo n, 192.101).
Defiro o sentos de tôda a espécie — Pontos Privilégio de invenção: Aperfeiçoamen- Requerente:, La Telemecanique Elecpublicados em 29-1-69 — Fica retificado tos em alavanca de câmbio' para veí- trique — Pontos publicados em 31 de
•pedido de preferência.
janeir? de 1969 — Fica retificado o
o requerente: Carlos Miguel Vietro.
culos.
clichê q,e saiu no trêmo ri° 140.251.
Diversos
1\1°
175.081
—
Requerente:
Adriano
N o 105.186 — Privilégio de invenProcesso para a fabricação de das Neves — Pontos publicados em 30 N9 140.251 — Privilégio de InvenFundação Brasil Central ( titular do ção:
disazo-corantes
— Pontos publicados de janeiro de 1969 — Fica retificado o ção: Dispositivo •Hidrálico para acionar
têrmo n° 337.384 na marca Promina- em 29-1-69 — Fica
retificado o reque- Modêlo Industrial: Sinalizador de quaisquer mecanismos que compreendam
letas, registro n 9 69.152). — Arquipelo menos um êmbolo com válvula
rente: Ciba Société Anonyme — Apre- Trânsito para Rodovias e Correlatos.
var.
combineda de desvio do liquido — Resente fórmula do 3' ponto.
•
N°
176.981
—
Modêlo
industrial:
querente . Giuseppe Brollo — Pontos
Pedido de Preferência
N" 149.771 — Privilégio de inven- Nova e original configuração aplicada
em 31-1-69 — Ficam retifiVoce Veículos Oficinas, Clube Espe- ção: Aperfeiçoamentos em ou relativos a circulador de ar — Pontos publica- publicados
os desenhos que saíram no t, é no
cializadas Ltda. (no pedido de prefe- a aparelhos distribuidor de fita adesiva dos em 30-1-69. — Fica retificado o cados
147.053. na pagina 1.050.
rência da marca Voce têrmo n° 678.479) -- Pontos publicados em 29-1-69 -- requerente: Mário José Alessandro.
— Defiro o pedido de preferência.
Fica retificado o requerente: Chaim Modêlo de utilidade: Origina l Mo- Privilégio de invenção: Original Disposição em solado para chuteira — ReJosé Carlos Felix (no pedido de pre- Praçownik.
dêlo de Fôrma para Gêlo e Produto querente: Saad 8 Cia. Ltda. —
•
Ponferência da marca Clinima Médica têr- N° 148.110 — Requerente: N. V. Resultante — Requerente: Pablo
mo n° 752.492). -- Defiro o pedido de Philips'Gloeilanqenfabrieken — Pontos roczy e Hagem Henckel — Pontos pu- tos publicados em 28-11-68 — Fica retificado o trêmo n' 142.554.
preferência.
publicados em 29-1-69 — Fica retifi- blicados em 30-1-69 — Fica retificado
Heitor Eglan tino Rosas (no pedido cado o Privilégio de invenção: Aper- o térmo N" 148.021.
de preferência do titulo Instituto Ke- feiçoamentos em ou relativos a cabe- N0
147.243 — Requerente: Tb I Nu- ,
Divisão de Marcas
pler têrmo n° 861.029) . Defiro o çote, de barbear para uso num apareclear Power Plaint Company Limited
pedido de preferência.
Illo 'de barbear a sêco .
e A. El. John Thompson Nuclear
Rio, 12 de fevereiro de 1969
Ache Laboratórios Farmacêuticos Li- N° 138.309 — Privilégio de inven- Energy Company Limited, ambas sob
mitada (no pedido de preferência da ção: Processo químico
Exigências
Pontos publi- o nome de The Nuclear Power Group.
marca Iodepol tértno n° 802.257). — cados em 30-1-69
Fica retificado o — Pontos publicados eia 30-1-69 — N° 622.493 — Indústria Eletrônica
Muito embora as longas razões do te- requerente: N. V. Koniahlijke Phar- rica ietificaclo o Privilégio de inven- Z4tda. Irradiei
do Brasil — Apresente

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

_

-- As Repartições Públicas deverão entregar na Seção de Comunicações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado á publicação.
--- As reclamações pertinentes
ã matéria retribuída, nos casos de
êtro ou omissão, deverão ser
formuladas por escrito à Seção
de Redação, até o quinto dia útil
subseqüente à publicação no
óxgão

EXPEDIENTE
OIPARTAMENTO DE IMPRENSA NACICNAL

,V 622.867 - Plásticos e Metalúrgica Lirem Ltda. - Apresente novos
exemplares sem o que foi grifado a fõlhas 6 e discriminado as generalidades
rcivindicad /s.
Nu 622.876 Bond Street - Novidac.es Estrangeiras Ltda. - Apresente
novos exemplares discriminando precisamente os artigos da classe pedida.
N° 622.885 - Domus Decorações
Ltaa. - Em se tratando de nome 'de
emprêsa apresente novos exemplares
excluindo o constante da aplicação e
cumpra O art. 92.
N' 623:105 - Colgate Palmolive
Col..pany - Apresente novos exemplares como marca ou reivindique apenas
um produto declarando a ação terapêutica do mesmo.
1\1' 623.110 - Badische-Anilin - 8
Soda Fabrik .Aktiengesellschaft Apresente novos exemplares discriminando os artigos.
N° 623.224 - Polenghi S. A. Indústria Brasileira de Produtos Alimentícios - Apresente novos exemplares
com etiquetas mais nítidas e excluindo
das mesmas a expressão especial para
sandõiches.
- N° 623.608 - Edson Pereira Leite
Apresente novos exemplares discrinando os papéis e publicações impressas.
N° 623.633 - Douglas Seidel de
Freitas - Apresente novos exemplares
discriminando devidamente os artigos.
N 9 623.668 - São Paulo Alpargatas
S. A'. - Apresente novos ezemplares
excluindo os artigos que não são da
classe e discriminando os revestimentos.
N 9 623.685 - Jayme Rodrigues
Gonçalves - Apresente novos exemplares de acôrdo com o art., 96.
N° 624.511 - Ricardo 8 Cia. Apresente novos exemplares declarando
a aplicação terapêutica do produto.
N° 624.554 - Lely do Brasil Sotiedade Anónima Indústria e Comércio
s.- Apresente novos exemplares declatando o gênero de negócio de acôrdo
tons a prova do artigo 92.

.. As assinaturas vencidas poderão ser suspensas l een; prévio
aviso.

Para evitar interrupção na
remessa dá- órgãos oficiais a renovação de assinatura deve ser
Cr.E.PE DA 6E00 CE REDAÇÃO
solicitada com antecedência de
PL. ORIANO GUIMARÃES
trinta (30) dias.
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DIÁRIO OFICIAL
SEÇÃO
•,vIF• ale publIcidad• ao •xpodlanto do eapArterrt4,,M1
ind....trio, do MInlatérla
NaG n ar , a , d. Proprl
da i ndústria • do Comércio

to oretsc nas °times do Departerranto de Imptcrise ~tonal
- A Seção de Redação funciona. para atendimento do públiASSINA TURAS
co, de 11 às 171130m.
FUNCIONÁRIOS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
Capital • Interior:
Capital e interior:
- Os originiais, devidamente
autenticados, deverão ser dactilo- s ernestre .. • • ••• • c • NCr$ 18,00 Semestre . .....
NCr$ 13.50
grafados em espaço dois. em uma,'no
NCr$ 27.00
NCr$ 36.00 Ano
só face do papel, formato 22x33:
Exterior
Exterior :
as emendas e rasuras serão resNCr$ 30,00
NCr$ 39.00 Ano
A no
salvadas por q'uem de direito.
NÚMERO AVULSO
--. As assinaturas podem ser
preço
do
número
avulso figura na última página de cada
- O
tomadas em qualquer época do
exemplar.
ano, por seis meses ou um ano.
- O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0.01,
exceto as para o exterior, que
se do mesmo wo, e de NCrS 0.01 por ano, se de anos anteriores.
sempre serão anuais.

novos exemplares com as etiquetas mais
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N° 624.558 - Budico - Importação
e Exportação Ltda. - Apresente novos exemplares declarando o gênero de
negócio e cumpra o art. 92.
N° 596.927 - Apparecido Mauro de
Mendonça --- Cumpra o art. 96.
N° 596.928 - 596.929 - 596.930
- 596.931 - 596.932 - Apparecido
Mauro de Mendonça - Cumpra o
art. 96.
Preste esclarecimentos:

N° 620.753 - Pedreira São João
Ltda.
N' 621.522 - Drogaria Pacheco Sociedade Anônima.
N° 621.523
621.524 621.525 - 621.526 - 621.527
Drogarias Pacheco S. A.
Cumpram o Artigo 96 do CPP.7
N° 602.297 - 602.298 - A Pizzaiola - Pizzaria Ltda.
N° 605.072 - 605.073 - 605.074
- 605.075 - 605.076 - Transporte Ristar S. A.
N o 605.567 - 605.568 - Joaquim
Rodrigues Gonçalves.
N° 609.251 - 609.252 - Joaquim
Pinto de Miranda Netto.
N° 607.893 --- Cia. Calçado Clark.
N° 612.491 - Daveres S. A. Soluções Parenterais e Oftalmológicas -•
AVISO AS REPARTIÇOES
PUBLICAS
O Departamento de Imprensa
Nacional avisa às Repartições Públicas em geral que deverão providenciar a reforma das assinaturas
dos Órgãos oficiais até o dia 30 de
abril, a fim de evitar o cancelaPaento da remessa a partir daquela
data.
O registro de assinatura nova, ou
de renovação, será feito contra a
apresentação do empenho da despesa respectiva.

Preste esclarecimentos quanto a ação
terapêutica co produto.
619.6ã1 - Indústria e Comércio 1,Záciazi ivioyster Ltda. - Esclareça
o verdadeiro domicilio face à divergência entre a petição inicial e os
exemplares de fls. 4-6.
N" 623.211 - T. B. Fraga - Detetive - Preste esclarecimentos quanto
a natureza do pedido uma vez que a
registranda tem característica de titulo.
N" 623.697 - Società Farmaceutici Italia - Presta esclarecimentos sãbre o número da procuração que não
corresponde.
N° 623.698 - 623.699 - Società
Farmacrutici italia Preste esclarecimentos sôbre o' número da procuração
que não corresponde.
N" 624.509 -- Ricardo 5 Cia. Presi:e esclarecimentos , quanto aos artigos que ueseja proteger tendo em vista a cr,..:sificação em vigor.
N" 449.428 - Fábrica de Máquinas
Rairnann S. A. - Esclareça melhor
o artigo.
N° 480.239 - S.A. Brasileira de
Tabacos Industrializados Sabrati - Esclareça a dualidade de procuradores.
N° 606.118 - Firmino Antonio da
Silva & Cia. - Esclareça a divergência entre o nome do requerente na procuração e nos exemplares.
N" 607.852 - Labs. Krinos S.A.
Indústrias Química e Farmacêutica Preste esclarecimento quanto ao artigo
e mvista da reivindicação do têrmo
número 607.851.
N° 611.145 - Confederação Brasileira de Automobilismo - Preste esclarecimentos, tendo em vista o local da
sede do titular, quanto ao art.- .96 e declare o gênero de negócio de acôrdo
com a classe pedida.
N° 621.164 - Albano de Almeida
Figueira Preste esclarecimegtos
quanto à divergência do nome do reguerdnte nos exemplares e procuração.
IV' 617.963 - Antonio Moraes e
".:- -- de Melo - Apresente procura• e u..; os exempla. es na cl. 50 como

.-- Na parte superior do enderêço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e mês e c ano em que findará.
.- As -assinaturas das Repartições Púb:rlas serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de fevereiro.
.-- A remessa de valdres, sempre a favor do Tesoureiro do De-

