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rem prestados esclarecimentos pela
apresentação de Amostra.
Bicicletas Monark S. A. (opoente
da pat. PI termo 140.241) Fundamente a oposição.

Diversos
Expediente de 13 de fevereiro de 1969 Impetrado
o art. 64 § 2nas custas, de acôrdo com para um veiculo - Rockwell-Stan9, do C.P.C., com a re- dard Corporation.
Foram mandados cancelai cie , ater.
dação dada pela Lei 4.632, de 1965, N9 137.529 - processo para prepa- do com o art. 22 do código, as paten•
Pedido de Preferência
tendo em vista que se foi o ato pre- ração de ácido de 6 - aminopenici- tes abaixo mencionadas:,
Bial Farmacêutica Ltda (no pedido tendido praticado após a impetração lano - Biochemie Gesellschaft mit
N9 78.608 - Requerente: M.
de preferência da patente Privilégio cio writ, não aguardou a Impetrante Beschrankter Haftung.
Voith, G.m.b.H. (Canclee-se 'a Pade invenção termo no 192.293. Mui- a solução do seu pedido, formulado
to embora a verbosidade exagerada na esfera administrativa, que se en- N° 145.620 - Aperfeiçoamentos em tente).
da longa petição de fls. 21 à 25 que contrava em tramitação normal (do- processo de obtenção de amido pree alterações de nome
chega ao irritante, face a enorme su- cumentos de fls. 28-45 e 48-50) e gelatinizado para uso em fluidos ,de Transferências
do titular de processos
perfuração
de
paços
Angelo
Micessão de erros de apreciação e de 'veio a ser deferido, os honorários de guel G-obbi.
Foram mandadas anotar nos oro..
falsa interpretação
do art:
163 do advogado. não são devidos pelo mesN9 109.757 - Processo para au- cessos abaiox mencionados as se- C:P.I.
- o certo é que
o requerenmo fundamento, e ainda em face da mentar
a resistência química de guintes transferências e alterações
te nada de real e de legal, aduziu recente jurisprudência firmada pelo
- em favor de seu pedido de preferên- Supremo Tribunal Federal, quanto à massas, que endurecem a frio - de nome do titular de processos.
cia, que indefiro por absoluta falta sua inadmissibilidade em processos Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Bohme Chemie Gesellschaft ,M,B.H..
(alt, de nome do titular na pat. PI
Vorm. Meister Lucius itz Bruning.
de amparo legal.
desta 'natureza.
termo n9 148.625).
N9 146.646 - Dispositivo Alimen- Bonme Chemie Gesellschaft; M.B.H.
Pedidos corno este - que sõmente
tador Automático RotatiVo, Adaptá- (alt, de nome do titular na pat. PI
servem para provocar maior retardavel à Máquinas Corticeiras, ou outros termo n9 155.236).
mento na solução final dos processos,
Seção Legal
fins - Mecânica e Estamparia Rocom evidente prejuízo, para as parOposição
clege Ltda.
tes interessadas, - é que tem leRio, 13 de fevereiro de 1969
vado esta Direção Geral a recomenAlexandre
Elsaesser
(oposição
Notificação
Arquivamento de Processos
pat. MI termo n o 168.899).
dar, já em reiterados despachos, que
Ficam os requerentes abuixo menos Agentes e procuradores que os
Foram mandados arquivar os cionados
Diversos
convidados a comparecer a
subscrevem devem reler com urgên,
processos
abaixo:
este Departunento no prazo de 90 Var Ak tiengesellschaf 1 (titula r
cia a legislação própria, para que
1%79 113.522 134.213 - Cibo Société dias a fim de efetuarem o pagamento dos termos n9 171.473, patente PI possam melhor servir aos interesses
da taxa final e retirarem o certifica- termo n9 125.303, pat. PI). Anote-se
de seus constituintes, e, em conse- Anonyme..
do, de acôrdo com o• Decreto in9 254, a mudança de sede da sociedade, deqüência, do real desenvolvimento inN9
129.63'7
Sandoz
S.A.
posi tante para Frankfurt Am Main.
de 28-2-,67.
dustrial. •
N9 130.467 - Rohm & Haas ComTêiiino
N9
136.092
-.
Requerente.
Arquivamento de processos
pany
Diversos
S.A. Glaverbel - Pat. 79.190.
Termo n9 164.624 - Requerente: Foram mandados arquivar os se*
Bidegas y Vifiedos Saint Remy So- meNo 134.779 - Ciba Société AnonyIndústria e Comércio de Móveis de guintes processos abaixo mencionaciedad Anonima (titular do registro
359.677). Mantenho o. despacho de N9 135.106 -- Farbenfabriken Bayer Aço Garnaço Ltda. - Pat. 6.641. dos.
119 164.415
Poliflex da Balda S.A.
Aktiengesellschaft
cancelamento.
Termo 1-19 164.300 -- Requerente:
Ni• 164.460
Demetrio Skdi.
Cia. Siderurgica Belgo Mineira (tiAncora
Indústria
e
Comércio
Ltda.
138.698
-Siemens
SihuckertwN9
- Pat. 6.607.
tular do registro 359.753). Cancele- erke Aktienge.sellschaft
N9 161.694 - Eiicbi Sago.
se.
N9. 16":.9r.7
Steekelberg
Ir.
Exigências
mãos.
Moulton Developments Limited (ti- N9 :148.605 - Hans 1ngold
Cumpra- exigênCia . técnica:
119 160.860 - Giuseppe michelont
tulor do registro 37,7.641). CanceleN9 143.606 - Hans Ingold
119 129.166 - Nabo Chemical Com- (Arquivem-se os processos) .
se o registro.