partamento de Imprensa Nacional, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à sua aplicação.
- Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só serão remetidos aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.
marca de serviço declarando a ativl.
dade, se é conjunto, duo artístico, etc.
N° 620.856 - Georges Nicolas Farah - Apresente a 30 via dos exemplares.
•
Apresente a Ata da Assembléia Geral do Imóvel com o assinante da Procuração eleito:
N° 621.500 - CondoMinio do Edi.
fiei° - Jurema.
N° 621.501 - Condomínio do Edifício Hallage.
N° 621.502 - Condomínio do Edifício Aval.
N" 621.503 - Condomínio do Edifício Marasilene.
N' 621.504 - Condomínio do Edifgicio Mendes.
N° 621.505 - Condothinio do Edi.
lido Maria Elisa.
N° 621.506 - Condomínio do Edifício Marietta.
N° 621.507 - Condomínio do Edifício São Sebastião.
N° 621.673 - Seven Engenharia
Ltda. - Diga a qualidade do signatário de fls. 3, perante a firma e apresentar novos exemplares discriminando precisamente os artigos a proteger e cumprir o art. 76.
N° 621.674 Martins Leite l Bosi
Ltda. - Diga a qualidade do signatário de fls. 3, perante a firma e apresentar novos exemplares discriminando
precisamente os artigos devidamente
datados.
N° 671.702 Agência Sulandes de
Automóveis Ltda. - Cabe apresentar
prova da constituição legal da firma e
diga sua qualidade perante; a firma.
N° 671.703 - Agência Sulandes de
Automóveis Ltda. - Apresente etiquetas com a expressão Indústria Brasileira e declare sua qualidade perante a
firma.
N" 621.709 - Walter Balsimelli &
Filho Lida. - Apresente SIOWS exera-
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piares de acôrdo com as etiquetas
e pro- uso das medalhas constantes das etiqueN°
641.340
Nátitica.- RefrigeNo 642.330 - Imperatriz das Fruta
va da constituição legal da firma.
tas.
ração e Carrocerias Ltda.
Ltda.
N° 621.758 - Age - Imóveis Ltda.
N° 622.155 - Confecções San Remo
N° 641:341 - Metalgráfica Ltda.
N" 642.338 - Agromadeiras
- Apresente prova da constituição le- Ltda. - Apresente etiquetas nítidas e
N° 641.342
oCridufil Ltda.
Agricultura Indústria e Comércio.
gal da firma.
cumpra o art. 92.
N° 641.401 - Felic:o Gorayés N° 642.355 - Indústria e Comércio
Cumpra o Art. 105:
N° 481.442 - Indústria e Comércio Veículos e Motores S.A.
de Madeira Covó Ltda.
N° 556.330 - Rádio Televisão Pa- Izatex Ltda.
Apresente procuração.
N° 641.402 - Ruberfer - ComerN" 642.356 - Auto Elétrica Paraná
raná S.A.
N° 481.575 - Sul Americana de cial Ltda.,
Ltda.
N° 617.713 - Curou Ltda. Equipa- Engenharia e Obras Ltda. - Sudeno
N" 641.403 . - Celestino Es Cia.
N' 642.357 --- Móveis BOM Jesus
mentos Eletrônicos.
Aguarde procuração e a prova do Ltda.
Ltda.
Agustin Gutierrez.
N° 617.714
art. 92.
N" 641.533 - Merck Brasil S.A.
N° 642.358 - Organograma Ltda.
N° 617.716 - Conjunto Caravelle.
Produtos Farmacêuticos.
N° 642.359 - Mercearia Líder Ltda.
Apresente procuração:
N° 617.722 -- Trade Aço Ltda.
N o 641.535- - Construtora e AtlmiN° 642.463 - Dom José Comércio e
N° 617.725 - Mecânica e AcessóN° 481.603 - Evangelina de Andra- nistradora Brasileira de Obras Ltda.
Administração S.A.
rios Real Ltda.
de Carneiro.
N° 641.571 - Silvio Chinarelli.
N° 642.469 - Manoel Francisco aV.
N" 617.726 - Expresso de Enco,,
N o 605.578 - Stauffer Chemical
N' 641.575 - -Indústria Desfiadeira leiro.
metidas Soberano Ltda.
Company.
Desfiatex Ltda.
N° 642.470
Indhstria Extrativa de
1\1' 617.727 - Balneário Magistério
N° 605.598 - Soc. Eletrotécnica
N° 64,1.579 - Impala Indústria e Co- Tanino Quebracho Marruco Ltda.
Ltda.
Densen Ltda.
mércio de Roupas Ltda.
N° 642.472 -- Serralheria Itália
N" 617.728 - Comercial OiapoqueN" 606.006 - Indústria e Comércio
N°
-641.591 -1 Adelino 'Pontes Sana- Ltda.
•
Chui Ltda.
S'gai Ltda.
N o 642.532 - Transpoortadora MaN° 617.729 - Rosito, Luce
N o 606.010 - Indústria de Mobilia
N" 641.592 - Sintorgan - Aditivos gali Ltda.
Funcional Tubstil Ltda.
Ltda.
Industriais e Alimentares Ltda.
N" 642.533 - Transportadora MaApresente Procurador hábil perante o
N° 606.015 - Havertex Indústria e
N° 641.596 - Tetraenge Sociedade gali Ltda.
DNPI e novos exemplares:
Comércio de Confecções Ltda.
de Engenharia Ltda.
N° 642.534 - Trieste - Indústria e
N" 617.719 - Móveis Líder Ltda.
N° 606.070 - Antenor Vicente e AlN° 641.610 - Indústria de Parafusos Comércio de Lustres e Estofados Ltda.
N° 617.718 - Hamilton de Pinho.
cides Rodrigues.
Emparsol Lida
N" 642.537 - Itaki Ferreira MóN u 617.720 - Comércio e Indústria
N° 606.072 - Armando Pinto Júnior
N° 641.611 - ConierchU Técnica de
veis.
José Gomes Filho Ltda.
Es Cia. Ltda.
Eletricidade Ltda. - Comtel:
N' 642.571 - Banco Finauciador
N° 617.721 - Madeireira São Jorge
N° 606.083 - Regeral
RepresenN° 6-11.651 - Ergotécnica Ltda.
Sociedade Anônima.
Ltda.
tações em geral Ltda.
N° 641.652 - Ergotécnica Ltda.
N° 642.833 - Pedro
Pereira de
N" 617.730 - Alcides Muraro
N° 606.085 - Depósito Interlagos de
N° 641.654 - Miguel iVtal Monte- Moura.
Fihlos.
Materiais para Construções Ltda.
negro.
N° 642.869 - Resíduos Texteis São
Apresente prova da constituição legal
IV 606.106 - Neo-Tek Indústria e
N° 641.655 - Metalúmica São Do- José Ltda.
da firma:
Comércio de Materiais para Construção nato
Ltda.
N" 642.870 - Madr.d Brasília IndúsN" 621.879 - Codil Cia. de Imóveis Ltda.
N° 641.656 - Café Santa Helena tria Brasileira de IVIo!des Ltda.
Associados
e Admin:stração.
N o 606.936Diários
Indústria e Comércio Ltda.
N° 642.871 - Bar e Restaurante
N° 622.260 - Niyesa - Niterói Ltda.
N" 6-11.658 - Casa de Carnes Fló- Pala mares Ltda.
Veículos S.A.
N° 607.813 -- Movex Móveis e Apa- rida
Lida.
IV' 642.872 - josê Xavier de GoN° 439.069 - Belmiro Viriato - Em relhos Domésticos Ltda.
N°641.659 - Saieinvest S/C. Ltda. doy.
vista do arquivamento do termo númeN° 607.814 - Estofados Izecol Ltda.
641.660 - Indústria e Comércio
N" 642.873 - José Xav'er de Goro -318.k47, diga se tem ainda interesN° 607.837 - Casa de Carnes S. deN°
Tecidos Romital Ltda.
doy.
se no presente pedido.
, Sebastião Ltda.
N° 641.661 - Algopan Comércio de
N" 642.874 - Intervest S.A. VeíN° 464.163 - Colauto -- Adesivos
N° 607.841 - Confecções Jofer Ltda. Algodão
Ltda.
culos e Equipamentos.
e Massas Ltda. - Diga o n° da petiN"
641.692
J.
M.
Santos
CalN°
607.853
Policlínica
GoverN" 642.875 - Comércio e Exportação a qual pediu a transferência do
çados.
.
nador Ltda:
çoã Sko-La Ltda.
R-300.432.
N°607.874 - Oficina Mecânica ParN" 641.693 - J. M, Santos CalN° 642.879 - Indústria e Coméreio
çados.
N° 536.908 Indústria Trevo Ltda. dal Ltda.
Leonid Ltda.
- Face o cancelamento do R-363.812,
N" 607,.875 - Pôsto de Gasolina S.
N" 641.799 - Farmácia Guanabara
•
N" 642,997 -- Oppac Ouro Preto
Lida.
diga se ainda tens interesse no presente Tiago Inhaúma Ltda.
Peças
Artísticas e Confec .;ões Ltda.
pedido.
607.887
Honeywell
Contrôles
N°
641.801
Pôsto
Lontrense
Ltda.
No
N° 567.705 - Nortotica ' Indústria e Ltda.
N°641.802 - Livraria Mondai Ltda. • N" 664.007.- Walmor Amônia Corréa .
Comércio Ltda. - Face o cancelamenN° 607.899 - Honeywell Contrôles
N o 641.837
Walmar Indústria e
N" 664.939
Mecânica Volks-l-lebto do M82.774, diga se ainda tem in- Ltda.
Comércio Ltda
by Ltda.
teresse no presente pedido.
N° 609.283 - J. Junkes & Cia. CoN° 641.844
Rolinac
RepresenN" 664.947 - Nanina Barzani. .
N° 570.447 - SIR - Soc. Intera- mércio e Indústria.
taçâo e Comer cio de Máquinas Ltda.
N°664.952'- A. G. Vidal Es Cia.
mericana de Representações Ltda. =N° 612.416 - Decarq - DecoraN" 641.926 - Sepaze - DM. e Em- Ltda.
Face o cancelamento do R-382.790, eoâ Arquitetura Ltda.
preendimentos Técnicos Ltda.
N" 661.956 Cimazil Comércio,
diga se ainda tem interesse no presenN° 612.438 - Torrefação e Moagem
N° 641.928 - Ransatil Importação e Indústria e Montagem de Alarmes e Site pedido.
de Café Ituano Ltda.
Exportação Li da.
naleiros Luminosos Lida .
N° 594.960 - Credicastro - CrédiBrasileira de
N° 612.470 - Cia.
N° 641.967 - Agro-Industrial de
N" 664.957 - Cia.
Bras leira de
to, Financiamento e Investimentos Mon- Produtos Cerâmicos.
Alexandra Ltd a.
Planejamento Cornbrasplan.
teiro de Castro S.A. - Assine o exemN u 612.473 - Economia S.A. N° 642.007 Instituto Químico
N" 664.958 - Margot Modera
palr de fls. 4.
Eco/sois-sisa, Comércio, Financiamento e Campinas S.A
Belém.
N° 622.068 - Viúva Dosualdo
Investimento.
N" 642.077
N 5 664.960 - Ageacia Kátia ée
Filho Ltda. -- Assine a procuração o
N' 612.485 - Agro-Industrial Cri- à Porter Ltda. - Sabrina Modas Pret.
Automóveis S.A.
representante da firma.
ciúma Ltda.
N° 642.095 - FGH Máquinas AgríNs. 665.018 - 665,025 - 665 "..)26
N° 612.451 - Associação Nacional
-N" 621,255 - Casa Arthur flaas Co- colas Ltda.
- Indústria Gráfica Lihertv Ltda.
da Fiscalização de Previdência Anafisp mércio e Indústria S.A.
N' 642.096 - STEP - Soc. TécN o 665.102 - Lavanderia Santa Isa- Date e assine os exemplares e cumN° 621.406 - Uni-Máquinas Ltda.
nica de Equipamentos Pesados Ltda.
bel Ltda.
pra o art. 92.
N°621.781 - Antonio ,R . Santos.
Ns. 665.108 - 665 109 - 3ar e
N o 642.277 - Produtos Alimentícios
N° 621.883 Deipoa - Dist. ExN° 622.849 - Olga iVlartinho de
Restaurante Fim de Noite Ltda.
portadora e Importadora de Produtos de Couto Pita.
Nict Indústria e CoinGt:fo Ltda.
Ns. 665.145 - 665.146 - Rigel
Origem Animal Ltda. - Cole etiquetas.
N° 641.099 - Imbrosciano Herrna2
N" 642.280 - Acacio Braga Roli.m.
N' 622.992 - Milton Oliveira - nos ,Sociedade Anônima Industrial CoN" 642.282 - Representações Agu- Importadora, Exportadora Ltda.
Cole etiqueta no exemhplar de fls. 5.
• lhas Negras Ltda.
mercial y Financiera.
N'' 665.153 -• Dogial Mov?is LiN° 600.782 - João Rodrigues da SilN o 606.055 - Auto Elétrico AristoN° 642.317 - Café Sertanejo Ltda. mitada.
va - Prove o direito ao uso do titulo teles Ltda.
N" 642.319 - Serraria N. S. das
N° 665.156 -- Fábrica União, Inconstante das etiquetas.
N' 641.100 - Confecções Continen- Graças Ltda.
dústria e Comércio S. A. .
N° 621.587 - Aome Steel Company tal Lida;
N" 642.320. - Auto Vidros São JorN° 665.157 - Associação dos CoN" 641.105 - Arthur Freire & Cia. ge Ltda.
- Declare o n° certo da inscrição da
merciantes de Aparelhos Doméstirõs
procuração pois o citado em fls. 2 não Ltda.
N° 642.321 - Indústria e Comércio Acade.
N o 641.148 - Brazão Participações Bio Ltda.
confere.
1\1° 665.168 - Confecções Ana LúN° 642.322 .-Drogaria e Farmácia cia Ltda.
N° 623.693 - Indústria Textil .Ca- Distribuições e Representações Ltda.
rambei S.A. - Pague o oponente a
N°641.150 - Decorações de Móveis Santa. Cruz Ltda .
No 665.169 - Importadora CondiMadrid Ltda.
taxa de oposição.
. N" 642.323 - Alha..in-a Comércio e tuição Ltda.
N° 623.672 - LaboratoireS Ravel N° 641.259 _ Indústria e Comércio Representações Ltda.
N° 665.184 - Bar e Café Flui
Compareça ao departamento a fim de Latif Ltda.
N" 642.324 - Eletro Diesel Con- do Bras Ltda.
NT" 641.270 - Cinews Bom.m..esso cú:•dia Ltda.
assinar os eexmplares de fls. 3-5.
N° 665.242 - Amuado Babeiro.
N° 620.864 - Indâátria Niteroense Ltda.
N" 642.325 - Açougue São Jorge.
N° 665.293 - Barbosa, Carile1r0
N" 641.294 - Antonio Morello.
N" 642.326 - BouC q ue . Visón Ltda. C.1a. Ltda.
de Bebidas Ltda. - Prove direito ao
.4
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/, 665.995 - Canaan Automaeis
N° 211.761 - Comércio e Indústrias
N 9 666.214 - Indústria e Comercio
‘'itória Ltda.
S. A. - Cumpra o art. 92 do CPI. de Tecidos .Mousse Ltda. - Registre
N 9 666.215 - Jeanti Ltda.
n° 390.288.
I
Em 12 de fevereiro de 1969
1Made l reira Faxina:
N i 666.216
N°
611.770
M;,
Thaleuberg - ReLtda.
Notificação
gistro 390.289.
N° 666.221 - - Werner Frey.
Ficam notificados os requerentes abaiNi' 611.771 - M. Thalenberg - ReMarmoraria Bela
N° 666.222 xo mencionados convidados a comparecer gistro 390.290.
Aliança Ltda.
a êste Departamento no prazo de (90) gisNr°0 61_1..803
Irmãos Sch erer - Re
N Q 666.224 - Edu de Souza.
dias, a fim de efetuar o pagamento da
Alenao
Utensiiios,
N9 666.234
final e retirarem o certificado de
N° 611."28 - Bebidas Megre Ltda. para Copas e Cozinhas Coletivas Li- taxa
acórdo com o Decreto n° 254, de 28 de F gistro
mitada.
Ns.,666.257 - 666.253 - 666.259 fevereiro de 1967.
N° 611.819 -- Bebidas Megre Ltda. N° 436.846 - Fábrica de Estópa !pi- R gistro 390.293.
- 666.260 - 666.261 - Donaire
ranga Ltda. - Registro 390.263.
,Enxovais Ltda..
r No 611.930 - Reiti Hashimoto
N i' 441.250 - Zeus S/A Indústria
Ns.. 666.264 - 666.265 - a66.266
cgistro 390.294.
- 666.267 - 666.268 - M. Dias Mecânica - Registro 390.264.
N9 612.030 - c kunercial Guiratinga
N 9 459.003 - Alce Eletrônica Ltda.
Fernandes Indústria -e Comércio S.A.
Limitada - Registro 390.295.
N° 666.269 - Assoctaçá6 :os Di- - Registro 390.265.
N9 612.052 - Esmero Móveis e DeN 9 475.684 - Administradora e Coplomados da Escola Superior de Guerra
corações Ltda. - Registro 390.296.
N° 666.270 1 - Fábrica cle Jóias Au. mercial Bergamo S/A ACOBER - ReN° 612.055 - Esplanada Distribuidora
gistro 390.266.
roca Ltda.
de Livros e Revistas Ltda. - Registro
N° 666.295 - Lucarelli, t.."/ ComN° 529.887 - LIRC - Laborats.ui 390.297.
panhia Ltda.
âliani di Ricerca' Chimica SpA - ReN°612.123 - Nilton Machado - ReNi 666.3.54 - • Herbert G. Pabst gistro 390.267.
gistro 390.298.
/11 Cia. Ltda.
N 9 536.313 - Centro Médico HospiN° 612.152 - Casa Maxambomba de
Ni 666.357 - Creações BIVI Lida. talar São Germano de Osasco - RegisFrutas Ltda. - Regitro 390.299.
José
Carlos
Pomares
N'' • 666:359 tro 390.268.
N° 612.212 - Ciba Societc Anonyme
Camargo.
N° 539.359 - Miguel Oliva - Re- - Registro 390.300.
N° 666.402 - Madeireira DouraN9 612-.379 - Bazaria Pedroso de
gistro 390.269.
densa. Ltda.
N° 548.112 - Normando Jorge Soares Nogueira e Pai/TI , : Rosa Lopes RodriN° 666.408 - Solos Negócios Imogues - Registro ;('0.301.
- Registro 390.270.
biliários • do Recife Ltda.
N9 612.572 - E1vino Rodrigues de
N" 552.089 --- De Santi Divulgação
N° 601.202 - Hilton Gomes de
Aquino - Registro 390.302.
Souza - Prossiga-se substituindo a Limitada - Registro 390.271.
classe 50 Pela 33 e zetifique-se onde
Ni 612.578 - Agripec Química e
Ni 561.708 - J. Massilio - Regiscouber.
Farmacêutica Lida, --, Registro 390.303.
tro 390.272.
Ni 607.037 - Rádio Promoções SoN° 612.584 - A. Bezerra de Souza
N 9 569.617 - Companhia Agrícola,
ciedade Anônima,
- Registro 390.304.,
N° 612.452 - Miguel Angel Lan- Administradora e Industrial São Luiz Ni . 218.891 - Bemore ira Companhia
Registro 390.273.
doni.
Nacional de Utilidads - Registro nú569.812
Laboratório
Billy
do
N° 612.471 - Cia. Brasileira de
mero 390.305.
Brii.1 Ltda. - Registro 390.274.
Produtos Cerâmicos.
N° 219.169 - Sociedade Importadora
N° 612,472 -- Vip Vendas, Invese' Exportadora Holanda América do Sul
N 9 578.654 - Isokichi Mitsuru - Retimentos e Puolicidade.
Nemaza - Registro 390.306.
gistro 390.275.
N i 612.474 - .Economia S. A.
Ni 300.499 - Samuel Farias de Lima
N° 591.091 - Indústria Reunidas CaEconomisa Crédito, Financiamento e ramuru S/A - Registro 390.2176.
.- Registro 390.307.
Investimento.
N° 309.437 - José l Viralta Altadill N° 606,915 - Peças Motoras Dauto
N'' 612.475 - Minas Rural Ltda.
Registro 390.308.
1
Limitada - Registro 390.277.
Mirai.
N7 317.273 - Fábcica de Doces !piN° 610.138 - Mecanoplast S/A NI' 612.476 - Minas Rural . Ltda.
Mirai - Prossiga com exclusão dos Indústria e Comércio - Registro número ranga Ltda. - Registo 390.309.
N° 382.583 - JanMica S/A Mercanr3.278.
artigos indicados pela seção,
N 9 610.294 - Laboratório iosolin Li- til Administradora e Imobiliária - ReNI' 612.486 - Comercial São Magistro 390.310.
mitada - Registro 390.279,
teus Ltda.
Ni' 383.172 - Avoik Products, Inc. ---1
N° 612.487 - Distribuidora BriisN° 610.295 - Dr. A. Wander S/A Registro 390.311.
quense Ltda.
-- Registro 390.280.
N 9 389.870
Metalux Indústria e
Ni 612.490 - Iguaçu de AutomóN° 610.296 - Dr. A. Wander S/A Comércio Ltda. - Registro 390.312. •
veis Ltda.
- Registro 390.281.
N9 399.487 - Vidente Calino . de
N' 617.689 - Promotee OrganizaN5 610.312 --- Jorge Caetano dos Souza - Registro 390 k 313.
ção Técnica de Vendas Ltda.
Santos - Registro 390.282.
NT' 435.029 - Laboratório FarmacêuN° 617.693 - Grigorifica :Jussara
N° 610.611 - Elisa Faria Rocha - tico Natus Ltda. - Registro 390.314.
Ltda. - Apresente novos exemplares
NQ 438.272 - Leiter a Ypiranga Ltda.
como registro de •marca, com etiquetas Registro 390.283.
N9 610.612 - Elisa Faria Rocha - - Registro 390.315, ti
coladas:
N° 450.991 - Amaria Albino Pimentei
publicado em 4-10-65, na Registro 300.284.
Clichê
N" 611.263 - Piava Transportes Ro- - Registro 390.316.
marca Diamante Negro, classe 41.
doviários
c
de
Derivados
de
Petróleo
NQ 451.195 - Dana Corporation • N° 621.160 - Incorporadora Predial
Registro 390.285.
Registro 390.317.
I
Berenice S. A.
N° 456.003 - SarniO S/A Madureira
N° 611.676 - Paulo C. Oliveira
N9 621.584 - Transporta Santa EuIndústria e Cerâmica Registro númelatia S. A. - Apresente novos exem- Cia. - Registro 390.286.
N° 611.677- Di-Borges Calçados Li- ro 390.318.
plares sem referência a classes e asN° 481.016 - Wakamoto S/A Promitada - Registro 390.287.
sinados por procurador habilitado.
dutos Químicos e Farmacêuticos - Re1.1 621.588 - Sociedade Nacional
gistro 390.319.
de Administração -. Apresente novos
_AVISO AS REPARTIÇÕES
N° 494.484 - Nina S/A Indústrias
eXemplars de acôrdo com o •Irt. 105
PIJIILI0AS
Plásticas -- Registro 390.370.
do CPI.
N° 509.300 - Maciehras Ltda. - ReO Departamento de Imprensa
publicado em 5-12-68, tu:
Clichê
gistro 390.321,
marca Sonapre, classe 33.
Nacional avisa às Repartições PúN° 509.413 - Klabin Irmãos Em Cia,
N° 623.91"/ - Instituto de Gasblicas em geral que deverão pro(i- Registro 390.322.
troenterologia de São Paulo Ltda.
denciar a reforma ',ias assinaturas
N° 511.249 - Cimbita - Companhia
- Cole etiquetas.
dos órgãos oficiais até o dia 30 de
Industrial e Mercantil E1rasi1eira ComérN°•666.051 - Lar. ia Criança Feliz
abril, a fim de evitar o cancelacio e Indústria - Registro 390.323,
- Prove a existência legal da . firma.
mento da remessa a partir daquela
N° 511.551 - Georg Dralle
ReN° 622.1 . 62 - S.A.C. I. - S. A
gistro 390.321.
data.
1
Ltda.
Servi,:o de Assistência Médica no CoNi' 515.187 - Indústria de Tabacos
N° 666.211 - Cerealista Santo An- mércio e a Indústria -- Cumpra
O registro de assinatura nova, eu
C.-Idbeck S/A - Registro 390.325.
tônio Ltda.
art. 92' do-- CPI. .
de renovação, será feita contra a
N° 665.541
- Somei ide de EmN° 666.212 -- Imobiliária Igna'il-1
N9 517.142 - Laboratório Produtos
apresentação do empenho (Ia desLtda .
.-.••1 o
preendimeni-os Com-rc • -ts-1 - ,tia Si
Sider Ltda. - Registro 390.526.
pesa
respectiva.
N° 666.213 - Granja Santo AnAprc sente a p ova do - art. 93 do
IV' 517.892 - Dr. Giannino Vilaidi gelo Indústria Agro Pecuária Ltda,
CPI.
Registro 390.327.

N° 6.-}5.294 - Bastos Carneiro &
Cia. Ltda.
- Bar e Restaurante
N 9 665.i09
Xázá..ita Ltc:a.
- Praimar Jotel
N 9 6(3 5 . 10
I tada.
N° 665.511 - Hotel, Br e Restaurante Põsto Treze Ltda.
N° 665.512 - -. Quitanda e IVercearia Araxá Ltda.
N° 665.513 --. Bar e Restaurante
Flor da Barra L tda.
Ni 665.514' - . Hotel da Ilha Limitada.
N i 665.515 - Hotel Atlântico da
Ba ra Ltda.
N° 665.516 - Bar, Restaurante e
BnIneár:o Pedra da Onça Ltda.
N° 665.517 - Center Lanches Limitn.da.
NQ 665.518 - Hotel Palácio Ltda.
N 9 665.519 Hotel Marajá
mitaea.
N 9 605.520
Galeria de Acto
Everorn Ltda.
N° 665.581 - Constritora Bo-Jour
Limitada.
r o 665.582 - Eudóxio Melo t.".,
Filhos Ltda.
N° 665.589 - Klintalex - Pdásticos
e Embalagens S. A. Ni 665.590 - Trem:5a Trefil Mine ra Ltda.
Ni 665.600 - Confecçõ.2s
x Ltda.
N° 665_601 - Engic Engenhara e
Indústria de Construções Ltda.
N° 665.619 - Yves Hublet.
N 9 665.680 - Indústria e Conlí-cio
de i-apeis jesipel Ltda.'
N 9 665 • 667 - Bar e Café Sheepseack Ltda.
Ns. 665.24 - 665.725 - 665.727
- L65 . 729 - 665.730 - Arcobrás
Comercia. e Importadora Ltda.
N 9 665.732 - miramar :Mercantil
e Industrial Ltda.
N" 665.734 - Abílio das Neves.
Ns. 655.897 - 665,898 - Tributec
Con.'ultoria Jundica e Financeira.
N° 665.923 - Indústria de Construções Prernolciadas S. A.
N" 665.925 - Mercearia` Cold'• I i
notada.
Ns. 665.960 - 665.961 - 665.952
- Cecilia L'Obry Artigos de Perfuma7ia, Indústria e Comércio Ltda.
Ni' 665.981 - Fundição de Aços
rasa Ltda.
N9 665.997 -- .Materia's de CorStrução e Transportes Cachambi Ltda.
N° 665.998 - Materiais de Coiis
trução e Transportes Maria da Graça
Ltda. •
N° 666.003 - Crijor Indústria Mecânica Ltda. .
N° 666.012 - Bar c Lanches Marajó Ltda.
W . 666.035 - Aglo Publicidade Limitada.
Ni 666.036 - Servinter PromOies
de Serviços Internacionais Ltda.
N° 666.040
Perfumaria Higebel
Produtos Cosméticos Ltda.
N° 666.044 - Hudson Propapanda
Limitada.
N9 666.066 - Predial Cedro S.C.
,$s. 666.080
666.031 - 666.682
Stepan Boyadjian.
Ns. 666.083 666.084 - Pais Sodedade Anônima Publicidade, Anúncles
e Negócios.
' Ni 666.210- - Bazar São Paulo

1
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reverciro de '1069 1.: ")

N° 522.184 - Emerson Radio And ' (N" 600.541 - 1‘/Ianufatura de BrinN o 595.542 - Granjas Colombo S.A.
N9 593.632 - Nuno lo..í Portugal
Phonograph Corporatien - Registro nú- quedos Estrela S. A. - Reg. 390.368; - Reg. 390.406 •
da Silva D Azevedo - Reg. 390.443..
mero 390.328.
N9 600.880 - W. A. Simões
N ? 594.1 0 5 - 1 Maranhão Industrial
N° 595.882 - Peças Muvilop de
N 9 523.829 - Companhia Paulista de Dias ei Cia. Ltda. - Reg. 390.369.
S.
- Reg. 390.411.
•
Parabrizas Ltda. - Reg. :P.90.407.
Citlei;s Vegetais •-• Registro 390.329.
N'
596.035
-Chemillsoi
liapoom
596.222
P
Primeira
Tiansportes
N
Indústria
Nacional
de
N o 600,888 N Q 531.067 - Labor itorins P:nila S/A Artigos
dom t S. A. - Reg. 390.445.
Esportivos Ltda. -- Registro e Comércio Ltda. - Reg. 390.408.
Registro 390.330.
N° 596.223 --- Primeira Transpor es
390.370.
N 9 597.655 - Ou á S:roiços Fi4
N 9 550.125 - Montana S/A - EnN 9 601.525 - Farmácia Santa Isa- e Comércio Ltda. - Reg: 3Q.109. nanceiros Ltda. - Reg .. 390.446.
\
genharia e Comércio - Registro número bel Ltda. - Reg. 390.371.
N" 600.505 - Tecidos e Artelatos
N 9 596•513 - Orimpala - Orgaui390.331.
Confecções Tonal Li- ção Imobiliária Paulista Ltda. - Re- Fischer S. A. - Reg. 390.4.17.
N°
602.396
N 9 553.363 - Lanvin - Charles of miada - Reg. 390.372.
•
ig itro 390.410.
N 9 600.898 - A. J. Reunia . S.A.
the Ritz, Inc. - Registro 390.332.
N9 597.471 - Enfeite - Car
N°
609.163Barbosa
Freitas,
MoIndústria do Vestuário - .390.418.
N 9 534.597 - Discos Casino de Sedústria
e
Comércio
Ltda.
Regisdas S. A. - - Reg. 390.373.
390.448.
villa Ltda. - Registro 390.333.
N 9 609.838 - Soc. Rádio Marconi tro 390.411.
N° 546.876 - Mecânica Irmãos Ca- Ltda.
N 9 600.937 - Farmeclicals
- Reg. 390.374.
N° 597.827 - Screen Gelais. Inc. Ind. Produtos Químicos Ltda.
pozzi Ltda. - Registro 390334.
11eN9 609.912 - Lanifício Varam S.A.
Reg. 390.412.
gistro 390.449.
N° 547.497 - Hercules S/A Indústria - Reg. 390.375.
N9 599.350 - Incovel S. A. Ene Comércio de Calçados e Artefatos de
1\1 5 609.913 - Lanifício Varam S.A. genharia de Vedações - Reg. 390.413. n - N 5 601.201 - 1' A. Indús rias Reu•
das F. Matarazzo - Reg.
Borrachas - Registro 390.335.
- Reg. 390.376.
N9 601.506 - Confecções Zé Mio
N° 609.914 - Lanifício Varam S.A. Ltda. - Reg. 390.414.
N 5 601.889 - Tecnol - indústrias
N° 548.114 - Gregory, Sheehan
- Reg. 390.377.
Qitimicas Ltda. - Reg. 393.451.
Cia. Ltda. - Registro 390.336.
N° 600.720 - Cia. Taperman de
N9 602.027 - Firma Rubel ImporN 5 548.340 - Tclefonaktiebolaget L
N 5 616.744 - Precon - Premolda- Estofamentos - Reg. 390.415.
adora e Exportadora Mei-Lancil Ltda.
dos de Concreto Protendido S. A. M Ericsson - Registro 390.337.
N 9 602.840 - Trigueiros E.1 Soisalo - Reg. 390.452.
N y 565.745 - Jaerger, Willers 5 Cia. Reg. 390.378. .
Ltda. - Reg. 390.416.
Ltda. - Registro 390.338.
N9 450.992,- Amaro Albino PimenN 5 602.069 - Mar( - Construções
N° 608.198
Efecê Editora S.A.
N 9 566.441 - Bazar 13 Ltda. - Re- tcl - Reg. 390.379.
Navais Ltda. 390.453:
- Reg. 390.417.
N° 468.211 - S .Francisco S. A.
gistro 390.339.
N' 602.168 - Mona Magazine LiN 5 608.838 - Ind. Brasileira de Ci- atilada
N" 569.243 - Modo Laminados . de Máquina e Ferramentas - Registro
Reg. 390.454.
nema Inbracinc Ltda. - Registro
390.380.
Madeira Ltda. - Registro 390.340.
N" 602.171 - Laboratórios loclobisa
N 9 468.446 - Craigmillar 3 British 390.418.
N° 570.01,7 -- Auto Mecânica Brasi- Creameries Limitcd - Reg. 390.381.
moa S. A. - Reg. 390.455.
N9
609.560
Mesquita
S.A.
Cotálla Ltda. - Registro 390.341.
N 5 602.759 - Mongoaurélio Publicia
N 5 476.732 - Investibrás - ConsulN9 571.891 - Societe Rhodiaceta - tores de Investimentos Ltda. - Regis- missária e Importadora - Regisrto dade Ltda. - Reg. 390.456.
390.419.
Registro 390.342.
tro 390.382.
N 9 603.565 - Cooperativa Mista
N 5 399.837 - Cia. Química IndusN9 484.009 - Coroa S.A. Indús- trial de Laminados - Reg. :390.420.
N 9 573.952 - Eletrônica • Cosine e
Viti-Vinícola Tiradontes Ltda'. - Retrias Alimentares - Rçg. 390.383.
Dainião Ltda. - Registro 390.343.
gis co 390.457.
N° 443.579 - Dr. José Neves CyN9 576.092 - Emprêsa Gráfica O
N 9 604.807 - Carrocerias Nicola
N° 484.429 - Azoliva S.A. Im- preste - Reg. 390.421.
Cruzeiro S/A - Registro 390.344.
S.A. Manutaturas Metálicas -- Regisportadora e Expor adora de Óleos ,CoN9
560.513
Ind.
de
Sabão
FraN5' 580.821 - Sociedade Mineira de mestiveis e Derivados - Reg. 390.384.
tro 390.458.
noir Lida! - Reg. 390.422.
Lenches Ltda - Soinila - Registro núN° 605.221 -- Camisaria H.eder LiN9 485.219 - Ind . Metalúrgica
mero 390.345.
N' 462.567 - Dispaco Com. c Re- mitada - Reg. 3 .}0.459.
-.
•
Stela S.A. - Reg. 390.385.
pressatações de Couros e Calçados LiN° 606.286 - Madeiras Icaraima Lia
N° 580.861 - Indústrias _Químicas
485.770
Büller
S.A.
LaboraN9
mitada - Reg. 390.423.
mitada - Reg. 290.460..
Banfica Ltda. - Registro 390.346.
tórios Farmacêuticos - Reg. 390.386.
1\1 5 471.527 - Fana S. A. FábriN° 583.376 - Irmãos Hilbig ei Cia.
N° 606.989 - Hotel Calmes Ltda.
N 9 524.108 - Fulminante Ind. e ca Nacional de Tubos - Registro
Ltda. -- Reg. 390.347.
- Reg. 390.461.
Comércio de Máquinas Ltda. - Regis- 390.424.
N° 583.690 - Peretto ei Cia. N 9 609.885 - Cia. de Ferro Mita
tro 390.387.
1\1 5 472.412 - Auto-Viação ConquisReg. 390.348.
leável - Reg. 390.462.
N 9 526.919 - Cerâmica Sanitária ta Ltda. --- Reg. 390:425.
N° 583.338 -- A B C Rádio e Te- Porcelite
S. A. - Reg. 390.388.
N" 612.529 - Le Due Lirangi Re.
-- Reg. 390.349.
kvisão S.
N° 475.515 - Sociedade de Em- prestações Ltda. - Reg. 390.463.
1\1 9 527.928 - Transporte Ristár
preendimentos
Lo-Ma
S.
A.
AdminisN° 589.024 - Cia. Fotoquímica Na- - Reg. 390.389.
N° 612.709 - Antônio do Amaral
cional - Reg. 390.350.
N 9 528.665 - Dorgasil Ltda. - tração Agricultura Ind. e Comércio - Reg. 390.464.
Reg. 390.426.
N° 592.851 - Irmãos Moysés S/C. Reg. 390.390.
N9 477.671 - Marcadora S.A. InN 5 476.731 - Investibras - Con- Reg. 390.35 1.
N 9 534.192 - Cia. Internacional de
sultores de Investimentos Ltda. r-- Re,- dústria e Comércio - Reg. 390.465.
Discos e Filmes - Reg. 390.391.
N 9 593.481 - Etegil - Editora Técgistro 390.427.
N° 478.268
Regelio Godofredo
nico Gráfica Industrial Ltda.
RegisN° 536.678 - Emprêsa Nacional de
Reg. 390.966.
N9 478.725
Ind. e Comércio San- Bozzano
Autocamiones S. A. - Reg. 390.392.
tro 390.352.
ta lzabel S. A. --/Reg. 390.428.
N 9 594.754 - Indústria de LuminoN 9 565.581 - C. F. Boehringer
Nu' 478.744 - Cibragal -- Cia. BraN9 479.625 - Farínácia Nlarzia) Li- sileira de Galvanostogia - Registro
sos Iluminatex Ltda. - Reg. 390.353. Soehne GMBH- Reg. 390.393.
N 5 595.676 - Fausto Tameron LoN 5 580.293 - Cia. Hansen Indus- mitada - Reg. 390.429.
trial - Reg. 390.394.
pez - Reg. 390.354.
N 9 41.025
8
- Modelação Aliança
.1\1 5 479.655 - Transportadora Trans- 390.467
N 9 598.025 - Co. Fotoquírnica NaN 9 581.159 - Unibrás - União Na- tudo Lida!- Reg. 390.430.
Limitada - R.eg. 390.468.
cional das Indústrias Brasileiras - Re- N" 481.340 - Ind. de Bebidas Ama- • N° 484.027 - Amélio 1.4:chineariol
cional - Reg. 390.355.
gis ro 390.395.
zônia S.A. - Reg. 390.431.
irmãos Ltda. - Reg. 390.469.
N° 598.268 - José Gregorio SpoinN'' 586.265 - Eloy da Silva 3 Cia.
N" 581.161 - Unibras - União Naberg e Mauricio Gregório Spomberg Nu' 484.028 - Aiuiélio Ecloassrial
Reg. 390.432.
cional das Indústrias Brasileiras - Re- Ltda.
Reg. 390.356.
Irmãos Ltda. - Reg. 390.470.
N9 598.679 - Lava Tudo Ltda. - gistro 390.396.
Soc. BraN 5 587.262
N 9 484.310 - J. Rosa El Cia. Ltda.
Reg. 390357.
- Reg. 390.47 1.
_ N 5 581.173.- Unibras --- União Na- sileira de Construção Civil Ltda.
N9 599.255 - Petisco S. A. Incional das Indústrias Brasileiras Re- Reg. 390.433.
N" 485.420 - George Goociman
dústria Alimentícia - Reg. 390.358.
N9 589.169 - Ciba Socicté Anonynae
390.397.
tnied
1 .2eg. 390.472.
N° 599.762 - Vemag S. A. Veí- gistro581.199
Reg.
390.434.
- Unibras - União Na1\1 5
N9 486.956 - Fábrica de Engrenaculos e Máquias Agrícolas - Regis- cional
1\1 9 589.335 - - Indústrias York S.A.
das Indústrias Brasileiras - Retro 390.359.
Produtos Cirúrgicos - Reg. 390.435. gens Mi' S.A. - Reg. 390.473.
gistro 390.398.
N9 599.778 - Fábrica •de Doces
N 9 531.935 /- Pastifício Amarante
N 9 584.340 - A B C Rádio e TeN 9 589.373 - Eckhard Max TheoDalpa, Lida - Reg 390.360.
levisão S.A. - Reg. 390.399.
Ind. e Comércio Ltda. - Registro
dor Stauch e Norbert Ingo Gaitzsch
Ng 599.832 - Combina - Comercial
390.474.
Reg.
390.436.
586.397
Pall
Corporation
I\1 9
e Importadora Ltda. - Reg. 390.361, Reg.
N° 590.077 - Luiz Goozoor, _das
N° 532. <J77 --....,,Tecidos e Artefatos
N°' 600.109 - Nereides Powcler N, 390.400. - Laboratórios Enfia Neves - Reg. 390.437.
Mosanyl Ltda. - Reg. 390.475.
Company - Reg. 390.362.
S . A . - Reg. 390.401.
N9 590.090 - Antônio José PimenN 9 532.795 - Emmerong - Comérd
N" 587.062 - Laboratórios Enda tel - Reg. 390.438.
N9 600.171 - Sacaria Guerra Licio Importação Ltda. - Reg. 390.476.1
Reg. 390.402.
saltada - Reg. 390.363,
S.A.
N° 590.792 - Roclac Equipamentos
N 9 600.273 - Brandão e Cia.
N9 533.560 - Remo - Revestimen.
N° 588.394 - Laboratórios Sanitas Rodoviários S.A. - Reg. 390.439.
Reg. 390.364.
tos
de Mosaicos Ltda. - Registra
Reg. 390.403.
S.A.
Nu' 590.844 - Cia. de Cimento "Nr- 390.477.
N° 600.326 - Decorações Erika
N''
592.385
Rodeiro
£.1
Garcia
tland
Paraíso
Reg.
390.440.
mitada - Reg. 390.365.
Reg. 390.404.
N9 548.890 - Francisco P. I,. Al.
N9 600.468 - Farmácia Alvorada
N° 590.937 - Indústria de Arames
ves dos Santos - Reg. 390.478.
1
mitada - Reg . 390.366.
N9 595.359 - Ceimpre Cia. de Ex- Cleide S. A. - Reg. 390.441.
N9 551.663
N° 600.479 -- Indústria de Grava- portação é Representação - Registro N' 590.043 - Indústria de Arames
Miss Universe. Sffli
tas JZ Ltda. - Reg. 390.367.
390.405,
Cleide S. A.' - Rei. 390.412.
- Reg. 390.479,,
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N° 553.437 - Brobras - Ferrainentas Pneumá'icas Ind. e Com. Ltda. Reg. 390.480.
N9 556.867 - Gumercindo Lopes
Camargo - Reg. 390.481.
N° 560.586 - Totalmotor - Importação e Comércio de Peças Ltda.
- Reg. 390.482.
W 563.439 - Schiller, Brixen
Cia. Ltda. Reg. 390.483.
N" 563.664 - Fólha de Brasília
S. A. - Reg. 390.484.
N 9 565.308 - Emprêsa - Jornalística O Municipalista Ltda. - Registro 390.485.
N 9 577.894 - Lysandro de Campos
Sales - Reg. 390.486.
N° 577.895
Lysandro de Campos
Sales - Reg. 390.487.
- N 9 578.666 - Lázaro Coutinho de
Matos - Reg. 390.488.
N° 580.406 - Servalux Abat-Jours
Ltda. - Reg. 390489.
N° 580.48 - Ind. de Aparelhos
Elétricos Syluz Ltda. - Reg. 390.490.
N° 580.480 - Artefatos Plásticos
Sul Industrial Ltda. - Reg.. 390.491.
N 9 583.094 - A. e W. Root Beer
Co. - Reg. 390.492.
N° 588.126 - Farmácia e Drogaria
Brasília Ltda. - Reg. 390.493.
1•1 9 589.179 - Malharia/ Nilza Ltda.
-- Reg. 390.494.
151 9 589.230 - Nazareno de Almeida
,Araújo - Reg. 390.495.
N9 592.758 - Auto Mecânica Telma Ltda. - Reg. 390.496.
N 9 597.290 - Z. Cesar Wasserfirer
- Reg. 390.497.
N° 598.205 - Pôsto Único S.A.
Reg. 390.498,
N 9 598.836 - Banco Agrícola Mercantil S:A. - Reg. 390.499.
N° 601.703 - Indústria e Com. de
Auto Peças Frieco Beckeer Ltda. Reg. 390,500,
N° 604.706 - Cia. de Desenvolvimento Econômico do Paraná Codepar Reg. 390.501.
N 9 610.323 - lis-Med do Brasil
S.A. Indústrias Farmacêuticas - Registro 390.502.
N° 610.341
Química Valmey Sociedade Anônima - Reg. 390.503.
N° 610.351 - Química Valmey Sociedade Anônima - Reg. 390.504.
N 9 610.362 - Química Valmey Sociedade Anónima - Reg. 390.505.
No 612.017 - Parcma -- Administração e Empreendimentos S. A. Reg. 390 .
.
N° 612.747 - Orlando França de
Lima - Reg: 390.507.
Cancelamento
Foram mandados cancelar de
acôrdo com o art. 110 do Código
os registres abaixo mencionados:
N° 359.764 - Requerente: Damare Machado da Silva.
N 9 383.424 - Conil Construções e
Instalações Ltda.
lkl° 383.606 - Exportadora de Madeiras Atlântica Ltda.
N9 383.636 - Zecarthur - Comércio
de Materiais de Construção Ltda.
N 9 383.641
Golfi Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.
N 9 383.689 - Metaco do Brasil Importadora de Metais Ltda.
N 9 383.702 - Fundição Minas Gerais Ltda.
149 383.722 - EletrometaIúrgica
Erisraa Ltda.
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N9 383.726 - Herrn. Stoltz de São Brasipel, Cia. Brasileira de Pape 1 chrysler do Brasil S. A., IndúsIndústria Comércio (oposição ao tria e Comércio (oposição ao termo
Paulo S.A. Comércio e Indústria.
864.504, marca Sinco).
N 9 383.734 - Decromo Industrial ,de termo 862.352, marca Brasitel).
Eletromar, Indus tria Elétrica Era.
Calçados Ltda.
GUtermann & Co. A. Cl. (oposi sileira
A. (oposição ao termo
ção ao termo 862.253, marca Marta) ' 868.232,S.marca
(Cancelem-se os registros) . .
•
letroman).
G. D. Searle & Co. (oposição ao
Invest, Planema, Planejamento
Oposições
termo 862.372, marca Pavulon Econômico
e Assessoria, de Emprêsas
A Cia. Produtos Confiança S. A. (NA-97).
Matsushik Electric Industrial Co. Ltda. (oposição aos termos:
(oposição ao termo 863.972 marca
Ltda. (oposição ao tiermo &62.38'3,
N.9 866.232 ndrn com. Planepar
Café Moinho de Ouro).
Sociedade Anônima, Construções, CoCia. Swift do Brasil S. A. (oposi- marca PANA-LIN).
ção ao termo 806.452 marca Roda Artes Gráficas Gomes de Souza mércio e Paivrnentação.
Sociedade Anônima (oposição ao tez_
N.9 866.235 nome com. Plaxiepar
Viva).
mo 861.925, marca Sistema).
Calçados Samello S. A. (oposição Indústrias Elétricas e Musicais Fá. Ltda. - Organização de Planejaao termo 863.577 marca Jamelli e brica Odeon S. A. (oposição ao ter- mento Sócio-Emnômico do Paraná.
Lazs. Andromaço S. A. (oposição
863.766 "Somelli".
862.455, sinal Som jovel).
aos termos3:
Cia. Fiação e Tecidos São Bento mo
Quimbrasil - Química Industrial N. 865.228 rnarea Catilan.
(oposição aos termos: 862.610 marca Brasileira S. A. (oposição ao termo
N. 865.228 marca Catilan.
São Bento).
863.536, marca Heptatox).
N.9 865.361 marca Solar;
862.611 nome de empresa Fiação
S. A. Moinhos Rio Grandenses- N. 865.362 marca Solar.
São Bento.
N.9 865.363 marca Solar.
Soma, Cia. de Crédito Financia- (oposição ao termo 863.788, marca
Otto Baumgart, Indústria e Co_
mento e Investimentos (oposição ao NATA).
Anda - Associação Nacional para mércio S. A. (oposição aos termos:
termo 866.819 marca Multisoma).
Difusão
de
Adubos
(oposição
ao
ter-N.9 862.896 - 802.897 marca Mix-D.
868.363 - Soma.
S. A. Moinho Santista Indústrias
Hernani nonato e Carlos Eduardo mo 862.947 marca Emblemática),.
Meirelles Mahteus (oposição ao ter_
Supermercados Peg-Pag S. A. Gerais (oposição aos termos:
mo 867.721, expressão Impacto).
(oposição ao termo 862.990, marca N.9 865.016 marca Pré_D".aikol,
NP 865.017 marca Ana-Encol.
Otto Baumgart, Indústria e Co_ Peg-Rod).
N.9 865.037 marca -Surf Kivinco
Nestlé S. A. (oposição ao termo
mércio S. A. (oposição ao termo
863.910,
marca
Café
Surpresa).
Aurora.
862.632 marca Tacofix).
Cibramar S. A., Comércio e InCia. Telefônica da Borda do Cam- A Cia. Antártica Paulista Indústria
dústria (oposição ao termo 862.948
)ss oposição ao termo 864.743, ex. Brasileira de Bebidas e Conexos
marca Cibram S. A., Indústria e pressão.
(oposição aos térrnos:
Comércio).
Borda do Campo o Revendedor...
N.9 861-937 marca Emblemática.
Kibon S. A. (Indústrias Alimen- que usa a imaginação para você ter N.9 862.534 marca Vino_Cap.
tícias) (oposição ao termo 862.492, o seu carro).
N. 862.755 - marca Guaraná Itu.
marca Yam).
Giuseppe Vanossi (oposição ao ter- bebe.
Indústria de Confecções e Malha- mo 862.843 marca Catui).
Primor Norsk Frossenfisk A/L
ria Jomali Ltda. (oposição ao termo ABC, Rádio éTelevisão S. A. (opo- (oposição aos tê:retos:
863.577, marca Jomelli).
sição ao termo 865.819, marca EPA_ N.9 863.055 nome com. Frinor Frios
do Nordeste Ltda.
Agência Delta de Seguros 14da,. TIL do ABC).
(oposição ao termo 862.325 marca
Bicicletas Monark S. A. (oposição N.9 863.056 masca Primor.
Delta).
ao têrmo 864.533, marca M -M).
Hndra S. A., 'Crédito Financia.
Adolpho Shermann. (oposição ao Indústria Metalúrgica Forjaço So- mento e Investimentos (oposição aos
ter
' mo 862.319 marca Guia do Sin- ciedade Anônima (oposição ao térmo têrmos:
dico e Condomínio de Edifício).
865.498, marca Formaço).
N.9 867.652 marca Forte.
Instituto Terapêutico Scil Ltda.
Cerâmica Mogi-Guaçu S. A. (opo- N.9 867.652 marea Forte.
(oposição ao termo 863.356 marca sição ao térmo 865.497, marca Gua- Emser Werke A G (oposição ao
0-SYL).
çumat) .
térmo 862.655, marca Silene).
Clairo/ Incorpora:tad (oposição ao
têrmo 862.655, marca Silene)
tèrrno 852.889, marca Clarim) .
Sociedade Anônima (oposição ao têrmo 861.873, marca Churrascaria
Jardim).
Sindicato da Indústria de Produtos
de Cacau e Balas de S. Paulo (opoDE
içtãe)
lsei
o ao têm:, 864.017, marca Choco-
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PREÇO: NCr$ 6,00