Sandoz Patents Ltd.
No, 149.428
pany.
Aço Torsima S.A. (titular do reRepficação de Pontos
N9 153.419
N V Appleton Pty Máquinas „Excelsior Indústria e
gistro 377.697 Caticele-se o regis- Ltd.
Comércio S.A. (opoente do termo
Z'e'rmos:
tro.
N9 153.591 - Junkers &•• O( GMBH
- patente Modelo de Utili- N9 195.776 - Requerente: Paulo
Sonibra. Equipamentos Industriais N9 156.276 Fadbenfabriken Bayer 146.958
dade).
Ignacio kaneida, - Pontos publicaLtda. (titular do registro 378.577). Aktiengesellschaft
N9 184.613 - Gimenez
Chees- dos em 15.4.68 - Fica retificado o
Cancele-se o registro.
N9
158.622
Farbenfabriken
Bayer
wright
Ltda
.
Modelo industrial: Novo modelo de
Massey Ferguson Perkins Limited Aktiengesellschaft
119 162.132 - E. Merck Aktienge- paciriei.e psi .a exercicios físicos
(titular do registro 3'78.176).
No 167.940
Ciba Société Anony- sellschaft.
119 1)J5.797
- Requerente:
119 167.743 - The Upjohn -Compa- Societé
Torno sem efeito o despacho de me,
Anonyme
- Pontos Giba
publican'.
cancelamento publicado no D.O. de
168.164
--Sandoz
Patents
Ltd.
N9
Ãos
1.69 •- Fica retificado o
172.312
24-10-68.
Passamanaria EstioN9 175.417 - J R Geigy S.A. - laN9
Privilégio
de
invenção:
Processo
paLtda.
ARQUIVEM-SE OS PROCESSOS.
ra a fabricvação de mono-azo-eoranN9 184.000
Rudolf Wittenbecher. tes metalíferos.
DIVISÃO JURÍDICA
Torne conhecimento:•
DIVISÕES E SESSÕES REPUBLICA- N9 134.067 - Privilégio de invenN9 133.764 - Bann Sei Liang.
DO POR TER. SAIDO COM INCORProcesso para a produção de
Expediente de 13 de fevereiro de 1969 REÇÕES NOS DIÁRIOS DE- 7-2-69, N9 134.626 - Stamicarbon N. V. Ção:
.36.967 - Eduardo Cgracena Aminas Aralifáticas - Requerente:
10-2-69
e
11-2-69
Resumo final da sentença proferida
arbwerlw Hoechst Aktiengesells-'
MaNt9eo1
pelo Sr. Juiz da 2 9 Vara Federal,
N9 138.561 -- Vicente Linguanotto chaft Vorm. :leister Luclus & BruExpediente
de
13
de
fevereiro
de
1959
ning Pontos publicados em ?.1.69
Dr. Jorge Lafayette Pinto Guimae Nelusko Linguanotto Júnior,
rães.
N9 144.351 - Sebastião Fumagalli. - Fica retificada a página 15 do
Privilégio de Invenção Deferido
relatório, pois não foi publicada:
"Assim sendo, Julgo Prejudicado o .N9 134.807 - Montagem de Assen- N9 125.635 -- Clovis Pereira Sam- na qual R1, R2 e X possuem o sigMandado, deixando de COndena,r O to e unidade de almotada resiliente paio - Mantenho a exigéncia de Se- nificack) mencionado, ou de se reagir
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- As Repartições Publicas deverão entregar na Seção de Comurzieações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 horJs, o expediente destinado á publicação.
reclamações pertinentes
da matéria retribuída, nos casos - de
êiro ou omissão, deverão ser
formuladas por escrito à Seção
de Re&N•ão. até o quinto dia útil
subseqüente à publicação no.
órgão
- A Seção de Redação funciona, para atendimento do público, de 11 às 17h30m.
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ASSINA TII-RAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

- Os originLis, devidamente
Capital e Interior
Capital e Interior
s„mestrn .. . ...
autenticados, deverão ser
NCrS 18.00 Seme s tre
NCr$ 13,50
u:na A„0
grafados em espaço dois,
NCr$ 27,00
NCr$ 36.00 Ano
só face do Papel, fnrmaco 22x33:
Exterior
Exterior
as emendas e rasuras Ser.áo resNCr$ 30.00
NCr$ 39.00 Ano
salvadas por Quem de direito. Ano
NÚMERO AVULSO
- •As assinaturas podem ser
avulso figura na última página de cada
preço
do
nátnero
O
'tomadas em qualquer época do
exemplar.
ano, por seis meses ou um ano,
- O preço do exemplar atrasado serã acrescido de Ner§ 0.01,
exceto as para o exterior, que
se do mesmo 9t:0 e de NCr$ 0.01 por ano, se de anos anteriores.
semóre Serão anuais.
fenil-acetona com aminas de fórmula II e de se reduzirem subsequentemente os produtos da condensação,
ou
(b) de se reagir uma amina de
fói mula II com 1-feni1-2-halogenopropano, respectivamente, propeno, e
Ge se hidrogenar uma dupla ligação
eN.entualmente presente, ou
(c) de se reduzirem aldeídos de
fo.mula geral II.