A VENDA
Na Guanabara
Seção de Vendas: Avenida Rodrigues Alves
Agenda 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlsd

Em Brasílza
Na sede do D. 1. N.

Kibon S. A. (Indústrias Alimentícias) (oposição áo têrmo 864.017,
marca Chocolate).
marca Chocoleite).,
Metalúrgica Tugabras Ltda. (opo.
sição ao têrmo 865.661, marca Tuzozras) .
Rucian. Ruiz S. A., Indústria e
Comércio (oposição, ao termo 865.321,
marca Criquita).
Alves, Azevedo S. A., Comércio e
Indústria (oposição ao Vérmo 864.981,
marca Universal).
Laboratório Wantuil S. A. (opas/.
ção ao têrmo 8668.901, marca WAM).
José Ferreira da , Silva (oposição ao
termo 862.233, marca Espumei).
Grinzing Restaurante Ltda. (oposição ao termo 861.870, titulo Grinzing).
ignmble Oil & Refining Company
(oposição ao terral') 863.361, marca
Vanisol).
Warner-Lambert Pharmaceutical
Company (oposição: ao termo 866.841,
marca Profil).
Eletromecânica, Dyna S. A. (oposição ao têrmo 852.603, marca Dimaq)
Perfumarias Phebo S. A. (oposição 20 têrmo 863.355, marca Gray
For Men).
A Segurança Industrial - Cia. Na..
710 p al de s:guros (oposição ao térmo 861.961, rlarca , Segurança).
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MARCAS DEPOSITADAS
PubticaçAo feita da ac6rdo com. o
Na. 871.256/260

INDÚSTRIA ,RRASILEIRA

art. 109 s soua parkgrafos do Código da Propriedade Todustrial

cato quando vestuário), mortalhas,
mastros, nesgas,
ombreiras, palmilhas, passamanarias, passamanes,
pavios, pingentes, pom-pons, proteto.
res de pano para colchão, rédeas de
qualquer tecida, sacas, sacolas, sacos,
sianinhas, sutachos, tampos não ' de
outras classes, telas para bordar, tiras, vieres, xergas
/classe 38
Para distinguir e assinalar: Abrigos
quando vestuários, agasalhos, alvas,
'anáguas, aventais, babyadol, barretes, batinas, bermudas, blusas, bitu
sões, boinas, bolaras, bonés, bOrze.
guina, botas, botinas, cache-cols, ea,che-nez, calçados, calças, calcinhas,
calções e camisas inclusive para es..
porte, camisas de: farça -- pagão,
camisetas, camisolas, camisolões, canos- de botas (perneiras), capacetes,
capas, capotes, et1rapuças, cartolas,
casacos, casacas, casquetes, casulas,
ceroulas, chaTes,
chapéus, chinelos,
chuteiras, cintas ., cintos, cinturões,
elergi-man, colarinhos, coletes, combinações, corpinhos, cuecas, cueiros,
culotes, dolmans, doMinós, echarpes,
espartilhos, estolas, fastasias, fardamentos, fardas, fraldas, fraques, galochas, gandolas gõrros, guarda_pó,
gravatas, hábitos, japonas, jaquetas,
jaquetões, 'lenços, libres, ligas, 'bagarias, luvas, macacões, maillots, mandriões, manípulos, mantas de uso pessoal, mateeux, mantilhas, mantos,
martas, martinha,s, meies confecções,
modeladores, tfalas (ponchos leves),
paletós, pantufas, paramentos, aelgnoire, pelorinas; pelos quando vestuário, perneiras, peugas, pijamas,
peitlhos, polainas, ponchos, puloveres, punhos, quépis, quimonos, regalos, renarde, robes de chambre, poupas brancas de uso pessoal, roupas
de baixo, roupas feitas, roupas para
esporte, roupões, saias, sandálias, sasolidéus,
sabre — pelizes,
patos,
shorts, sIaks, shooteiras, sobretudos,
suster, sungas,
ctainas, souteiens,
tailleurs, taIabrartes,
suspensórios
tiaras, togas, túnicas, toucacs,
formes, vestidos, véus e visons
Classe 37
Para distinguir e assinalar: Acolchoados para cama, cadeiras, poltronas, cobertas para cama, para mesa,
cobertores, colchas, edredons. esfregões, fronhas, guardanaPos de qualquer tecido, guarnições para cama
e mesa, lençóis de qualquer tecido,.
mantas para cama, panos de prato e
análogos, panos para cobrir ou enfeitar móveis, panos para cobrir aIimentos, panos nara cozihn a(araqâ
mentos, panos para cozinha„ toalhas
de altar, de banho, de mesa, de
rosto, para banquetes

transportes, distribuição e manipulaãço de aritgos e produtos metalúrgicos em geral, assistência técnica aos
ramos de metalurgia e plásticos. Importação e exportação técnica aos ramos de metalúrgica e plásticos. Impar
tacão e exportação, da classe 50
N.° 871.261

- 1NIDAIATUBA

Req.

TEXTIL S/A

Indaiatuba Textil S.A.
Local: São Paulo

Requerente: Inclaiatuba Textil S. A.
Re 871.263
Local: São Paulo
Classe 22
Para distinguir e assinalar: Fios de,
METALURGICA SOLAR LTDA.
algodão, de amianto para tecelagem,
de linhas para bordar, fios de cânhamo para tecelagem carretéis de linhas, fias de celulose para tecelagem, linhas de: coser, costura, liReq.: Metalúrgica Solar Ltda,
nhas de lãs para crochet, fios elásticos para tecelagem, fios de celuLocal: São Paulo
lose para tecelagem, fios em geral
Nome de empresa
para tecelagem, fios plásticos pa
tecelagem, fios de serzir, fios de juta
N.° 871.264
para 'tecelagem, fios de Ias, linhas
para: bordar, coser, tricotar, de linho para tecelagem, novelos de lã,
de linhas, fios de nylon para teceCOLÉGIO BANDEIRANTES Mi.
lagem, fios de peles para tecelagem,
fios ed rayon para tecelagem, fios de
Reg.: Colégio Bandeirantes S.A.
seda, fios, linhas e lãs para tricotar
Classe 23
Local: São Paulo
Para distinguir e assinalar: Tecidos
de: algodão, de alpaca de amianto,
pv, 871.265
aparas de- tecidos, batista, tecidos entrememeudos de borracha, tecidos de
cambraia, tecidos de: cânhamo, caroá, casemira, celulose, cetim, cope,
cretone, elásticos, flanelas, tecidos
impregnados de carvão para revestiRequerente: Rio Taxi Ltda. ,mentos, fazendas em peças, tecidos
Local: Rio de Janeiro
de ganga, de gase, gorgurao, gata
Classe: 50
percha, impermeáveis, impregnados
de qualquer material, isolantes em
Artigos: Transporte de passageiros em
peças, ,.de jersey, de juta de lã, li
automáveis
nhagem, linho, malha, matéria plástica, morim, tnusseline de nylon, teN.° 871.266
cidos de: opta, entremeados de ouro,
organdi, paco-paco, pano-couro, panos em peça para qualquer fim, tecidos de papel, percal, percalina, tecidos plásticos, tecidos entremados
JOAYP:
de prata, de rami, de rayon, de seda,
de setim, percalina, sarja, sarjinha,
retalhos de tecidos tafetás a • tecidos
INDÚSTRIA BRASILEIRA
em geral, tecidos para quaisquer fins
de peças, tecidos revestidos de qualquer material, telas em peça exceto
Requerente: V. de Sant'Anna 8s Cia.
N.° 871.262
de metal, resultantes de tecelagem
Sociedade Anônima — Industrial e Extussor, velado, de vidro de viscose
.
Classe 24
portadora
Para distinguir e assinalar: Adornos
Local: Florian6polis
de pano, alamares, alforges de pano,
Classe: 41
algodão para alfaiate, atacadores,
Artigos: Açúcar, alcachofra, alface.,
ataduras (exceto para fins medici.
alho, alpiste, amêndoa, amendoim, aminais), bicos, bolsas, bordados, borlas,
do alimentício, angil araruta, arroz, asbraçadeiras, brocados, cadarço' capas para: móveis raquetes, instru,
pargo, aveia, aves abatidas, avelãs, wri
mentos musicais, carapuças (exceto
te, azeitonas, banha, batata, baunilha,
vestuários), chumaças de algodão,
beterraba, biscoitos, bOlos, bombons,
coadores de café, coberturas para ca..
baias, cacau, café, canjica, caramelos,'
valos, para pianos, cordões de' qualcarnes frescas, séca e em conserva, casquer tecido, debruns, droquetes, elástanha, cebola, cereais, cevada, cevac11.
ticos para vestuários, enchimentos de
pano, enfeites de pano, entremeios,
nha, chá, coalhada, cOca, colorantea p aentretelas, estopas de algodão para
ra alimentos, compotas, condimentas
alfaiate, etiquetas_ de peano, feltros
para alimentos, couve', &ices em massa,
naq.: Metalúrgica Sclzr 1
para limpeza festões; filtros de pa"in carda e em compotas. dôcas cris• Local: São Paul:
no, fitas, fitilhes, flanelas para lina
'-'i•t,dos, espinafre, easkic`s alirnenpeza, franjas, galardetes. galões, /a- Prcstação de serviços relóci . -nr •2'
çcs, mechas mochilas mantas (ex.. a fabricação, conservação, manuten.ae; .ícias, extrato e:. carne, extral2

RIO TAXI,

fruta, ervilhas, farelo, farinhas ai:n-1s'.
tícias, farinha de cereais, farinhas da
-mandioca, farinha de trigo, féculas aliMentirias, feijão, fermento, fiambre,
frutas — ia natura, secas, em calda
ou em conserva e cristalizadas, fubá,
gergelim, gni), glucose, gorduras atimaufidas, graão de bico, hortaliças, lagosta, laticínios, legumes, leite de vaca ia
natura, em pó e condensado, lentilhas,
língua, linguiça, lombo-macarrão, mandioca, margarina, mariscos, massas alia
mentidas, massas de tomate, mate, mel,
melado, milho, miudos de animais, niii•
lhos alimentícios, moluscos alimenticios, nzes, Mos alimentícios, ovos cozidos, fritos ou quentes, pão, peixes
frescos, secos, salgados e em conservas,
pickles, pimentões, presuntos, queijos,
quiabos, rações alimentícias, repolho,
sal, salame, salsicha, sardinhas, soja,
aOpas, sorvetes, talharim, toucinho, toa
mate, tortas alimentícias, trigo, vagens,
vinagre, xaropes alimentícios, xaiques,
xispes e legumes frescos ou em conserve
Ns. 871.257-272
r,

Siker Star

Requerente: Indústria de Rendas Roadanyl Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 22
Artigos: da claan
Classe: 24
Artigos: da classe
Classe: 28
Artigos: da classe
Classe: 34
Artigos: da classe
Classe: 36
Artigos: da classe
Classe: 37
Artigos: da classe
N.° 871.273

Santa. Genovvi:(i
BRASILEIR

AV]

Requerente; Corturno Santa Genovesal.
Sociedade Anônima
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Gelatina comestível em pa
e em tabletes
-121
Na. 871,2.74-275

Reqz.le:kinte: TipaLito Ateaa Ltda.
• .1 Local: São Paulo
'""
Classe: 5
0. 1".PRI-411
t
Artigos: Serviços e plsaejeAlenioo,Sti
..---..,, pl•Opagancla em geral .
...—......,-. ....

..odelemáiÈ,.......
• ‘j .."
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Ns.