na qual R1 e R2 possuem o significado mencionado e Y significa uma
ligação de carbono a carbono ou o
g-upamento metileno, na. presença
de 1-feni1-2-amino-propano, ou de se
reagirem-nas com 1-feni1-2-aminopropano e se reduzirem subsequentemente os produtos da condensação,'
ou
(d) de se reduzirem, de maneea
conhecida, às aminas correspondentes, amidas de ácidos carboxil:cos de
fórmula geral IV
na qual R1, R2 e Y possuem o significado mencionado, ou
(e) de se hidrogenarem de maneiconhecida compostos".
le9 136.921 - Lerivilegie de invenção: Misturas curáveis de cererestes
de D:epoxido e Anidrido de ácido
Dieerboxilico - Requerente: Ciba
Societé Anonyrne - Pontos publicados em 20.1.69 - Ficam retificadas
as fórmulas seguintes: a . primeira
fórmula por ter faltado a chave ou
colchete - A segunda fórmula por
ter 'faltado um pedaço da chave e a
quarta fórmula por ter faltado a
chave ou colchete, tôdas do lado esquerdo.
N9 137.430 - Requerente: Deutsche Tafelglas Aktiengeselschaft Detag - Pontos publicados em 17.1.
- Fica retificado o Privilégio de invenção - Aparelho para o tratamento de carreiras de material com estrutura em forma de fibras ou fios,
N9 141.676 - Requerente: Dr.
Karl Thomae Gmbh - Pontos publicados em 15.1.69 - Fica retificado
e Privilégio de invenção: Processo
para a preparação de 2-)5'.6',7',8' Tetrahidro-Naftil-1') Amino-Dni-

I.. As assinaturas vencidas per.
darão ser suspensas sem prévio
aviso.

--- Para evitar' interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a renovação de assinatura deve ser
solicitada com antecedência de
trinta (30) dias.
- Na parte superior do lande-

réço estão consignados o nürnere
do talão de registro da assinatura
e e, mês e e ano em que findará.
As assinaturas das RépartiOes Públicas serão anuais e deverão ser renovadas até. 28!de fevereiro.
-- A remessa de valdres, sempre a favor do Tesoureiro do Departarrzento de Imprensa Nacional, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à sua aplicação.
- Os suplementos as edições
dos órgãos oficiais só serãci remetidos aos assinantes que os solicitarem no ato da a..,sinatúra.

rigrafia - Requerente: Kalle AktiN9 577.365 - Sindicato dos Propor] No 589.977 - Confecções Fison Liengesellschaft - Pontos publicados gare:listas as Produtos Farmacêuticos: mitada,
em 15.1.69 - Fica retificada a pl.- do Rio dr.? „amieiro.
N9 591.078 - 501.079 - Mariano
meira fórmula pois faltou a chaee
N9 577.e45 - Rafael Fink.elstein, & Franco
ou colchete do lado esquerdo.
N9 578.::95 - &demi S A., IndusN9 592.973 - Saturnino Vilela.
teia de Ad2sivos.
N9 594.100 - 594.101 -'
N9 579.159 - Morifusa Tann
-L- Sociedade de Arte e Música do
Brasil
Ltda.
Serviço de Documentação'
N9 579.364 - Sodesil S. A., Indústria de Adesivos.
•
N9 594.131 - Itabira - ImportaRio, 13 de fevereiro de 1939
N9 584.745 - Revertias Mosaicos cie dora e Exportadora Ltda.
Porcelana
Ltda.
N9
596.370 - Indústria de Móveis
Arquivamento de Processos
N9 584.987 - Irmãos Parada Otero Ricardo Ltda.
Foram mandados arquivar os pro- Ltda.
179 596.497 - Estecal
iEscritóeão
N9 585.242 - Seibi leita.gawa.
cessos abaixo:
Técnico de Calibragem Para LaminaN9.585.245
Codesin; Comércio de ções S. C.
Ni' 453.501 - Comercial e Indus•'
Sucata Industrial Ltda,
trial Cl Ltda,
N P 596.569 - Amor Pirozzelli.
N 585.298 - Walter Azambuja.
N9 524.185 - Cruz & Mota IndusN9 596.617 - Rotamarc ,Indústria
N 9 533.478 - feumataro Sakano.
tria e Comérc:o Ltda.
N9 535.685 - Bazar Santo Antô- e 'Comércio Ltda.
N 9 533.817 - Lusobraz RevestimsnN9 596.622 - Rufei Indústria Elenio de Pádue Ltda.
tos Ltda.
N9 58'." -ar e Restaurante trônica Ltda.
N9 549.091 - Nlerege Auto Pacas
N 9 Z96.678 - Construtora Cefa LiSão Cristóvão Ltda.
Limitada.
N9 5E6.19 ,±
Lonfecções Mac-Kern mUzda,
N9 570.992 - Monterrey S. A. Au- Limitada.
N 9 596.715 - Retalhos Galeria C.
tomóveis e Representações.
N9813.128
Modas Josemery Li- Limitada
N9 571.290 - Confecções Nina Li- mitada
N9 596.716 - Carpintat'ia Santo
mitada.
N9 535.155 - Distrifilmes - Dis- Antônio Limitada.
N9 571.309 _ Edifício Martha Pi- tribuidora
N9 596.827 - Samuel Domingues.
de Filmes Ltda.
nheiro de Lima
N9 596.796 - INC'OMAQ - IndúsN9 586.177 - Metalúrgica RiosuNo 571.368 -Soe. Serrana de De- lense S. 10.
tria e Comércio de Menapenas Ltda.
senvolvimento Ltda.
N9 586.195, - Antônio Perez Sabin.
N9 596.848 - Finada, Pinturas ArN9 574.121 - Emprês.a Técnica de
N9 587.482 - Roberto Sanes Toth. tísticas Brasileiras Ltda.