S71.276-277

o

re‘
jS
,i5(P
Requerente: Tipo-Lito Atena Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Publicações em geral, álbuns,
programas radiofônicos e programas
de televisão
Class... 50
Artigos: Serviços e plianejamento de
, propaganda em geral
NS. 871.278-279

I

Requerente: Tipo-Lito Atena Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Publicações em geral, álbuns,
progratnas radiofônicos e programas de
televisão
Classe: 50'
Artigos: Serviços e planejamento de
e_
propaganda em geral
NS. 871.280-283

enMers
Indústria Rrasileira
Requerente: S. A . Moinho Santiste
Indústrias Gerais
Local: São Paulo
Classe: 23
Artigos: Tecidos de aigodáo tecidos
de .3:paca, tecidos de amianto, aparas
de tecidos. odtisla tecidos e.ntremea •
doe de norr,ena tec,iu.,t, de catniraia,
tecidos de caWlanio, teddos de caroá,
tecidos de inua, tecidos impregnados de carva pra revest:menths, tecidos de celulose, tecidos de cetim, tecidos de crepe, tecidos de cretone, tecidos de elásticos, twendas ece peças,
tecidos de flanelas, fular, tecidos de
fustão, tecidos de gabardine, tecidos
de ganga, tecidos de gase, tecidos de
gorgorão, tecidos de guta-percha, tecidos impermeáveis, tecidos Impregnados de qualquer material, tecidos isolantes em peça, teci-dos jersey, tecidos
de juta, tecidos de lá, linhagem, tecidos de linho, tecidos de malha, tecidos
de matéria plástica, morim, mussetine,
tecidos de Wein, tecidos de opala, te!rides entremeados de ouro, organdi,
paco-paco, pano-couro, panos em peça
para qualquer fim; tecidos de papel.
er730, pc.rçalina, tecido plásticos, te-

ciclos entrerineados de- prata, tecidos de
Icidos entremeados de prata, tIcidos
rarm, tecidos de rayon, retalhos de
, raiare; secados de rayon, retareas
1,.ecroos, sarja, sarjinha, tecidos ca se- tecioos, sarja, sarjinha, tecidos de seda,
'a, tafetas, tecidos em geral, tecidas tafetás, tecidos em geral, tecidos para
para quaisquer fins de peças, teardos quaisquer fins de peças, tecidos revesre aastidos de qualquer material. telas tidos de qualquer material, telas em
peça exceto de metal, resultantes de
vidro, tecidos de viscosa
Classe: 24
tecelagem iussor, veludo, tecidos de
Artigos: Adi:á-nos de pano, alforges de
vidro, tecidos de viscosa
pano algodão para alfaiate, ataduras
Classe: 24
em peça exceto de metal, sesulteostes Artigos: Adornos ue pano, aliorges de
de tecelagem tussor, veludo, tecidos de pano, algodão para alfaiate, ataduras
(exceto para fins medicinais) braça- (exceto para fins medicinais), braçadeiras, brocados, cadarços, capas para deiras, brocados, cadarços, capas para
móveis, capas para instrumentos musi- móveis, capas para instrumentos musicais, carapuças (exceto vestuário), co- cais, carapuças (exceto vestuário), coberturas para cavalos, cooerturas pala berturas para cavalos, coberturas para
pianos, cordões de qualquer tecido; de- pianos, cordões de qualquer tecido,
bruns, elásticos .para vestuários, enfei- debruns, elásticos pare vestuários, - entes de-pano, entremeios, entretelas, es- feites de pano, entremeios, entretelas,
topas da algodão para alfaiate, etique- estopas de algodão para alfaiate, etitas de pano, mantas (exceto quando quetas de pano, mantas (exceto quanvestuários), mortalhas, passamana- do vestuários), mortalhas, passamanarias, protetores de pano para colchão, rias, protetores de pano para colchão,
rendas, sacas, sacolas, sacos, sianinhas, rendas, sacas,. sacolas, sacos, sianinhas,
. telas para bordar, viezes
telas para bordar, viezes
Classe: 36
Classe: 36
Artigos: Abrigos quando vestuários, Artigos: Abrigos quando N estuários,
agasalhos, bermudas, blusas, blusões, agasalhos, bermudas, blusas, blusões,
calças, capas, capotes, casacos, casacas, calças, capas, capotes, casacos, casacas,
clergy-man, fardamentos, paletós, rou- clergy-man fardamentos, paletós, roupas feitas, roupas para esporte, saias, pas feitas, roupas para esporte, saias,
slacks, sobretudos, tailleurs, túnicas, slaãss, sobretudos, tailleurs, túnicas,
uniformes, vestidos
uniformes, vestidos
Classe 37
Classe; 37
Artigos: Acolchoados para. cama, acol- Artigos: Acolchoados para cama, acolchoados para cederas, acolchoados pa- choados para cadeiras, acolchoados para poltronas, cobertas para cama, co- ra poltronas, .cobertas para cama, cobertas para mesa, cobertores, colchas, bertas para mesa, cobertores, colchas,
edredom', esfregões, fronhas, guardepos edredons; fronhas, esfregões, guardanade qualquer tecido, guarnições para pos de qualquer tecido, guarnições pacama, guarnições para mesa, lençóis ra cama, guamiçõea para mesa, lende qualquer tecido, mantas para cama, çóis de qualquer tecido, mantas para
panos de prato e análogos, panos pare cama, panos de prato e análogos, pacobrir ou enfeitar móveis, panos para nos para cobrir ou enfeitar móveis,
cobrir alimentos, panos para cozinha, panos para cobrir alimentos, panos patoalhas de altar, toalhas de banho, ra cozinha, toalhas de altar, toalhas de
toalhas de mesa, toalhas de rosto, banho, toalhas de mesa, toalhas de
toalhas para banqüetas
rosto, toalhas para banquetes
NS. 871.284-287
N.° 871.288

s antúerhe
,

Indústria Brasileira

Indústria Brasileirt

N.° 871.291

.1tomZTA
Indústria /
Btas11e1r4
Requerente: Indústria Metalareare
Roleta Ltda.
Local: São Paulo
Classe:' 21
Artigos: Para-choquesl, para-rama
alavancas de câmbio, i amortecedores,
aros para veículos, automóveis, bancos, barcos, bicicletas, braços para ydautos, 'breques, calotas, camionetas
carretas, carrinhos, oaerocerias, chapas, chassis, direções, eixos, engates,
estribos, freios, fronteiras, manivelas,
molas, para-brisas, pedais, pontões,,
reboques, rodas, varais, varetas
DL° 871.29À •

ccl
Requerente: F: 12 Macedo
Local: Rio de aneiro
Classe: 4 2
Artigos: Aguardente
DL° 871.294

In
Requerente: Dansk-Flama S.A. Instituto de Fisiologia Aplicada
Local : Guanabara
Classe: 3
Artigos: Um preparadc farmacêutico
indicado nos estados de fadiga mental
e muscular
N.° 871.294

Tamoyo Frigoríficos
Rèunidos S. A.

Requerente: Tamoyo Frigorificós
Requerente: Unicafé — União
Reunidoc S.A. e
Exportadora de Café S.A.
Requerente: S,A. Moinho Santista
Local: Paraíba clb Norte
Local: Espírito Santo
Indústrias Gerais
Nome ComerCial
Classe: 41
Local: São Paulo
Artigos: Café em grão, torrado e
N.° 871.29
Classe: 23
moído
Artigos; Tecidos de algodão, tecidos
N.° 871.289
de alpaca, tecidos de amianto, aparas
NICTHEROY-Credità.
de tecidos batista, tecidos entremeados de borracha, tecidos de cambraia,
Financiamento
tecidos de cânhamo, tecidos de caroá,
tecidos de casemira, tecidos impregna.0 Investimento S/A.
dos de carvão para revestimentos, tecidos sie celulose, tecidos de cetim, tecidos de crepe, tecidos de cretone, te- Requerente: Rio Gráfica e EditOra Requerente; Nictheroy — • Crédito,
Sociedade, Anônima
ciclos de elásticos, fazendaà em peças,
Financiamento e Investimento S.A.
Local: Guanabara
tecidos de flanelas, fular, tecidos de
Local: Rio de j'aneiro
Classe:
32
fustão, tecidos de gabardine, tecidos Artigos: Revistas — álbuns — alNome Comercial
de ganga, tecidos de gase, tecidos de manaques — jornais e publicações em
e DL° 871.296
gorwrão, tecidos de puta-percha, tegeral
cidos impermeáveis„ tecidos impregna
DL° 871.290
dos de qualquer material, tecidos isoNICTHERQY
lantes em peça, tecidos jersey, tecidos
juta, tecidos de lã, .1:nhagem, tecidos
IRSA IMPORTADORA
de linho, tecidos de malha, tecidos de
Sociedade de Crédito
DE ROLAMENTOS
a-satéria plástica, morim, musselina, tecidos de aylon, tecidos de opala, teciSANTO ANDRÉ S A.
imobiliário 1/'
dos entremeados de ouro, organdi, ezpierente: Irsa Importadora de RoRequerente: Nictheroy — Sociedade
paco-paco, pano-couro„ Panos em peca
lamentos Santo André S A .
de Credito Imobili4rio S. A
para qualquer . fim, tecidos de papel,
Local: São Paulo .
Local: Niterçi
percal, patcalina, tecidos
Classe: Nome de Empresa
Nome Comercial

Ur
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Clase: 32 e fertilizantes naturais e artiiiciaisd
Artigos: Publicações em geral, álbuns, desinfetantes para sementes de seprogramas radSofeinicos e programas meadura e para plantas; preparados'
de televisão
para exterminar ervas daninhas e destruir nimais nocivos; pesticidas Ou,
N.° 871.297
praguicidas
N.° 871.302

NP 871.305

r:-,v

e, ,,o

e,c) 1G9 1353

bin uedo. figuras de aves animais,
joal ál.vias para esportes, jogos de
rent bcill de mesa, luvas para espir..
te, miniaturas de utensílios, masca.
ras para espor:ss nadadeiras para
esp irte, patins, p4tinetes, piões, pe.
tens, revólver de brinquedo, raque.
tes, sacokers, trens de brinquedos,
tênis de mesa tômbolas, tacos, tor.
nozeleiras para esporte . vagonetes,
Awar
srz Ni!
'
varas de saltos e xadréz.
Classe 48
Artigos: Para dintinguir : Almiscar,
Requerente; David Wertman
águas de colônia, água de quina,
tFi VIISTRIA Bk/011tiK4
Local: Guanabara
água de rosas, águas de alfazemas,
Classe: 40
amon ta (perfumada) , baton, brilhan
tina, bendoline
Artigos. Colchões, travesseiros, mocremes para peles,
cosméticos, c:tpilaS:rios, desadoram.
vais estofados
mesinhas
cadeiras. R équeremc . Lojas Rubi-Lar Ltda .
Local: Guanabara
Regue:. ente : Büttger Kommanditge- tes, clisolvente — estojos, de perfu.
• camas, armários, sofás, cabides, caixas
Classe: 8
sellschaft Pharmazeutische und Kos- me, essências, extratos, enfeites para
sob forma de móveis, camas com moo cabelo, esmaltes para as unhas, es:
Arti-os . Para distinguir eletro-domé,smetische Prâparate
las, camiseiros, estantes, l'elivans
covas para cabelo, pente, cincos,
ticos em geral e outros artigos da
Case: 48
unhas, fixadores para cabelo, lápia
NP 871.298
classe a saber: Liquidificadores, fer Artigos: Aditivos cosméticos para b
para maquilagem, ' lança-perfumes,
ros de passar. enceradeiras. mistura nh-s, preparados para o tratamento loções, líquidos dentifrícios, lixas pa..w
dores. aepiradcres de pó, !avadorat
da pele, compress as pata o rosto
ra unhas, óleos perfumados, óleo
de prato, lavadora" de roupa, aquepara o cabelo, papéis perfumados;
porta-pó de arroz, porta-perfumes,'
cedores de água. refrigeradores, ven
Tk;RMOS DEPOSITADOS EM
quina, petróleo, pentes, pomadas, por
tiladores. exaustores, acondicionadore"
IND.OSTRIA BRASittin
6-12-68
madas para frícias, rouges, redes pai
de ar, placas radiantes, panelas de
ra o cabelo, sabões, sabonetes per.:
pressão, batedeiras de bolo, baterias
N" 871.306
fumados, saias perfumadas, sachetsi
cozinha,
acendedores
elétricos.
de
Requerente: Manuel Francisco
shampiáo, talvo perfumado, tinturas,'
válvulas eletrônica" o sciladores. iguiLocal: Guanabara
para cabelos, tijolos para unhas, vera
trons,
tiratrofis.
re*
ficaddres.
,
diodos.
nizes para unhas, vinagre aromático
Classe; 41
.e vaporizadores.
Artigos. Conservas, molhos alimentí- triôdos, pentOdos. -câmeras de televiClasse 16
cios, mostardas, picles, produtos ali- são, tubos de imagem, válvulas dv
Artigos: Para distinguir: materiais de
mentícios para conservar alimentos raios ca todos, rádios receptores, rã
construções, argila, areia, azulejos,
dios transmissores. amplificadores de
argamassas, batentes„ balaustres, caN.° 871.299
som, gravadores, discos gravados, filhas, cimento, cal, ore, caixas de des.
tas para 'gravadores de som, sistemas
cargas, chamas isolante, caibros, caie
de contrôle remoto, reguladores de
xilhos, caluna chapas para coberta..
voltagem., televisores. rádio-vitrnla".
edificações pra.
ra, caixas d'água,
instrumentos de medição eletrônica,
moldadas, estuques, estacas, esqua.
frisos, gêsso, grades,
drias, forros,
Requerente: National Broadcasting tais como, ornímetros. volt'metros
ladrilhos, lambris,
janelas lamelas,
amperímetros, instdumentes de raCompany Inc.
luvas de junções, lajes lajeotas,
Los.1: Nova York — Estado de Nova diocomunicacõe.s digitais e espaciais,
terial isolantes, contra fio de calor,
York — Estados Unidos da America equipamentos para radar, dispositi- Requerente : Era sminas — Sociedade mantilhas, madeiras, para cone tru.
vos
micro-eletrônico
para
testes
de
Distribuidora
de
Títulos
e
Valôres
Classe: 50
ções, mosaicos, produtos de base as.
Mobiliários Ltda.
fálticos, produtos para tornar im.
Serviços: Serviços de distração ou di- telecomunicações. torradores de não,
fios
de
cabos
condutores
Local
:
Minas
Gerais
permeabilisantes as massas, as larga.
vertimento, especialmente produção,
Classe:
17
Classes:
38
—
50
massas de cimento e cal hidra rodo,
apresentação e aluguel de programas
Artigos: Títulos e valôres mobiliários pedregulhos, placas para pavininta.
Artigos:
Máquinas
de
escrever,
de
ao vivo e gravados 'para televisõso,
ção, peças ' ornamentais de cimento
de somar, máquinas de conrádio e teatros, e material de promo- calcular,
IV? 871.307
ou gesso para teto ou , paredes, par.
tabilidade,
fichários,
canetas,
grampeação ao vivo e gravado relativo a tais dores, porta-canetas, porta-lápis, fuquets, portas, portões. persianas pi.
programas
sos, papel p/forrar 'casas, soleiras
grampeadores automáticos,
radores,
para portas, tijolos, tubos de concrecarimbos mecânicos, almofadas para
N.° 871.300
to, talhas, tacos, tubos de ventila.
carimbos, máquinas de endereçar.
ção. tanques de cimento. vigamentos,
máquinas de fotopiar. mimeógrafos
venezianas e vitrõs.
Clase: 34
BRASMINAS
Classe 21
Artigos: Para distinguir: Tapetes,
Artigos: Para distinguir: Veículos e
cortinas e panos de assoalho e paSociedade Diciribuidora de Títulos
suas partes integrantes a saber: nros,
redes. linóleos, oleados, passadeiras,
aros para bicicletas, auto-caminhões,
e
Valores
Mobiliários
Limitada
encerados,
inclusive
para
instalações
Requerente: Emba Mink Breeders
automóveis, aviões, amortecedores,
hospitalares
alavancas de câmbio, bicicletas barAssociation
cos.
breques, braços para veículos ca.
Local: Racine — Estado de WisconN.° 871.303
minhões, , carros, carroças carroçeria,
sin — Estados Unidos da America
carros-tanques. carros.trai ores. cilas.
Classe: 35
ais, chapas, circulante Pare veículos,
Artigos: Couros, pelos ou pelicas de
cabos cle veículos corre!li c os de vei.
Ginásio
Requerente: Brasminas — Sociedade nulos,
"mink" ou marta
direção, deslizadeiras, dorsays,
Distribuidora
de
Títulos
e
Valôres
Classe; 36
estribos elevadores para passageiros,
obiliários
Ltda
Machado
de
Almeida
Artigos: Agasalhos e vestuários feitos
ou cargas, eixos de direção, frontal..
Local: Minas Gerais
ras para veículos, freitos ,lanchas,
de couros, pelos, peles ou pelicas de
Requerente: Professor Deblangy
Nome de Ernprêsa
motocicletas, molas,. manivelas, apra.
"mink" ou marta
Machado de Almeida
lança, p/bicicletas, para-choques pa.
N9 871,308
Local: Guanabara
N 0 871.301
ra-brisas, pedais, pontões,
parti
das,.
Classe: 33
rodas para veículos, raios, rolamentos, radiadores, reboques,
rodagens,
STAMPTEX
selinam terminais acóstieo, triciclos,
1\1".° 871.3904
varetas de éontrôle de afogador, ve..
and Bra st leira
lecipedes, -varotas.. de contrôle do
acelerador.
Tecelagem •Stamptex
Requerente:
Classe 27
Ltda.
Artigos: Para distinguir:
artefatos
Local: São Paulo
de palha ou fibra a saber: cestas,
cestos, cabos para utensílios, cestos
Classe 49
Artigos: Para distinguir: brinquedos, para cosutras e para pães, caixas de
acondicionamentos, de alimentos pajogos, passatempos em geral, artigos ra
Reguei ente: The Mettúy Conipany oara
esteiras, embornais, esto.
.fins exclusivamente desportivos.. josafeites,
guarnições para utensílios, malas
Requerente: Aglukon Gesellschaft
Limited
automóveis,
aviões,
bercinhos de peneiras,
récles, . rédeas, suporte para.
m. b H.
Local: ccm sede em Northamptoh - brinquedos:), bonecas, • bonecos bara,.
sacos, telas, para asLocal: Dõsseldorf — Alemanha
Uorthampt`onshire — Inglaterra
lhos, bolas para todos os esportes, filtro, sacolas
sentds de cadeiras.
brilhares,
carrinho,
caminhões,
car,
Classe: 2
Classe: 49
rocas, chocallv:rs de brinauedo f.%ne.
Classe 29
Artigos: Substâncias químicas usadas Artigos: Brinquedos, jogos e artigos loiras para es porte, dominós. /lamas Al .i.gcr .. ,-'ara distinnguir: espanadO.
na agricultura na horticultura e no de esporte e partes e acessórios para discOR de arem. es,sa desnortives dar.
re,s, escovas comuns, rodos e
plcrestamento ou silvicultura, adubos
tais artigos
dos para lançamento, espingardas de
vassouras.. , -

RUBI - LAR

UOICO

BRASMINAS

BONANZA

KOJAH

S EELE S
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Classe 56
N? 871.312
Artigos: Para distinguir: amido tNtril,
água de lavadeira, cêra para ass.)alhos, detergentes, esponja de aço, fósTICO$S
foros, lãs de aço, palhas de aço, pomada para calçados, preparados paia
Ind. Brasileira
polir e conservar, madeiras, vidros,
metais e objetos, sabão comum, saRequerente: Tico's Bar e ancres
ponácios e velas.
Ltda.
Classe 47
Local: São Paulo
Artigos: Para distinguir: combustlClasse 41
vais, lubrificantes, substâncias e proArtigos: Sanduiches
dutos destinados à iluminação e ao
aquecimento, álcool motor, carvão e
Ng 871.313
gás, hidrocarimretos, gás liquefeitos,
gás, netano, butano e propuno, gás
engarrafado, gasolina, graxas ltilarificantes, óleos combustíveis, óleos luAPS
brificantes, óleos destinados à ilumiInd.
Brasileira
Ilação e ao aquecimento, petróleo e
querosene.
Classe 42
Artigos: Para distinguir: aguarden- Requerente: A F S Bolsas Ltda.
Local: São Paulo
tes, aperitivos, anis, bitter, brandy,
Cla ss e 35
conhaque, cervejas, fernet, genebra,
Artigos: Bolsas
gya, kumel, licores, nectar, punch,
pimpermint, rum, sucos de frutas em
NP 871.314
álcool, vinhos, vc.x.mutes, vinhos espumantes, vinhos quinados, whist.
Classe 43
Artigos: Para distinguir: águas gaFERRADURA
sosas artificiais, bebidas espumantes
Ind.
Brasileira
sem álcool, gasosas, refrescos, soda,
suco de frutas, xaropes.
Classe 46
Artigos: Para distinguir: flores na- Requerente: Churrascaria Ferradura
Ltda.
turais, plantas sementes e mudas
Local: São Paulo
para agricultura e floricultura e a
Classe
41
horticultura.
Artigos: Churrascos
Classe 44
Artigos: Para distinguir: artigos paN9 871.315
ra .fumantes, cigarreiras, cinzeiros,
cachimbos, carteiras pala fumos, charuto, cigarro, cigarrilhas. ftliro.s para piteiras, fumos em fálha ou em
VENTILADORES
corda, isqueiros, piteiras, tubos de
- cachimbos a rapé.
GIRIO

— paios — preusntos — salames — salsichas — xarques — atum — cama-

Requerente: Lopes 6 Girio
Local: São Paulo
Artigos: Ventiladores
Classe 8

CONJUNTO RESIDEN
CIAL SANTA MADA=
LENA.
S.Paulo Capirai

N° 871 J24

NOTiCIAS DE1CAMPINAS
Indústria Brasileira
Requerente: Danton Gomes
Local: São Paulo
Requerente: ndústria 'Comércio e ImClasse 32
portação de Tintas «Rosana»
Aplicação: Para ser aplicado nos artigos
- Ltda .
da classe acima
Local: São Paulo
Classe 16
N 9 871.325
verniArtigos: Pará distinguir tintas
zes e solventes utilizados em pinturas
de construções civis
LIMX0—
N9 871.320

BELA CINTRA
IND. BRASILEIRA

CALÇADOS DORA

1\19 871.317

,EDIF/CIO
PINTO FERRAZ
S.Paulo Capital

NIOGA
Ind. Brasileira

Requerente: Boutique Nioga
Ltda.
Local: São Paulo
Requerente: condomínio do Edifielb Artigos: Blusas — calças — lingerie —
Pinto Ferraz
maillots — saias e vestidos
Local: São Paulo
Classe 36
Cla.sse 33
Artigo: Como Título de
871.318
Estabelecimento

aloquerente: Condominio de Edifício
Botucatú
Local: São Paulo
Classe 33

Artigo: Como Titulo de

Estebeiecimento

SA Ti G
IND:EIRASILEfRA
v===========
•

.sren : Mercear.i, San :I.: go
Ltda .
Lo.-_-,11: São Paulo
Classe 41
Artigos: Para distinguir ca
em geral, linguiças — lombos — mortadelas

Requerente: Cláudio José Serpa
I,cal: São ,?aulo
Classe 43
Aplicação: Para ser aplicado nos artigos
da classe acima

KASTECE
Requerente: . Bela Cintra Decorações
Indústria Brasileira
Ltda .
Local : São Paulo
1 '
Requerente: Kasteck Ltda.
Classe 34
Local: São Paulo
Artigos: Para distinguir capachos —
Classe 16
cortinas — cortinados — encerados para Aplicação: Para ser aplicado nos artigos
chão — esteiras para chão — estores
da classe acima
para janela — estrados para chão — linóleos — mosquiteiros para cama —
N9 871.327
oleados — panos para assoalhos e paredes — passadeiras — persianas móveis
— sanefas e tapetes
N9 871.321

PANIFICADORA JAR
DIM EWA
Local: São Paulo
Classes: 41, 42 e 43
N° 871.322

N" 871.328

Elba Ltda.

JARDIM EI,BA
Ind. Brasileira
R .,(.!

TEATRO MARIA
DELLA COSTA
Ind. Brasgeira

Requerente: Teatro 1Vlaria Della
Costa Ltda.
Local: São Paulo
Classe 50
Artigos: Serviços empreSariais de espetáculos teatra is, culturais e diversões
em geral

Requerente: Panificadora Jardim

N9 871.311

EDIF/C10 BOTUCATr.
S.Paulo Capital

Indlistría Brasileira

1\lv 8.71.326

Nq 871.316

Requerente: Condomínio da ConjunInd. Brasileira
to Residencial Si] , ta Madalena
Local: São Paulo
Classe 33
Requerente: Calçados Dora Ltda .
Artigo: Corno Titulo de
Artigos: Alpercatas — botas — chiEstabelecimento
nelos — sapatos e sandalias
Classe 36
N9 871.310

N° 871.323
.

rão — bacalhau — mariscos — condiDO PaVy
mentos — conservas alimentícias —
Ind.
Braeileara
massa de tomate — óleos comestíveis —
sal — açúcar — café — mate — margarrna — manteiga — cangica — arroz
--- mostarda — feijão — cereais — faRequerente: Bar ei Lanches do
rinhas — massas alimentícias — pimenPovo Ltda .
ta — vinagre — laticínios — leite conLocal: São Paulo
densado — queijos — cremes — requeiClasse 41
jão — baúnilhas — geléias — frutas Artigos: Açúcar — alho — azeite —
sêcas, cristalizadas e, em caldas — ra- azeitonas — arroz — abóbora — batações para ave e animais
tas — beterrabas — nolachas — biscoitos — bananas — café — chocola1\19
te — doces enlatados — ervilha — farinha de mandioca — farinha de rosca — farinha de trigo — feijão —
fubá — len/ilha — leite — manteiga —
inarmela — maçã — mortadela — pão
panetone — queijo — requeijão —
salame — presunto e verduras

Ind. Brasileira

N° 871.309

Fevereiro de 1969

Pzmil:i,..T.do-a jardim
Elba Ltda
-10
Classe 41
Amigos: Bisco . tos
bolchas —
bolos — pães

GELOMAT-TEST
Ind. Brasileira
Requeren'e: João kle Freitas
Júnior
São Paulo
Classe 5(}
Artigos: Prestação de serviços de consertos em aparelhos cieiro-domésticos —
I

Quinta-feira 20
refrigeradores e aparelhos de rádio e
televisão
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N9 871.335

.
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1 metai, fundidos — colas metálicas -N9 871.341
•1,-,ac
sucata de metal —
,. metálicas
íman natural — manganês — níquel —
"EXECUTIVA"
"ATON"
N° 871.329
osmio — cromo — metais RIT1 carboInd. Brasileira
ind• Brasilei.ra
1 no — mercúrio — . maganin — metais
em pó — pós metálicos para soldas -.-Requerente: Cerealista Executiva •
BRASTEMPE-TEST
prata — rutênio — volfram — titânio
Ltda.
— alcalinos me:álicos e zinco
Requetente: Escritório de Administra.
Ind. Brasileira
Local: São Paulo
ção, Compra e Venda de Imóveis e
Classe 41
1\19 871.340
Represen.ações Aton Ltda. s,
Artigos: Arroz — feijão — batatas
Requerente: João de Freitas
Local: São Paulo
farinhas alimenticias — de cereais
Classe 50
Júnior
cebola
pimenta do re i no — alho
Artigos:
Administração,
compra e venda
Local: São Paulo
'"WKRYLENE"
sal — açúcar — ervilha — lentilha —
Classe 50
de imóveis e representações
ind.
Brasileira
grão
de
bico
—
café
—
chá
—
.11
Artigos: Prestação de serviços de con- cos alimentícios — féculas alimentícias
serto em aparelhos eletro-domésticos — — amendoim — canela — fermento e
N° 871.345
Requerente: Rafic Anum joact
refrigeradores e aparelhos de rádio e
massas alimentícias de cereais
Local: São Paulo
televisão
"FAISXO"
Cla:ise 23
N9 /17 .336
Ind. Brasileira
Artigos: Tecidos de algodão — teciN° 871.330
dos de alpaca — aparas de tecidos —
tecidos de caroá tec1dos • de caseCONSULEX SERVIÇO
1 PRATA 110
mira — tecidas de cetim — tecidos de Requerente: Faisão — Comércio de
Ine. Erasileira
DE ASSESSORIA JU"
cretone — tecidos de gorgorão — teci.)
Aves Abatidas Ltda.
MICA;
dos de malha — tecidos de linho — teLocal: São Paulo
cidos de sêda — tecidos de ramy
Requerente: Talheres Rádio S. A.
Classe 41
Ind. Brasileira
flanela — tecidos de fustão — percal
• Artefatos de Metal
Artigos: Aves abatidas
vesarja — sarjinha
Local: São Paulo
paco-paco
Requerente: Aniz Neme
ludo .-- cânhamo e retalhos de tecidos
Classe 11
N° 871.346 Local: São Paulo
Artigos: Abridores de lata — açucareiClasse 50
N9 871.341
ros — aparelhos de café — aparelhos
Artigos: Prestação de serviços de
"CASA CORAÇXO
de chã — aparelhos de cozinha — assaassessoria jurídica
deiras — bacias — banhas — baixeDO NORTE",
las — baldes — bandeijas — barris —
'STUDIO 2
N9 871.331
baterias de cozinha — bebedouros —
ind. :2.wasi1eira
bules — caçarolas — cafeteiras — calRequerente,: Severino Tito da Silva e
deirões — canecas — canivetes — casJosé Rildo de' Lima
ROSIMAR
tiçais — chaleiras — cinzéis — colheLocal: São Paulo
• Requerente: Stúdio 2 Lida.
res
de
mesa
—
conchas
—
confeiteiras.
Ind. - Brasileira
Classe 41
• Loee l : Co Paulo.
— copos — coqueteleiras — cremalheiTitulo
Classe
32
ras — cuscuzeiros — descanso para ia- Artigos: Gravações impressas — poesias
Requerente: Magazine Rosimar
lheres — facas — facões — frigideiN' 871.347
— almanaques — folhetos —
Ltda.
ras — garfo — fruteiras — jarras — impressas
agendas
boletins
impressos
—
peças
Local: São Paulo
panelas — pires — porta-copos -- porClasse 36
ta-gelos — porta-jóias -2- porta-pão — teatrais e cinematográficas — progra"PELFO"
Artigos: Ar:igos de vestuário e roupas porta-toalhas — pratos — pires -- quei- mas de rádio e televisão — suplenienInd. Brasileira
feitas em geral inclusive calçados: aga- jeiras — raladores — taças — talhe- tos juvenis e ilustrados — jornais —
salhos — blusas — calças — casacos — res — tampas — tijelas — travessas — livros impressos — publicações impressas — propaganda Impres-a e escrita
camisas — capas — chales — chapéus
vasilhames — vasos e xicaras
— prospectos impressos — programa
Requerente. Confecções «Peito»
— casacos de pele — gravatas — jogos
Ltda.
de rádio — músicas impressas — disde lingerie — luvas — lenços — meias
N° 871.337
Local: São Paulo
cursos impressos — programas imprespulover — quimonos —
— penhoar
sos — prosas. impressas e revista
Classe 36
robe de chambre — saias — shorts —
Artigos: 'Abrigos quando vestuários
taier — vestidos
stolas
"FEI-SAN"
alvas — anáguas — aventais — bluN9 871.342 1nd1
Brasileira
sas — blusões — bermudas — bonés —.;
N9 871.332
calças — calçinhas — camisas — cal
"RAYCOTT"
checols -- casacos — ceroulas — com,
"GUARULHOS"
Reque.rente: Bar e Lanches Fei-San
Ind. Brasileira
binações — corpinhos — colarinhos
Ltda
Ind. Brasileira
dominós — echarpe — maillots — len,
Local: São Paulo
ços — meias — coletes — uniformes ':-Requerente: Locadora de Bilhares
Classe 41
togas — roupões — robe
guaida-pó
Guarulhos Ltda .
Requerente: Panal Indústria Têxtil
Artigos: Lanches de: Aliche — morde chambre — ponchos — calções
Local: São Paulo
Ltda
tadela — copa — roz-bife — presuncuecas — ceroulas — dolmans — pija,
Classe 50
- Local: São Paulo
to — salame — salsicha — linguiça —
mas — paletós — jaquetas — japonas
Classe
23
Artigos. Serv ços de locação de
patês
—
mostarda
paio -- chouriço
quimonos — sobretudos — saias e
bilhares
Artigos:
Tecidos
de
algodão'
—
tecidos
•
e
— queijo — requeijão — mussarela
vestidos
de
alpa-..s
—
aparas
de
tecidos
—
tecichurrascos
N° 871.333
dos de caroá — tecidos de casemira —
N9 871.348
tecidos de cetim — tecidos de crepe —
N9 871.338
tecidos de cretone — tecidos de gorgo"PANIFICADORA
rão — tecidos de malha — tecidos de
SAMBURA"
"SURPR2SA"
linho — tecidos de ramy — tecidos de
" HORI-MA "
Ind. Brasileira
sêda — flanela — sarja — miasseline
Ind.
Brasileira
Requerente: Panificadora Sambura•
— sarjinha — veludo — cânhamo , —
Ltda .
perca/ — paco-paco — tecidos de fusRequerente: Emidio Clemente do
Local: São Paulo
tão e retalhos de tecidos
Nascimento Fernandes
Classe 41
Local: São Paulo
Reauerente: Hori-Ma Horizontal
Titulo
Cldsse 46
N9 871.343
Máquinas Ltda
Artigo:.: Velas para aniversários
Local: São Paulo
N9 871.334
Classe 6
N9 871.339
"NOVA BIBLIOTECA
"ANTOLOGIA DE
Artigos: Bate-esacas — betoneiras —a
MSDICA DO LAR"
bielas — ferramentas mecânicas — fere
CLÁSSICOS DO ERO"PARADA INGLESA"
Ind., Brasileira
ramentas partes de máquinas — fura..
TISMO"
Ind. Brasileira
dores mecânicos — dragas mecânicall
Ind. Brasileira
— máquinas construtoras — máquinal
Requerente: Fundição Parada
misturad:ras — máquinas soldadoras
Inglêsa Ltda.
rolos de máquinas — ralos de máquinaal
Requer-eia:
Samambaia
S.
A.
,
Requerente: Samambaia
Local: São Paulo
e tornas
Edições
e
Publicidade
Edições e Public:dad,Classe 5
1
:
São
Paulo
Local: S ã o Paulo
LocPI
Classe 50
Artigos: Aço - ades:vos metálicos —
li
Artigos: Serviços de assistencla técnIc
Classe 32
alpaca — alumínio — aparas de meClasse 32 •
para máquinas industriais
Artigos: Livros
tal — bronze — ferro — cobre —
Artigos: Livros
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N9.871.355

• "GRAYICARBu"
Ind. Brasileira
.

ae

Co,

c; I.ti a.

Lossai siso1 aul,)
CI,L .,se 1

111919.-

Artigos: Gra 1; te pai a antas
óleo para
pintura -- ver n :es - - zarcão -- massa s para pinturas -- pós Illtálicos para
composição de taltas
produtos para
di l uir tintas -- ,sol , :ç3Js pai a pinturas
so!ventes — tintas 1...n:i2../s
thitas em
pó — Antas sói das --- tintas preparados
para vtdcauizar
tintas para uso na
indústria è na a rqui tema — vern.zes
químicos — ajna rnz e aiutninio en/ pç)
pua pintura
Classe 16
Artigos: Tintas para com truçWs
ias para portas -- ittas para paredes
-- tintas para ¡anela; pa ra
po.cões — gradas
Clitas para muros
e 'tintas preparadas para construções
—
NI 871 . '350

"PREDILAJE".
Ind. Brasileira
Requerente: Predilaje Indústria e
Comércio Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 16
Artigos: Lajes, lageotas, placas de
concreto, placas de cimento ou gesso,
esquadrias, estuques, forros, cim:r-ta
para construção, estacas preparadas
para construções, estruturas para
construções, pilastras de concreto frisos de concreto para construsões, tijolos, tanques de cimento e chapas de
concreto para construções
N9 871.356

"SERVIÇOS DE
TRANSPORTES SANTA FRANCISCA"
Requerente: José Carlos Chiapeuta,
Local: São Paulo
Classe: 33 — Titulo
N9 871.357

"DROGARIA
MFTROPOLE"
Requ. rent!‘: Drogaria Metrópole
Local: .53.o Paulo
Classe 3
Tai/1)
NI' 871.151
"'fp?

"HORI -MA BuRIZON
TAL MÁQUINAS
Recr.L . rent, : Hori-Ma Horizontal

'SANT)._
FRANCISCA"
Brasileira
'Ind
R aquerente: José Carlos Chianetta.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Prestação de Serviças
N° 871.358

RQSELT
Ind. Brasileira

Máquinas Ltda .
Local: São Paulo
Classe 33
Titulo

ReqUerente: Laticínios Roseli ..ria.
Local: São Paulo
Classe; '41
Artigos; Laticínios

N Y 71.352

N9 871.359

"NOVE DE ABRIL"
Ind. Brasileira

ROSAIWRA
Ind. Brasileira

Fevereiro de 1969

bebedouros; biscoiteiras; bóias não de
outras classes; bombonieres; borracha
'artificial ou sintética; borracha natural quando produto acabado; bules;
cabides; cabos; calçadore-; cálices;
canecas; canudinhos; capas, exceto
vestuário; centro de mesa; cestos;
chapas; charão; chuveiros comuns:
coadores; colheres :compoteiras;
feiteiras; copos; cordéis; correias;
cubetas; cubos; descansos para talheres; distintivos; exceto da classe 25;
dobradiças; envolucros; esferas; esguichos; esmaltar, exceto odon eológicos e de toucador; espalhadores de
água; espelhos; espremedores; etpumadeiras; estojos; extensões; farinheiras; fechos; - filtros; filmes virgens; fôrmas; frascos; fruteiras; sarfos; garrafas; gelatina não alimentícia; 'gelo; globos; jarras; jarros; lamparinas; lavadedos; lavatórios; leiteiras; licoreiros; mantegueiras; mastigue; matéria plástica ou sintética;
moringas; óleos para pintura; palha
preparada (inclusive para ,colchões);
paliteiros, exceto de madeiras ou 111
tal; parafina preparada; películas virgens; perucas; pendentes; panduricalhos; pires; pluma para estõjo; pós
para moldagem; potes; pratos; queijeiras; recipientes; revestimentos; rosários; sabões para uso na indústria:
saladeiras; saleiros; selas; serviços de
café; serviços de chá; serviços de jantar; serviços para refrescos; talhas;
talheres; tintas, exceto das classes 16
e 17; terrinas; tijelas; tipos para impressão; travessas; urinóis; varetas;
vasilhames; vasilhas; vernizes, exceto
para lustrar e de toucador; vasos:
xícaras
N9 871.361

871.. 354

'"ITAPOAN"
Brasileira

l Ind.-

Requerente: Emprêsa de Ata
Itapoan Ltda.
Local: São Paule
Classe: 16
si); Areia

Requerente: Antônio Xavier de Lima
Local: Distrito Federal
Classes: e 13 — Titulo
Isrl 871.366

Requerente: Argemiro Vicente Lopes
Junior e Elisabeth Lopes
Local: Goiás
Classe: 19
Artigos: Bezerrob bois, búfalos, burros, cães, carneiros, cavalos, cuinos
e vacas
N9 871.367

SUAVE
1

Requerente: Indústria de Papéis
Ituiutaba S.A.
á
Local: Minas Gerais
Ind., Srasileii'a 1Classe:
38
Artigos: Para assinalar e distinguir
genericamente os artigos da classe, a
Raqusrente: Indústria e C01/16!' ) de 1 saber: Papel e seus artefatos, livros
não impressos ate., não incluídas nas
Pesca Brasil Atlantic S A.
classes 16, 44 e 49
Local: São Paulo
Classes: 2 e 41
N 9 à7I.368
Artigos: Adubos e sais para adubas.
bacalhau, carne de baleia camarão,
garoupa, lagosta. mariscos, moluscos
peixadas, peis
xe, pescados e sarna
de rã
DELICADO
871 362
Indústria brasileira

BILILRIO VILA MA
RIANA"

N9

PEROLA

Indústria _brasileira

BRASATLANTICO

Feira dos Retalhos
Distribuisla-a de Banidas
6,,. ^ueren te: J ran-onrtaaol a orNve de Requerente:Rosandra
Ltda.
Abril Lida .•
Local: São Paulo
Requerente: Santos 85 Rates Ltda.
•
Classe 50
Classe: 42
Local: Distrito Federal
Artigos: Transportes
Artigos: Aguardente, anizete, aperiti, Classe: 23 — Título
vos, bagsteira, bitter, brandy .acas.N9 781.353
ça, cervejas, conhaques, extrato de
N9 871.363
malte fermentado, fernets, gin, sicsóres, rum, vinho, vodca, vinho espumante, whisky, vermuth
"ESCRITÓRIO IMO.
N 9 871.3e0
Requerente: Escritório Imobiliário
Vila Mariana Ltda.
Local: São Paulo
Classes: 33 e 50 — Titulo

N9 871.365

SENSATION
Indústria Brasileira.