Engenharia e Construções Ltda.
N e 596.991 - Steson, COmercial e
N9 587.859 - Duflex - Comércio
N° 578.245 - Farmácia e Droga- e Indústria
Importadora Ltda.
Ltda.
ria Central Lt da.
Ns 596.997 - 595.998 - 596.993
N9 587.878 - Yutaka Yukoyama,
N9 574.137 -- Ronald Jorge IgriaN9 588.660 - Serveng - Engenha- 597.000 - 597.001 - 597.1502 - EMcio da Silveira •
ria Civil Construções c Instalações TEC - Emprêsa Técnica de AssistênNo 574.147
Monair Turismo e Técnicas Limitada.
cia Comercial Ltda.
Passagens Ltd a.
No 597.031 - Manequntéx DecoraN 9 574.148 - Monair Turismo e
ções Indústria e Comércio Ltda.
AVISO AS REPARTIWES
Passegens Ltda.
N9 597.032 - Bandeirantes FenprePieBLICAS
N9 575.413 - Estofaria Ben.fica Liendimentos Ltda.
mitada.
N9 597.191 - Duarte Cabral de AlO Departamento de Imprensa
meida e Albuquerque.
N9 575.618 - Soc. Comercial de
Nacional avisa às Repartições PúNO 598.161 - Basdem SI A., ParMateriais Matutinas e Motores Ltda.
blicas em geral que deverão proviticipações Comerciais, ,Industriais e
- SIMAQ.
denciar a reforma das assinaturas Agrícolas.
N9 575.696 - Distribuidora de Prodos órgãos oficiais até o dia 30 de
dutos Farmacêutico Ltda.
119 598.163 - Sociedade de Empreendivnentos Imobiliários Sempri Liabril, a fim de evitar o cancela' N9 576.466 - Cerealista, Hermal
miteída,
Limitada.
mento da remessa a partir daquela
NO 598.326 - Casa PricOli de FerN e 576.473 - Parujunior Industrial
data.
ragens Ltda.
e Comercial Ltda.
O registro de assinatura nova, ou
N° 598.337 - 598.338 - Ivo EsteN9 576.474 - Parujunior Industrial
fanato.
e Comercial Ltda.
de renoeação, será feito contra a
dazolina. .
N9 576.606 - Lamport & Holt Naapresenta4a do empenho da desN9 598.430- Matra -e Máquinas
vegação S. A.
m
Agrícolas e Tratores
Lida,
Ne 141.890 - Privilégio de invene,ssa wc-epeeeiea.
N9
576.914
Luiz
Alberto
Sisoanima
para
Processo
e
00: Materialprocesso de tela ou se- do Costa.
N° 598.370 - Bianchi çonstruções
presa.° pelo
e Cia. Ltda.
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N 9 598.740 - Amara S. A., IndúsN 9 624.887
Airam Indústria de
N 9 4:9.430 - Marajó DG-5-6-7 - bustão
1
interna - Requerente: Robert
tria e Comércio de Equipamentos Meias Ltda.
Fábrica de Máquinas Raimann 5. A . Bosel) GMBH - Pontá publicados
Técnicos.
N 9 624.289 - Decorações Aristocra- - Classe 6.
em 9 de janeiro de 1269. Fica retifiafoa 538.741 - Construtora Nordes- ta Ltda.
1\19 449.435- . Marajó DS-4 DS -' cada a data de depósito: 8 de tevetina S. A. ,
N9 624.959 - Mercantil Indústria 5-S - 1)S-5-I - Fábrica de Máqui - reino de 1963.
N9 599.022 - Condomínio do Edi- e Comércio de Adubos Químicos I- nas Rairaann S. A. - Classe 6.
fício D. Pedro II.
mitada.
N9 449.482 - RSTC ZS - Fábrica
N9 625.290 - Décio Geraldo SilN 9 599.360 - S. A. Decorações veira,
Diviso de Marcas
Mário Orsi e Odrani Valdo. de Máquinas Raimann S. A. - dasHa.ns Goldammer.
se
6.
N9 625.297 - Manuel Villela dos
N 9 599.532 - Iuca Flores e Deco519 449.505 - RSTC KSC FábriReis.
Rio, 13 de fevereiro de 1969
rações Ltda.
N 9 625.339 - Importadora Barroco ca de Máquinas Raimann S. A. N9 601.693
Amilcar Fernando Ltda.
Classe 6.
Diversos
Veiga.
N9 625.420 - 625.421 - 625.442 - 519 449.508 - RSTC KJTN -'FáN9 602.177 - Brasitex a-Polimre, In- . Francisco
N9
642.589
- ráfica Cruzeiro Lide Assis Chateaubriand brica de Máquinas Raimann S. A. dastrlas Químicas S. A.
mitada - Prossiga-se excluindo a el.
Bandeira Mel o.
Classe 6.
50.
519 602.770 - Nôvo Lar Magazin
519 449.509 - RSTC KRK
FáIa° 625.429 - Samy A. Ezarani.
Arquivamento de processos
Limitada,
brica
de
Máquinas
Raimann
S.
A.
N
9
625.430 - Eletro Vip Ltda.
Foram mandados arquivar os proN 9 602.813 - Calçados Lozangelos
- Classe 6.
N9
625.474
Indústria
de
Roupas
cessos abaixo:
Limitada.
N 9 449.511 - RSTC BP-7 BP-7-MA
Ltda,
a:a 600.278 Voice Representaçaes
N9 603.043 - Geraldo de Araújo Pilares
BP-8 BP-8-MA - Fábrica de Má- Comércio
N9
625.606
Indústria
e
Comércio
e Inclaatria Importação e
Braga, Antônio Itabaiana de Moura, Robrus Ltda,
s Raimann S. A. - Classe 6. Exportação Limitada.
ina
u
q
Mário Raimundo Veras e Onofre MiN
9
600.279 - Imprensa Livre Em-.
N 9 449.512 - RSTC BP-10 - Fáranda.
N9 625.611 - Graves - Graph Comarcial Impor tadora Exportadora Li- brica de Máquinas Raimann S. A. - prêaa Jornalística Ltda.
519 605.673 - Artefatos de Cimen- mitada.
N
9
600.280 - Panificação Sereia
Classe 6.
to Armado Comércio Indústria LiN o 554.232 - Isa Rotulo Amarelo do Estácio Ltda.
N
9
625.785
Sobrarei
Sociedamitada.
519 600.282 - Nelsan Martins -e•
de Brasileira de Representação e Ex- - Isla S. A., Importadora de SemenN 9 609.380 - Agostinho Ferreira portação
Armarinho.
tes para Lavoura - Classe 45.
Ltda
.
dos Santas.
N o 625.786 - Instituto Latino AmeN 9 592.754
aa, 609.392 - Flamingo Discos Li- ricano
Tamoça - Wingert ,51 9 600.323 - Oficina Mecânica 3
de São Paulo - Sociedade Ci- & Lampert - Classe
Comércio Ideal Ltda.
36.
mitada.
vil.
519 600.350 - Emprâsa de PintuN 9 596.100 - Wall Film - Wall
1\19 609.535 - Alexandre Somló.
N9 625.958 - Mundial Roupas Li- Filme Importação, Exportação e Dis- ras e Limpeza Imperial Ltda.
untada,
N9 610.430 - Indústria e Comértribui Çã o Ltda. - Classe 8.
519 600.333 - Mercadinhc a Vitocio Giacomazza Reinato & De Maria
519 625.958 - Mundial Roupas Lil
Ltda.
609.457 - O Rio de Cada Um- - riosa Ltda.
mitada.
N 9 600.336 - c!'anayotis-St. Marta.
Mauro Ivan Pereira de Mello - ClasN 9 610.431 - Milton QuinteJa cie
N9 625.974
Serralheria São Mi- se 32.
nos.
Carvalho.
amei
Limitada
•
N 9 600.337 - B. C. Mar - ReverN° 610.432 - Confecções Dina-TeI519 611.121 - Munot - Munot MeNo 626.003 - R. Vasques & Cia. talurgia
e Comércio Ltda. - Classe somes e Equipamentos Marítimos Li.
11 Limitada.
519
626.065
Alberto
Trog.
matada.
14.
N 9 610.714 - Turbex DistribuidoN 9 626.066 - Alberto Trog.
N9 600.338 - R. C. Mar - Reverra de Acessórios Para Indústrias LiTitulos
de
EstabelecimentO
Deferido
N9
626.067
Alberto
Trog.
sores e Equipamentos Marítimos Limitada.
N9 626.069 - Brasília Cosméticos
mitada,
N9 585.554 - Indutsrial MadeireiN9 621.021 - Juan Rafael Pacifi- Indústria e comércio Ltda.
ra Pedron - Industrial Madeireira
N9 600.350 -- Lofran Limitada.
N 9 626.071 - Orlandino Augusto Pedron
co e Carlos Alberto Batistta.
Ltda. - Classe 4 e 33 - Ar519 600.624 - José Simões de AlIV 611.028 - Revestart Revesti- de Araújo.
tigo 97, n 9 1.
meida.
519 626.072 - Modas Brasilia Ltda.
mentos Ltda.
519 578.134
Serraria São João - 519 600.625
Naáib Emílio Dainez.
N 9 611.077 - Indústria e Coméacio
519 626.206 - PERS° - Indústria Petri & Petri Ltda. - Classe 4 e 33.
N 9 600.626 - ,Dionizio Tambelli.
Nerigan Ltda.
e Comércio Ltda. - Arquivem-se os - Artigo 97, na 1.
•
N9 600.669 - Francisco da Silva.
N 9 611.186 - Persianas Decorama processos.
519 477.590 - Imobiliária Estoril N 9 600.670 - Artefatos de Papéis
Ltda.
Estoril Ltda. - Classe 33 Recortados Fruteira S. A.
N9 611.187 - Astral Artefatos de DIVISÕES E SESSÕES laMa UBLI- -Imobiliária
Art. 97, n9 1.
519 600 672 s•-- Auto Peças Pica-Pau
Madeiras Ltda.
CADO POR TER SAIDO COM INN9
501.176
- Conservadora de Por- Limitada,
N9 611.277 - Edtora Rerum NoCORREÇÕES NOS DIÁRIOS DE tas de Aço Alvorada
Eaaabio
GiN9 600.683 - Auto Pôsto Vila Rica
varun Ltda.
7 DE FEVEREIRO DE 1969 - 10 menez Pellegrine - Classe 33 - ArLimitada.
DE FEVEREIRO DE 1969 E 11 DE ti g o 97, 119 1.
N 9 611.438 - Oalvanotécnica ArteFEVEREIRO DE 1969.
519 600.691 - Mercadinho Vila P.i.
ga Ltda.
N9 507.174 - Farmácia São- João res Ltda.
N9 611.495 - Lavanderia Sansu
Ezequiel
Cláudio
Gomes
&
Cia.