. - -..
•
1. Requerente: A Sensação modas S.A.
Local: São Paulo
Classe: 28 .
Artigos: Artefatos e produtos seabados de origem animal, vegetal e mineral e artefatos de substáncias catuntcas, inclusive de plásticos, a saber
açucareiros; anéis exceto de miefas
classes; s• parelhos para água. para
café, para chá, para jantar, pa sa - es
frescos; adornos não 'de outras classes; argolas • não 'de outras e'assesi
aros (inclusive para óculos . e ntsl'a
Qual-da/sapos); bielas; Im i *.-: bal
eles; baixelas; bandejas, banheiros;

Requerente: Indústria de Papéis

Ituiutaba S.A.
Local: Minas' Gerais
Claase: 38
Artigos: Para asainalar e distinguir
genericamente os .artigos da classe, a

saber: Papel- e seus artefatos, ,livros
não impressos, etc., não incluídos nas

classes '16, 44 e 49
N9 tr-71.369

INDUSTRIA RRASftEIRk

Requerente: S sbastião Gomas
Junqueira
Local: Distrito Federal
• Classe: 41
Artigos: Sorvetes e daees
N I 871.24

•

Feira dos PlIshcos
ni l Ét
Cia 1 tela
Local. Distrito Fecisassl
Classe: 28 — Titulo

Vánfi
Recais:rente: Valise - Engenhar%
Construepes Ltda.
Local: !Paraná
Classe: 50
Artigos:" - Engenl'aria Civil
(ServiOs de)

à

Qu:nta-feira 20
N° 871.370

ALICE No tAIZ DAS
MARAVILHAS
Indústria Brasileira •
Requerente: Coluna S . A . Grá ¡c.a
Jogos e Brinquedos
Local: São Paulo
Classe: 49
Artigos: Para distinguir brinquedos
jogos e passatempos em geral: A-atamóveis, aviões de brinquedos, armas
de buinquedos, brinquedos para formar, bercinhos, bonecos, bonecas, baralhos, bolas para todos os esportes,
barcos, barquinhos, cérebro eletrônico,
carrocerias,
carrinhos, caminhões,
chocalhos, caneleiras para esporte,
carimbos para colorir, carimbos de
brinquedos, canoas, canoinnas, confetes, charretes, cabeleiras para bonecos, domines, damas, discos de arremesso desportivo, dardos para lançamento, espingardas de brinquedos,
figuras de aves e animais, fôlhas impressas para recortar e armar, joelheiras para esportes, jogos de football de mesa, jogos de armar, luvas
para esportes, lanchas miniaturas de
utensílios domésticos, máscaras para
esporte, motonetas de brinquedo, na-.
dadeiras para esporte, navios de brinquedo, patinetes, patins ; piões, petecas, palhaços, roupinhas para bonecas, revolver de brinquedo, raquetes,
redes de metal para pesca, fantoches,
snookers, trens, tênis de mesa, tômbolas, tamboretes, tornozeleiras para esportes, tacos, bolas e mesas para bilhares, vagonetes, varas para saltos,
varas para pesca, velocípedes, 'arrafas, iscas e xadrês, jogos e passa,tempos educativos de biologia, física.
calor, magnetismo, eletricidade, eletrônica, vácuo, geometria, ótica, instrumentos musicais de brinquedos,
ferramentas de brinquedo, mobilias de
brinquedo, álbuns com figuras de recortar e armar, tasinhas, miniaturas
de máquinas

DIÁRIO OFICIAL '(Seção III)
N9 871.374

PORTO BELO
Indástria Brasil eira
Requerente: Induspasea
Industria
Brasileira ae r ases S.A.
Local: Santa 'Catarina,
Ciasse: 41
Artigos: Para distanguir produtos alamenacios em geral, rações balanceatias e anmenta,çao para aves e animais,
laticínios em geral: azeitonas, aveia,
açúcar, balas, bombans, biscoitos, -cale,
condimentos para alimentos e colorautes, carnes em conserva, cereais, aoces, extratos para doces, drops, flocos
de cereais, frutas em conservaas, preparadas em massas, em calda, em
compota e em geléias, frutas sêcas,
passadas e cristalizadas ; farelo; iliba,
fermentos, forragens, flocos açucarados de milho, fiambre, farinhas alimentícias, geléias, gorduras alimentícias animais e vegetais compostos ou
não, gorduras hidrogenadas, ervamate, laticinios, linguiças, molhos,
mostarda, maioneses, margarina, massas alimentícias, mel, malte, massas
de tomates, óleos para fins alimentícios, pizzas, pães, pickles, pasta de
amendoim, polvilhas, palmitos, pates,
presuntos,. pós para pudins, pães doces sal, sagu, suco de frutas para tins
alimentares, tortas e torradas. Atum
bacalhau, camarão, siris, enchovas, lagostas, Mariscos, moluscos, crustaceos,
ovas, ostras, sardinhas, peixes e taLuis em conservas ou não
N9 871.375-575 .

.N9
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"REPRESA" — RETRESENTAÇÕES E CONSULTAS TRCNICAS SOCIEDADP
CIVIL

Requerente: "Represa" — Representações e Consultas Técnicas Sociedade
Civil
Local: São Paulo
N9 871.379

,REPRE,Sf,
Requerente: -Represa- -- Representações e Consultas Técnicas Sociedade
Civil
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Para distinguir como marca
de serviços: exploração do ramo de re,
presentações por conta de terceiros,
assistência técnicas, planejamentos,
montagens, fiscalização, administração e fornecimento de mão de obra
especializada ou não, para montagens
de instalações industriais e comerciais
N9 871.380

REPR • E S

A

Sw" Paulo-Capital
Requerente: "RepreSa — Represen-

LU - MARI
tações e Consultas Técnicas Sociedade
Civil
Indatria Brasileira

Requerente: Textil Irmãos Lagazzi
Sociedade Anônima
N2 871.371
Local: São Paulo
Classe: 23
LI0HIDRAT
Artigos:
Para distinguir tecidos em
tecidos para confecções em geIn dize tria •Brasileira geral,
ral, para tapeçarias e para artigos de
cama e mesa: algodão, alpaca, cânha"Liotécnica" Quin ca mo, cetim, caroá, casimiras, fazendas
Limitada •
e tecidos de lá, em peças, juta, jersey,
Local: São Paulo
linho, nylon, paco-paco, percalina paClasse: 3
liester, rami, rayon, seda natural, teArtigos: Para distinguir: reidratante cidos plásticos, tetidos impermeáveis,
liofilizado, instantaneamente solúvel, tecidos de pano couro, tecidos sintétiindicado em caso de desidratação e
cos de fios acrílicas e veludos
diarréia
•
Classe: 33
Artigos: Para distingu 7 r artigos de
N9 871.372
vestuários e roupas feitas em geral:
agasalhos, anáguas, blusas, blusões,
boinas, bonés, cartolas, casacão, co'
STREPTOMIN
lates, capas, chales, cachecols. cha,
Inaistria BraPi leira péus, cintos, cintas, combinações, cal-.
Iças, camisetas, cuecas, ceroulas, colarinhos, casacos, echarpes, fantasias,
Requerente: "Liotécnica' Química gravatas, gorros, áogos de Brigaria, jaLimitada
quetas, luvas, ligas, lenços mantõa,
Local: São Paulo
meias, maiôs, mantas, mandrike,
mantilhas, paletós, penhoar, lulover,
Classe: 3
Artigos: Para distinguir: sulfato de pelerinas, ponches, polainas, pijamas,
atreptomicina liofilizado, usado em es- punhos, robe de chambre, roupão sobretudos, saias, supensõrios, saídas de
tados infecciosos. • .
banho, aweater, shorts; stolas, soutiens,
slacks, talar, turbantes, ternos, uniforNa 871 . .373 —
mes e vestidos

Local: São Paulo
Classe: 33

para limpeza da pele e para base UI
po cie arroz, cremas para a pele, ca.:, mino, cueiros em paseilhas, em izi,12deGt., em lentilhas, em trociscos, 3
em pílulas, cremes para barbear, emtases dental, depilatórios, desodorawes,
dissolventes, essências, extratos, estojos de perfumes, esponjas para po,
esmaltes para unhas, escovas para
dentes, cabelo, roupas, sobrancelha;
cílios e velas para o cabelo, glicerina
perfumada para o uso de toucaaor,
grampos para o cabelo, geléia ele petróleo perfumada, lápis para maquilagem, loções, laquês, líquidos dentrifra.
cios, líquidos para ondulação permanente, lixas para unhas, laquês e pala
para dentes, óleos para cabelo, onduladores para cabelos, perfumes, peixe,,leos para uso de toucador, pastas e
pós para unhas, pon-pons para pó de
arroz, papéis perfumados, carminados,
e com pó de arroz, pentes, pomadas
perfumadas para o embelezamento da
cútis, pon-pons, pó de arroz, pastas
dentifricias, porta-Pó de arroz, portaperfumes, rouges, rédes para o cabelo,
sais perfumados para banho, sabões
e sabonetes perfumados em massa,
em barra, em bastão, em tubos, em
pós, em líquidos, em flocos, em escamas, e em creme, papel de ponta
para enrolar cabelo, sachets, shampaos
em pó, em líquido e sólido, dentlfilcios em pasta, em elixir, em creme e
em pó, tale,os perfumados, tinturas
para o cabelo, tijolos para- unhas,
vernizes para unhas, vinagres aromáticos carmonisos, vaporizadores, frisa,
dor de cabelo, tubos para enrolar o
cabelo, papel facial, papéis para limpeza da pele, navalhas lâminas para
barbear, secadores para cabelo, aparelhos para ondulação permanente,
poseira, pedras pomes, aparelhos para
barbear, perucas, cílios postiços
N° 871.381

UN TEC

N9 871.381

Requerente: Cid dos Santos AntãO
Júnior e A l essandao Godano
Local: Sao Paulo
PORTO 'RICO
Classe: 50 •
Artgios: Para distinguir coma marca
Requerente: Transpurtes e xorto Nieo de serviços: Projetos e planejamentos em geral, instalações em,geral, armaLimitada
ções e montagens de. carkas ceisticaS
Local: São Paulo
Artigos: Para distinguir como marca e de aparelhos eletrônicos. Gravações
ile serviços para transportes em geral de tapes, estudos e assistência técnica
N9 871.382

PI PU Ll c; O
Indiistria Brasileira

N° 871.385

TRA.NS.4MONIA
In dús tria Brasileira

Requerente: Lico — Indústria e
Comércio Ltda.
Requerente . Trasammonia do Brasil
Local: São Paulo
Limitada
Classe: 8
• Local: São Paulo
Artigos: Para distinguir: panela com
Classe: 2
dispotisivo para fazer pipocas
Artigos: Para distinguir substâncias e
,preparações químicas usadas na agria
N9 871.385
l 'eultura, veterinária e para fins sana.
'tários: Adubos, baraticidas, carrapati•
desinfetantes, defumadores, lens
BARBAREL.L & cidas,
tillzantes do solo, fungicidas, germaa
cicias, herbieidas, inseticidas, micros
Ings.trie Brasileira bicidas,
óleos para fins veterinários,
raticidas, remédios, sabão desinfefan-•
tes, vacinas, unguentos e vitaminas
Re:quarenta: Christian Gray
Cosméticos Ltda.
PEN—STREPTOMIN N9 871.386
N9 -871.377
Local: São Paulo
'Indústria Bras i 1 eira
Classe: 58
Artgos: Para distin guir aatigos de touROIVA
cador e perfumarias em geral: AlmisTRANSWONIA 1.0
Requerente: "Liotécnica''. Química.
Requerente: Roiva — Engenharia e car, água de beleza, água facial, Agua
Limitada
BRASIL
LTDA.
de lavanda; água de cotrinia rama
'Comércio Ltda.,
Local: tSão Paulo
ahos, água de q uina, água de rosa,
Local: . São Paulo
Classe: 3 .
- aua de al faaerna, amonia narfumada,
Classe: 50
Artigos: Para distinguir: penicilina
lí avida, am nó» em nó. em n a rlras rara
G-crista l ina e sulfato de streptomici- Artigos: . Para distinguir: Como mar- aaabo, aap haa liaas, ba.nrIol lnas. ha- Requerente: Transammonia
do Brasil
na liofilizado, usa A n em estados in- , ca de serviços: Engenharia, terrapia(4,-rnOic , s r+^ , a r, caba/o, nestaLimitada
gem, pavimentação •
fecciosos,
nas, " cílios e bigodes, crayons. creme
locai: São Paulo

agir
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N9

N 9 871.387

871.392

AMAZONAS ENGENHARIA E
COMÉRCIO UDA.

AMENCO

(Requerente: Amazonas Engenharia
Comércio Ltda. — AMENCO
Local: Amazonas
Nome de emprêsa
N9
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facas, ferraduras, foices, foihas, garicilas, garfos, :sais,lato.s, ieiteiras,
maça-atacas, mancara
para roas, manivelas, martelos, moias, psaatusos, paz, pias, pinos, painas, panas, picas, pregos, rebites, roldanas, roscas, serrotes, tachos, tanques taxas, telas ae arame, tesouras
para costura, torneiras, tornos, trilhos,
Trincas, verrumas
N9

371.394

871.388

'r"-~=~
r,-xo

ADDSDIO

'neqterente: Nogueira & Cia. Ltda.
r,• Local: MI:MV:MU
Classe: 41
Artigos: Artigos na classe
•
N9 871.389

(Requerente: Amazonas Engenharia e
Comércio Ltda. — AMENCO
' Local; Amazonas
Classe: 16
;Artigos: Argila, areia preparada para
construções, asfalto, azulejos, cimento
comum, cal para construções, edificações pré-moldadas, forros, janelas
mármores, massas para paderes, pisos,
tijolos, tacos, telhas, tubos, portas,
divisões prá-moldadas e ladrilhos
N9

671.390

N 9 871.400
VIEIRAS MAIA'

INDÚSTRIA 8RASILEIR/
Requerente: Chozil Engenharia S.A.
Local: Guanabara
•
Classes: 16 e 50
I;:tigos: Classe: Alcatroados, argila,
a -ia, argamassas, asfalto e azulejos
pi.t, construções, blocos para pavim:J.,ação; calhas de cimento, caixilhos, cal para construções, chammes
de concreto, chapas, colunas e crê para
construções, cornijas de concreta; dlcisões pré-fabricadas, drenos para
construções: edificações pré-moldadas,
esquadrias, estacas preparadas para
construções, estruturas para construções, estuques; forros, fossas sépticas,
frisos; guichets, grades; imitações de
mármore para construções, impermeabilizadores de argamassas; Janelas;
ladrilhos, lajeotas, lajes, lambris, lamelas, lixeiras para construções, luvas
de junções para construções; macadame, madeira preparada para construções, manilhas, mármores preparados para construções massas para parede, mosaicos; papel para -Torrar
massas, paredes divisórias inclusive
para escritórios, parquetes, peças ornamentais de cimento ou gêsso para
tetos e paredes, pedregulhos preparados para construções, pilastras de concreto, pisas, placas para pavimentação,
pedras preparadas para construções,
portas, portões, prateleiras quando
construções, produtos de betuminosos
para construções, produtos de base asfáltica; soleiras para portas; tacos,
tanques de cimento, telhas, tijolos,
tintas para paredes, muros, portas e
janelas, tubos de concreto, tubos de
uso exclusivo em construções, tubos de
ventilação de edifícios; venezianas,
vigamentos preparados para construções, visas preparadas para construções, vitrinas quando construções e
•
vitrds
Classe: 50: Serviços de engenharia,
arquitetura, construções, incorporações, administração de imóveis, projetos, comissões, corretagens e loteamentos
No

ROTA

Classe: 48
'Artigos: Agúa para maquilagem, apa.
relhos de barbear, batons, brilhantinas; cosméticos, craions para sobrancelhas, cremes embeleza,dores, dentifrícios, desod:ra.ntes, escávas para
dentes e toucauar, esmalte para unhas,
grampos para cabelos, glicerina perfumada para o toucador, laquê, loções, pentes para cabelo, perfumes,
sabonetes, talco perfumado

Requerente: "Vieiras Mala' Come...
e Importnão de Má,quinas Ltda.
Local: Guanabara
Artgo,s: Máquinas, motores e suas partes integrantes (não incluídas nas
classes 7, 10 e 17)
Classe: 6
N9 471.401
Requerente: Praruvi Indústria e
Comércio Ltda.
Locai: São Paulo
Nome Comercial

N° 871.335

SAUNOZONA
IND, BRASILEIRA
11VDUSTRI4 BRASILEIRA
Requerente: Maria Leny de Andrade
Tomlin
Local: São Paulo
Companhia Sidúrgica de
Artigos: Aparelhos para banho térmi- Requerente:
Mogi das Cruzes — COSIM
co de saunozona,terapia
Local: São Paula
Classe: 5
N 9 871.396
Artigos: Aço em barras para reIaminação, aço em barras para trefilaçãg
vergalhões para concreto armado

10NOZONA

IND. 13RASILEIRA
Requerente: Maria Leny ae Andrade
Tannus
Local: Sãa Paulo
Classe: 10
Artgo,s: Aparelhos para banho térmico de saunozonaterapia
N9 871.397-390

871.393

Ç;Requerent,e: Rota Representações
Comércio Ltda.
," Local: Amazonas
r:adiClasse: 50
..rtigoS: Prestações de serviços juríditínclústria Brasileira
cos e contábeis, perícias técnioo-conlábeis, Planejamentos de organizações
merciais e industriais, pesquisas do
ercaao, revisões, administração e eo- Requerente: 'Fundição Carmense S.A.
ércio de imóveis, representações por
Local: Minas Gerais
nta própria ou de terceiros, extenClasse: 11
L elvei a atividade afins e conexas
Artigos: Alavancas, alargadores, algemas, alicates, ancinhos, arames, liN9 87/.391
sos ou farpados, arcos de serra, arcos
de pua., argolas, aros, armações, arrebites, arruelas, bacias, baixelas. bal
des, barris, bigornas, braçadeiras, bri',.ORGANIZAÇÃO CONTAB11.-OMEGA.
dões para animais brocas, cabos, caMKNAUS — AM,
deados, caldeirões, canivetes, carretilhas, catracas, cavadeiras, cavaletes
de ferro, chaleiras, chaves de broca,
Mal'aerente: Antônio Barroso da Costa de
fenda, de parafuso, chaves'ern g eLima
ral, chuveiros comuns, colheres. conLocal: Amazonas
chas, conexões para encanamento.
Classe: 50
corta-arames, cortadores de rt:rama
Título
cruzetas. dobradiças, engates, enxadas,

N 9 871.402

00[14
INDUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Companhia Siderúrgica
de Mogi das Cruzes — 00SI1V1
Local: São Paulo
Classes: 5
Artigos: Aço em barras para relami.
nação, aço em barras para trefilação,
vergalhões para concreto armado
N9 871.403
"G ti A 2

Inddettia

ELLE

INDI BFRASILEIRP
Requerente: Maria Leny de Andrade
Tannus
Local: São Paulo
Classe: 35
Artigos: Bolas, malas, pastas, porta
chaves, porta níqueis, porta notas, e
sacolas
Classe: 33
Artigos: - Roupas. confecções e calçados para senhoras

9w

Brêtti1eire

aeq uerente: Nindusbnat Ge Carnes
Guaporé Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 41
Artigos: banha
N.9

871.404

-ALVORADA e!