Expediente de 13 de fevereiro de 1939
N9 600.695 - Auto Capas -- Vila
Ltda.
Ltda. - Classe 3 e 48. - Art. 97, atiea Ltda.
N 9 611.559 - Ereco, Comércio e
Marcas Deferidas
n
9
1.
519 600.696 - Rido Comercial e DisIndústria Ltda.
tribuidora Ltda.
519 552.857 - Mebutidm - LaboraNs. 611.597 a- 611.598 - So-Co-La,
Itsigizia Deferida
tórios
Farmacêutico
Internacional
S.
- Química Industrial Brasileira LiN9 600.752
Propés Comércio
N e 611.098 - DECARQ - Cecarq
A. - Classe 3.
mitada.
Indústria Ltda.
Decoração,
Arquitetura
Ltda.
519
517.120
O
Desenvolvimento
N 9 611.921 - Mernak S. A., Indús519
600.803
Fonex
- Equipamenem Marcha - R os sine Camargo mitada - Classe 33, art. 95.
taia Brasileira de Máquinas.
tos Eletrônicos Ltda.
Guarnieri - Classe 32 (com exclusão
Marcas Indeferidas
1\19 611.927 - Pedronizadora de Ca- de publicações em geral).
N 9 600.843
Ediarte - Editora
fé Maringá Ltda.
N9
605.479
- Whitestar - Rodolfo de Artes Ltda.
N9 495.628 - Gaeta - Comércio de Korai' -Classe
N o 611.974 - M. Dias Branco S o
44
N9 600.844 - Aguaael -- Aguadeiro.
-ciedaAnôm,CoércieIdús- Gurada Chuvas e Sombrinhas Gaeta
519 579.468 - Jóia . - Jóia Discoa da Petrópolis Comércio e RepresenLimitada - Classe 30.
tria.
- Classe 8
'tações Ltda.
N9 597.342 - A Eclectica - Publi- Ltda.
N 9 612.259 - Comercial e Agro-N9 608.029 - SICOME SICOME
519 600.847 - Tecnopiast Indústria
cidade Eclética S. A., Radiodifusão, Sociedade
Pecuária Phenix Ltda.
Industrial
e
comerciai Li- e Comércio Ltda.
N 9 612 504 - Metalúrgica Onça Imprensa. Comércio e Indústria - mitada.
Classe 41 (com exclusão de colorau/
N 9 600.849 - Restaurante Cobra.
S. A.
N 9 601.108 - Dirce - Matadouro
519 585.209 - Kero - Representa- do Ltda.
N9 612.505 - Jorge Wagner.
& Frigorífico Dirce L.da - Clas- cão de Produtos Alimentícios Nevo N 9 600.8b7 - Alugadora Brasileira
613.293 - Garagem Vic Limi- se 41.
Limitada. - Classe 41.
S. A. •- Atugabrals
tada.
N9
498.133
Macedo
Auto
EmN
9
N9 600.852 -- Cia. Brasileira de
610.648
Avitren
Lovens
N 9 631.390
Formitex Móveis Lipório Macedo Ltda. - Classe 21.
Keraiske Fabrias Handelsaktieselskala Aluguéis -- Cobrasa.
mitada.
N9 220.930 - Supracen - F'arben- - Classe 4.
Ns, 613.461 e 613.462 - Carlos
519 600.860 --Org. Brasileira de
N9
fabiaken Bayer - classe 1.
Francisco Mofara,
CO5.815
- Só Calça
- Eron Empreendimentos
S. A. -519 585,775 - Tit - Tinturaria In- Indústria
e Comércio
de Tecidos
So- 519 600.862 - Sabre
S. Orbe.
A. - SacieNs. 614.031 - 614.032 - 614.033 dustrial de Tecidos Tit Ltda. - Clas- ciedade Anônima - Classe 24.
dada
Brasileira
de
Empreendimentos.
-- Francisco de Assis Chateaubriand se 21 (com exclusão de flâmulas).
N9 591.570 - Hoechst - Farbwer- N 9 600.868 -- Adolpho Maia
Bandeira Melo.
N9 386.760 - Rendanyl - IndúsN9 614.477 - Calçados Estrala do trias de Rendas Rendanyl Ltda. - ke Hoechst Aktiengesellschaft Vorm.
OSIPAN - Sociada- •
Meister Laeius & Bruning - Clama N 9 1300.871
.
Oriente Ltda.
Classe 36.
de Impartadora
Ltda.
N9 622.107 - Mirvaine Importação
N 9 499.905 - Morumbi - Valeta- 11.N o
0
N9 60.885
--COGEL - Cia. Gua 146.454 - Requerente: R Merck nabara
Ltda.
nia Indústrias Alimentícias Ltda. de Empalag,ens Limitada.
Aktiengesellschaft -- Pontos publi- N
N 9 624.044 - Gomvagli Represen- Classe 41.
9 600.889 - Dedetex Serviço Téc..
de 1969. Fica nico
tações de Roupas Ltda.
N9 609.261 - Carnet-Cinema - cados em 16 de janeiro
de Deeletizaça5 a Latia,
o ' privi
légio de invenção:
N9 624.832 - Arnaldo Carlos Cas- Joaquim Pinto de Miranda Netto -- retificado
Processo para a produção de novos N9 600.900 - Consórcio Brasileiro
tellani.
Classe 32.
esueroides da 'serie andrestOgea. - de Imóveis, Colarei() e Indústria So•
Na 624.884 - Ali Stars DistribuiN 9 449.409 - Marajó A Fr. FábriFica fetificado o interior do ponto 5: ciedade Anônima,
dom a de Filmes Ltda.
ca
de
Máquinas
Raimann
S.
A.
•
"Depais da fórmula V, não foi Dlli211N9 - 600.901 -- Consórcio Brasileiro
N 9 624.885 - Copiadora Alvorada Classe 6.
cada a palavra "onde":
dê Imóveis Comércio e Indústria S0Ltda.
N9 449.424 - Marajó FV - Fábri- 519 147./..78 - Privilégio de inven- ciedade Anônima.
N9 624.886 - Casa Nova de Per- ca de Máquinas Raimann S. A. - cão: Instalação de ignição para o
Ns. 600.902 -- 600.904 - 600.903
raaens Ltda.
Classe 6.
funcionamento de mototes de com- - 600,905 - 600.906 - 690.907

a
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Exigências
No 563.838 - Corretagens e RepreNO 600.236 -.Garagem Modélo Li690.903 - C00.933 - Cnzó:cio
sentações Ltda. - COREL.
co lmóeis Comércio e Indús- ai, to. da
Produtos
Químicos
Lysoform Ltda.
N9 600.955 - Bel-Tur Passagens (junto ao registro 318.736) - ReguN 9 600.237 - l a/I. P. Felipp.
tria S. A.
Turismo
S.
A.
600.251
Monitor
Roupas
LiN
O
larize o documento de cessão.
NO 690.921 - Cano Desky.
mitada.
N9 566.602 - Indústria Química RiN9 600.970 - Bar Rio Bonfim LiLumatta, Comércio
No 600.925
No 604.385 - Victor Juntas Ltda. mitada.
ver Ltda. - Apresente novos exem5 RepreSentacões Ltda.
NO 605.355 - Fibrapak: Embalagens
NO 601.283 - Produtos de Beleza plares excluindo os artigos grifados
N O 600.942 - G E :3. iDomestic Limitada.
às fls. 9-11.
Real Chie Ltda.
Equ-pament) Limited.
N9 601.284 - Produtos de Beleza
N9 605.525 - Ribei-a) & Souza.
No 678.961 - Cia. Nacional de
600.950
Bel-Tur
Passagem
NO
No 606.113 - Escola Profissional Real Chie Ltda.
Guindastes - Apresente clichê.
e Turismo S. A.
N9 601.310 - Comina - Cia. MerPara Cabeleireiros Santos.
N9 679.072 - SóVolk's Peças e AuNs. 600.951 - 600.952 - 600.953
Carlos Bocchi & Cia. cantil Industrial e Agrícola
No 606.121
tomóveis Lida. - Apresente clichê,
- 600.954 - Bel-Tur Passagem e Ltda.
N° 601.338 - Bolsa de Automóveis
Turismo S. A.
N9 679.099 - Palita Indústria e CoN9 606.123 - Orpan Organização do Estado da Guanabara Limitada. mércio de Ferragens Ltda. - ApreN.3. 608.365 -369608.166 - 608.367 N9
601.339
Câmara
de
AutomóPortoalegrense de Neg,cicicS Ltda.
Pessoa Filho &
603.368 - 608.
N9 578.001 - Auto Mecânica Cor- veis do Estado da Guanabara Ltda. sente clichê.
Cia
No 601.347 - Servivolks AutornecâArquivamento, de Processos
bisier Ltda.
N o 599.520 - AGROTERRA-- SarNO 599.343 - Gráfica Cely Ltda. nica Ltda.
Foram
mandados arquivar os seviços Técnicos da Terra Ltda.
N9 599.344 - Comércio, Indústria,
No 601.351 - Depósito de Material guintes processos abaixo mencionaN9 599.524 - Droga Neiji Ltda.
Importação e Exportação Luguerama Para
Construção Vitória Ltda.
dos:
N9 599.551 - Espiraes Coroado Li- Limitada,
I
NO 601.361 - Bar e Lanches Bom
NO 273.981 - So fina Sociedade Fiuntada.
nanceira e Comercial Ltda.
N9 599.347 -- Comércio, Indústria, Gõsto Ltda.
N 599.558 - Christa Martha Ilde- Importação e Exportação Luguerama
Paniteação Reny LiNO 601.362
NO 603.413 - Lourenço Cominho,
gard Wende.
mitada.
Limitada.
N9 606.338 -- Palio Nolasco.
-ntaNO 599.570 - Theric Represé
N9 599.358 --Distribuidora IndusEletro
Metalúrgica
601.367
N9
No 611.947 - Cia. Brasileira de
ções Limitadas
trial e Mercantil Dirn Ltda.
Santa Branca Ltda.
Artefatos de Borracha.
N9 599.579 - Bar e Lanches UiraNO 601.373 - Recautec RecauchuNo 599.367 - Manoel Gimenes MarNo 612.325 - Sinésio Silva Passos,
puru Limitada.
tagem de Pneus Ltda.
tins.
No 616.278 - Sociedade de Instala601.377
Super
Lanches
1218
N9 599.602 - Induscor Indústria e
NO
N9 599.369 - Walter Nunes Baruções Hidrelétricas Cervera Ltda.
Comércio de Cordoalhas Ltda.
Ltda.
quet.
NO 599.708 - Pôst‘i de Gasolina
N9 616.456 - SAMEC - Sociedade
NO 601.384 - T. T. Importação e
Ns. 599.384 - 599.385 - 599.386
Pampas Ltda.
de Auxilio Mútuo Entre CompositoNO 599.713 - Confecções - Sarna - Comércio e Representações Elim Comércio Ltda.