IncZotria
Requerente: Iloppen, Pet4 8: Cia.
Limitada
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 41
Artigos: erva-mate

A
Quinta-feira 20
1n1.9 871. 405

SUL MATE 40
Indústria Brasileira

rfl

Requerente: Hoppen, Petry A; Cia.
Limitada
Classe: 41
Artigos: erva-mate

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
planagem, arruaments, ornamentação,
administração, promções, publicidade,
propaganda, conservação, partipações
e agenc:amento
1n1° 871.414

(IPE S.
bidtistria
Btailefià

N9 871.406

Requerente: Editôra e Gráfica Alpes
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: jornais, revistas e publicações
Requerente: Hoppen, Patsy 8 Cia. em geral; álbuns, prograemas radiofôniLtda .
cos, peças teatrais e cinematográficas .
Local: Rio Grande do Sul
Artigos impressos a saber: almanaques;
Classe: 41 •
álbuns impressos; calendários, catáloArtigos: "erva-mate'
gos; crónicas impressas; designação de
peças teatrais; discursos impressos; foN° 871.407
lhetos impressos; folhinhas impressas;
histórias impressas; índices telefônico;
jornais; livros; músicas imprsssas7 orações impressas; peças cinematográfiIndústria.Bresileira
cas; peças teatrais; poesias impressas;
progremas de circo; programa de ráRequerente: Fernando Beraldin
dio; programas de televisão; programas
Local: Rio Grande do Sul
impressos; propaganda impressa- escriClasse: 21
ta; prospectos imprEssos es .Titos, proArtigos: "barcos"
sas impressas; publicações impressas;
revistas impressas; romances impressos;
Ns. 871.408-410
roteiros impressos de filmes; roteiros
impressos de peças teatrais; scripts de
rSOPRUT
cinema; scripts de teatro; scripts de te-,
levisão; sueltos impressos
indtistria
Brasileira

It À T IS L Jt 3( 3) JC A"
indústria Brasileira

"PATAGO/f1Aq

Requerente: Waidomiro Brunelli
Local: São Paulo
Classe: 26
Artigos: Fsmba.agens de madeira em geral, barris, caixas, caixões, caixetas, ces.
tos, engradados, invólucros, estojos,
fôrmas tampas, vasilhames e vasilhas
fruteiras
Classe: 28
Artigos: Embalagens de material plástico e mgeral, plá,sticos granulados, biscoiteiras, barris, bombonières, crestos,
compoteiras, confeiteiras, envólitcros.
estojos, fôrmas, fruteiras, recipientes,
saladeiras, terrinas, tijelas tampas, vasilhames, vasilhas
Classe: 38
Artigos: Embaiagens de papel e papelão em geral, caixas de papelão, envólucros de papel, envóluctos de papelão,
recipientes de papel, recipientes de papelão, sacos de papel

N° 871.413

SIVEN-PORT
IndUstria \ Brasileira'

para veículos; hélices de veicelos; jangadas; lanchas e suas partes integrantes; locomotivas e suas partes integrantes; manivelas para veicalos; mastros;
molas de veículos; inotocargas e suas
partes integrantes; mórocicicta e suas
partes' integrantes; motociclos e suas
partes integrantes; inotJáirgões e suas
partes integrantes; motoretas - e suas
partes integrantes; navios e suas partes integrantes; ônibus e. suas partes
integrantes; Veículos e suas partes integrantes; pára-brisas de Veículos:, párachoeues de veículos; pára-lama de veículos; pedais de câmbio; petroleiros e
suas partes integrantes; pick-ups e suas
partes" integrantes; pneumáticos de 'veículos; pontões—de veículos; radiadores
para veículos; raios para bicicletas; rebocadres e suas partes integrantes; reboques e suas partes integrantes; remos; rodas de veisulas; selins; silenciosos para veiculos; toletes para veículos; tratores não agrícolas-veículos e
suas partes integrantes ;trens e suas
partes integrantes; troles; troleibus e
suas partes integrantes tmeks e suas
partes integrantes; vagões e suas partes integrantes; vagonetas e suas partes integrantes; varais de veículos; varetas para veículos; velelos
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N° 871.419

COU0-011IX .
Brasi/elra:

Requernt: Couro — Glik Artigos para
Presentes Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 35
Artigos: Couros e peles preparados ou
não, artefatos de couros , e peles não
incluídos em outras classes a saber: --afiadres para ferramentas; antílope pe4
les de; antolhos para animais; aparas:
argolas; aros; artigos de couro não .le
outras classes; artigos de peles não de
outras classes; . arreios; bainhas: !lande.'
jas; boi-peles; bolsas; búfalos-peles:
caixas; camurças; capas para álbuns.
livros; carneiras; carneiros-peles de:
castores-peles de; chapeleiras; chicotes:
coelhos-peles de; coleiras; correames de
paraquedas; correias não de outras c i asses; docinha pele de; equipsalentos nãO
de outras classes; estojos; fuinhas-peleg
de; gato-pele de; linguetas; lontras-neles
de; malas; maletas; mantas (não sendci
vestuário); marta-peles de ; mochilas;
objetos não de outras classes; painéis:
palmilhas; pastas; peles em bruto: peies
14° 871.415
parcialmente preparadas: peles prepara4
das não de outras classes; pontas; poda
teiras; porta-blocos; porta-chaves. portai
E
níqueis; porta-notas; protetores não cid
outras classes; pulseiras; rabichOs; rad
Requerente: José Carlos Botelho de posa-peles de; rebenques; recipientes.:
rédeas; Sacolas; sacos; saltos; selas: soi
Queiroz Telles
lados; solados para calçados; solas na+
Local: São Paulo
ra tacos; suportes; teieninais; tira-,coa
Classe: 50
Artigos: Serviço de gravação de scs.-11 los; tirantes; tubos; valises: vasilhames:
viras •cle calçadas
e ou imagem, através de fitas e discos,
serviço de reprodução de gravações
NQ 871.420
N° 871.416
S/A, BELTE0., MALEAS E 061TP2COSEÓ

TIMBR

Reges rente: Metalúrgica Silen-Port Limitada
.11'13 R
Local: São Pialc
Classe: 21
IndUatria .Brasileira Requerente; S.A. Beires — Malhas ' fi
Artigos: Veículos e suas partes inteConfeccões
grantes, exceto máquinas e motores a
Local: São Paulo
saber: alavanca de câmbio; ambulân- Requerente: José Carlos Boteihode
Nome de Emprêsa
Queiroz Telles
cias e suas partes integrantes; amorte.
Local: São Paulo
cedones de veículos; aros para veiculs;
Ns. 871.421-422
automóveis e suas partes integrantes;
Classe: 8
auto-caminhões e suas partes integran- Artigs: Discos fonografados, discos
BEZTEC'_
tes; auto-motrizes e suas partes inte- gravados, discos sonoros, fitas para
grantes; aviões e suas partes integran- gravação de sons e imagens, gravado- Indtistria
Brasiieint
tes; balões para navegação aérea e suas
res de fitas
partes integrantes; barcos e suas partes
N° 871.411
integrantes; bicicletas e sou partes
Requerente: S.A. 13citec — Ma lhag
N9 871.417
e Confecções
*tarantas; bondes e suas partes inteLocal: São Paulo
,sarantes; botes e suas partes integranCEMITARIO PARQUE UNIVERSO
tes: braços para veículos; breques; caClasse: 24
Artigos: Artefatos de al godão, Ulotas; câmaras de ar para veiculos; canhamo, linho, juta, séda, lã e outras
Temporls -- Promoções, mionetas e suas partes integrantes; ca- Requerente: juse L.anos Botelho de fibras não incluida.s nas demais
minhões e suas partes integrantes; caelas..
Vendas e Publicidade Ltda . S/C
ses,
a saber: adôrno de pano; alara
Queiroz Telles
mionetas
e
suas
partes
irttegrantes;
caLocal: ,São Paulo
mares; alforges de pano; algodão
Local: São Paulo
noas e suas partes integrantes; canos
para alfaiate; atacadores, ataduras
Classe: 33 — Titulo
para escapeenento de veículos carretas
Classe: 50
(exceto para fins medicinais) ; bicos:
e
suas
partes
integrantes;
carrinhos
de
Artigos: Serviço de gravação de som bolsas; bordados; borlas; braçadeira
N/° 871.412
mão e suas partes integrantes; carroças e ou imagem, através de fitas e discos ras, brocados; cadarços; capas parti
e suas partes integrantes; carrocerias; serviço de reprdução de gravações móveis; capas para raquetas; capas
para .instrumentos m usi cais: CaraPu
carros irrigadores e suas partes Inteças (exceto vestuário); chumaços den
grantes carros motores e suas partes inN° 871.418
algodão; coadores de café; cobertas
tegrantes; carros reboques e mas parnão de outras classes; coberturas
tes integrantes; carros tanques e suas
P'11 S
pare cavalos, para p ianos; cordãeg
partes integrantes; cascos de embarcade qualquer tecidos; debruns; droaue4
Indilstria Breáileira tes; elásticos p ara vestuários; enchi..
ções; chapas para veículos; chassis;
mentos de p ano; enfeites de pano:.
desliaadeiras de veículos; direções de
veículos; dirigíveis e suas partes iate- Requeernte: jsé Carlos Botelho de entremeios; entretelas; estopas de a/.
Queiroz Telles
godão para alfaiate; etiquetas de os,.
"rentes: eixos de dtreçã'o para veieulos;
no; fltros para limpeza; festões; fil.
Local: São Paulo
Requerente /
— Promoções eixos de veículos; elevadores; ambastros de pano; fitas; fitilhos; fume.*
Vendas e Publ:cidade Ltda. S/C
cações e suas partes integrantes: engaClasse: •8
las para limpeza; franjas; galarde•
Local: São Paulo
tes de veículos: escadas rolartes; asco- Artigos: Discos fonografados, discos tes; galões; laços; mechas; mochl-•
Classe: 50
eihrS: estribos de veículos; freio, de gravados, discos, sonoros, fitas para Ias; mantas (exceto quando vestud•
Artigos: Marca de serviço de cemité- veículos; fronte 'rns para vei0 q : f•Ir. gravação de son e imagens, gravadores rio); m ortalhas: mastros; ne,sm9:1
rio, de arborização, paisagísino, terra gões e suas partes integrantes; gu:dões
ombreiras; palmilhas; passamanarlasr
'de fita
pa ssa:nanes; Da3os; pingentes;
ponl•

'OPUS

1 .3ec, Quinta...feira. 2C

nat.

pons; protetores de pano para colchão; rédeas de qualqaer tecido;
rendas; sacas; • sacolas; sac,... sianinhas; sutaches; tampos ma, de outras claes,:s., ; telas para bordar; saras.
viezes: xergas
Classe: 23
Artigos: Tecides em geral, a saber:
aparas de tecidos; Datist.S., borracha
tecidos entlemeados de; carvão para
revestimentos; fazendas em peças;
fulas; linhagem; morim; musselina;
organcli; pac-J-paco; pano-couro; ga
nos em peça para qualquer fim; pescai; por calma; relalhos de tecidos;
sarja; sarjinha; tafetás; tecidos em
geral, tecidos para quaisquer fins de
peças; tecidos revestidos de qualquer material; telas em peça, exceto
de metal; resultantes de tecelagem;
tussor; veludos

BEIJÚYL
nrasileira
IndUstria
d. a.. Beec Malhas
e Confecções
Local: São .Paulo
Classe • 22
Artigos: Fios em geral para tecelagem e para uso Comum, linhas de
costura, pala - bordar. para tricotagem, etc. iesceto barbante): a sater: algodão — fios; amiante para
fios
tecelag e m — tios de; bordar — tecede linha para; cânhamo para
aagem — fios de; carretéis de linha;
celulose para tecelagem — fios de;
c:ser linhas de; costura — linha de;
crochet — linhas de tas para; elásticos para tecelagem — fios de; fios
de celulose para tecelagem; de
em geral
tis , comum a saber: fios para tecelagem; fios plásticos para
tecelagem; fios de serzir; juta para
tecelagem — fios de; lãs fios de.
linhas para bordar; linhas para coser linhas para tricotar; linho para
tecelagem — fios de; novelos de lã;
novelos de linha: naylon para tecelagem — fios de: pelos para tecela,gem - — fios de; plástico para tecelagem — fios de; rayon para tecelagem — fios de seda — fios de: tecelagem — fies para; tricocar — fios
linhas e lãs pára

Re •

MARIO OFICIAL (Seção Ili)
N9 871.426

Restaurante
Rio Minho
Requerente: Restaurante Rio
Minho Ltda.
Local: Guanabara
Classes: 41, 42 e 43

Titulo

N`, 871.427

Requerente: Sistemas Engenharia
Limitada
Local . Guanabara
Classe: 50
Artigos; Da Classe

N9 871.428

Requerente: Acir Administração, Comércio, Indústria, e Representações

Limitada
- Local: Guanabara
Classe; 50
Artigos: Da Classe
N9 871.429

GORICKE

café, serras, serrotes, sachos, sacarolhas; tesouras, talheres, talhadeiras; torquezes, tenazes, travadeiras,
telas de arame torneiras, trincos, tubos para encanamento, trilhos para
portas de correr, taças, travessas, turíbulos; vasos, vasilhames,
verrumas
N9 871.430

Ultranoticias
Requerente: Companhia Ultragaz

Sociedade Anônima
Local: São Paulo.
Classe: 32
Artigos: Álbuns; impressos destinados à leitura; folhinhas impressas;
jornais; publicações em geral, programas radiofônicos, programas televisionados, peças teatrais e cinematográficas; revistas
N9 871.431

ling Charles
Indústria Brasileira

Fevereiro de 1969
res para pedreiros correntes, cabides,
chaves, crernone.s, chaves de parafusos, conexões para encanamento, colunas, caixas de metal para portões,
canos de metal ,chaves de fenda, chave inglesa; cabeçõeS, canecas, copos,
cachepots, centros de mesa, coqueteleiras, caixas para acondicionamento
de alimentos, calderões, caçarolas,
chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores; distintivos, dobradiças; enxadas,
enxadões, esferas, engates, esguichos,
enfeites para arreios, estribos, esferas para arreios, eapumadeiras; formões, foices, ferro I para cortar capim, ferrolhos, facas, facões, fechaduras, ferro comum a carvão, fruteiras, funis, fôrnias para doces,
freios para estradas de ferro, frigideiras; ganchos, grelhas, garfos, ganchos para quadros, 'gonzos para carruagens; insígnias; limas, lâminas,
licoreiros, latas de lixo; jarras; machadinhas, molas para portas, molas
para venezianas, martelos, marretas,
matrizes; navalhas; puas, pás, pregos, parafusos, picões, porta-gêlo, p0seiras, porta-pão, porta-jóias, paliteiros, panelas; roldanas, ralos para pias,
rebites, regadores, serviços de chá e
café, serras, serrotes, sachos, sacarolhas; tesouras, talheres, talhadelras, torquezes, tenazes, travadeiras,
telas de arame torneiras, trincos, tubos para encanamento, trilhos para
portas de correr, taças, travessas, turibulos; vasos, vasilhames,
verruinas
N9 871.435-435

Requerente: Indústria e Comércio
Perez Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 42
Artigos: Whisky
N9 871.432

Ultratran/sporte

Indústria Brasileira

Dínamo

de Propaganda S. A.
Requerente: Eron Indústria e
Comércio de Tecidos S.A.
Local: Glianabara
Classe: Nome Comercial
Classe: 50
Artigos: Publicidade e propaganda
em geral, planejamento e execução
de campanha de publicidade, promoções de vendas, relações públicas e
turismo

Local: São Paulo
Classe: 50
Requerente: Bicicletas Monark S. A. Ramo de atividade: Transporte de
carga
N9 871.439-440
Local: São Paulo
Classe: II
1\10 871.433
li gos: Ferramentas de tôda espécie, cutelaria em geral e outros artios de metal, a saber: Alicates, ala
gvancas,
armações para óculos, arrueN9 871.424
las. argolas, aldravas, armações de
metal, abridores de latas, arame liso
Requerente: Eron Indústria e
ou farpado, assadeiras, açucareiros;
Comércio de Tecidos S.A.
brocas, bigornas, baixelas, bandejas, Requerente: Companhia .Ultragaz
Local: Guanabara
Sociedade Anônima
bacias, baldes, bombonieres, bules;
Classe: Nome Comercial
Local: São Paulo
cadinhos, cadeados, castiçais, colhe-.
Classe: 33
res para pedreiros correntes, cabides,
Classe: 50
Titulo
de parafuves
chaves,
cremones,,cha
Artigos: Publicidade e propaganda
Requerente: Modas A. M. Cunha sos, conexões para encanamen to , coem geral, planeja-'iento e execução
Sociedade Anónima
N9 871.434
lunas, Caixas de metal para portões,
de campanha de publicidade, proLocal: Guanabara
canos de liietal ,chaves de fenda, chamoções de vendas, relações públicas e
ve inglesa, cabeções, canecas, copos,
turisino
Classe: 36
cachepots, centros de mesa, coqueteTitulo
leiras, caixas para acondicionamento
N9 871.437-438
de alimentos, calderOes, caçarolas,
N9 871.425
chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores; distintivos, dobradiças; enxadas,
enxadões, esferas, engates, esquichoà,
eslaites para arreios, estribos, esfeIndústria tsrasiieira
ras para arreios, espumadeiras; formões, foices, ferro para cortar capim, ferrolhos, facas, facões, fecha- Requerente: Panex S. A. — Itid.ústria
Requerente: Eren Indústria e
e Comércio
duras, - ferro comum a carvão, fruComércio de Tecidos S.A.
teiras, funis, fôrmas para doces,
Local: São Paulo
Local: Guanabara
frei os para estradas de ferro, frigiClasse: II
ely. ..ts; ganchos. grelhas, garfos, gari- Artigos: Ferramentas
Cla.ssd: 33
de tôda espéchos para miadres, gonzos para carArtigos: Emprêsa de planejamento,
geral
e
outros
articutelaria
em
cie,
ruagens; insígnias: limas, lâminas, gos de metal, a saber: Alicates, ala- de publicidade, de propaganda e de
Lilndústria Brasileira
licoreiros, latas de lixo; jarras; ma- vancas, armações para óculos._ arrueturismo
chadinhas. molas para portas, moias las, argolas, aldravas, armações de
Classe!:
32
-venezianas,
martelos,
marretas
para
abridores de latas, arme liso Artigos: Crônicas I impressas, desigjtequerente: Distribuidor a de Comes- matrizes; navalhas; puas, pás, pra- metal,
Ou
frpado
assadeiras,
açmaraircs:
tiveis Disco S.
gos. paralusos, paões, porta-01o, go- brocas, bigornas, baixelas, baldeias maográficas, programas de rádio, te"-Local: Guanabara
porta-pão, porta-jóia: . palitei bacias, baldes, bombonieres, bules, nações de filmes„iernais, pcças eineseiras,
Classe: 1
' l evisão e impressos histórias impresros, panelas; roldanas, ralos para aias cadinhos,
cadeados castiçais, colhe sas, prosas impreSsas. propaganda
(Artigos da Classe)
rebites, regadores, serviços de chá s
Classe: 2
—
impressa e escritor, publicações im(Artigos da Classe)
pressa,. roteiros in orasses de filmea,
0,1b
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: NÇR$
scripts de cinema e televisão
Clame: 29
(Art1605 da Clai‘g

Ultratransporte'

Dínamoi
de Turismo S..A.

(P~ta (),(44(441

vedou

Dínamo
aganda
de