N9 601.393 - George Tershkevitch. res.
Ltda.
Limitada.
NO 616.473 - 'santos & Valladão
601.394 - Piccollo Magazine LiN9 601.419 - Uniarc - Coméfcio
Ltda.
NO 599.714 - Confecções - Sarna e Importação Limitada
mitada.
Limitada.
NO 601.422 - José Ferreira CardoN9 569.175 - 569.176 - Nicolau
Retificação de Clichês
NO 599.716 - Padaria e Confeita- so.
Angelo Brasil Moral.
ria Tabajara Limitada.
600.870 - R,00fkrom - InterNO
(Arquivem-se ois processos).
No 601.423 - Comércio de Vasilha- national Minerais & Chemicai CorpoN9 599.728 - Candido Roberto de mes Santa Madre Ltda.,
Transferências e Alterações de Nome
ration
Cl.
16
Clichê
publicaToledo.
N9 601.425 - Ornametal Metalúr- do em 18 de outubro de 1963.
do Titular i de Processos
No 599.734 - Orlando Dias More- gica Ltda.
602.356 - Rolimetal - MetalúrNO
Foram
mandadas anotar nos P rono. '
N9 601.427 - Nora; Industrial e gica Rolimetal Ltda. - Classe 5 cessos abaixo mencionados as seguinN o 599.739- - .NatAreni Aparecida Participações S. A.
Clichés publicado em 1 de novembro tes transferênciad e alterações de Ra
Furtado.
NO 601.435 - Auto Posto Luar Li- de 1963.
as do titular dp processos:
-m
mitida.
_
Laboratório
Lomba
No 599.777
607.867 -4 Orlan. - E. I Du
NO
Conterma
ConStrutora
Industrial
e
Limitada.
NO 601.443 - Bazar e Artigos Do- Pont de Nemours and company - Cl.
S. 'A. (alt, de nome do
N O 599.785 - E. P. Luna Publici- mésticos Liliam Ltda.
36 - Clichês publicado em 16 de de- Termotécnica
titular na marca Contermex - Terdada Limitada.
N9 601.446 - Emprêsa de Diver- zembro de 1963.
no 602.941. .
NO 599.787 - E. P. Luna Publici- sões Barcarola Ltda.
NO 612.444 - Luzter da Mamãe - mo
Aktiebolaget !)ddo (transf. para
clad^ Limitada.
N9 601.447 - Karfitai, Material Milton Gimenes - C1. 8 - Clichê
seu nome da m rca Addo - 'Termo
publicado em 3 de fevereiro de 1964. nO 618.374).
NO 599.788 - Mate Materiais e Fer- Para Escritório Ltda.
ragens Limitada,
NO 601,448 - Manipulação de PaNO 612.445 - Luzter do Papai No 599.789 - Igben, Indústada Ele- lha de Lá de Aço Luzir Ltda.
Recurso Interpostos
Milton Gimenes - 8 - Clitranica Limitada.
NO 601.460 - Indústrias Química chê publicado em 3 de fevereiro de
Isa ias Dreizik (No recurso interLtda.
1964, estabelecido em São Paulo.
posto ao deferimento do têrmo númeN O 593.806 - Ernesto da Silva Car- Sampe
NO 601.462 - Taksir,
NO 612.499 - Eventin-Knoll Knoll ro 447.914, marea Treves).
nen°.
No 599.822 - Carlos de Assis da
Canadian Hoechst Limited (no reNO 601.467 - Embalagens Comer- A. G. Chemische Fabriken - Cl. 3 Clichê publicado em 3 de fevereiro curso interposto ao deferimento do
cial São José Ltda.
,
599.823
Antônio
Nunes
Per9
No
NO 601.470 - Bar e Restaurante de 1964.
1
têrnio n 9 548.98. Marca
Salazar Ltda.
NO
621.621
Use
Viva...
E
Viva
599.824
Pedro
uns
(a._ralao.
ANAPTRIN
NO 601.472 - Tervel - Indústria a Diferença - Cia. 'Swift do Brasil
N9
S. A. - Classe 46-48 - Clichês puEaligências
No 599.825 - Arlete de Almeida e Comércio de Auto Peças Ltda.
Abdelnur.
NO 601.473 - Maquiara - Máqui- blicado em 23 de fevereiro de 1964.
Cia. Swift do Brasil S. A. (RepliNo 621.629 - Louçalar - Alva InN o 599.831 - Comercial e Impor- nas Agrícolas Araraquara Ltda.
do termo' 512.215, marca Matadora Brasileira Coimbra Ltda.
N9 601.479 - Reynaldo Carolina dustrial S. A. - Classe 6 - Clichê cante
gia Branca). --i Promova o replicanNO 599.855 - Lapidação Pará Li- Alves.
publicado em 24 de abril de 1964.
te a modificaçãO da firma, tendo em
N' 601.480-- Reinaido Carolino Almitada.
Títulos de Estabelecimentos
vista () pedido inicial que difere da
ves.
Indeferidos
réplica.
N O 599.880 - Indústáa. Comércio
NO 601.481 - Deferraço Derivados
de Plásticos Liba: Ltda.
No 611.031 - Grupo Folclórico
NOtificação
No 599.881 - Caste-O-Lite, Indús- de Ferro e Aço Ltda.
Português - Sociedade Portuguesa
NO 601.931 - Ipiranga S. A. - In- Beneficente 1 9 de Dezembro - ClasFicam os re li.
Uerentes abaixo mentria e Comércio de Plásticos Ltda.
cionados convi ados a comparecer a
No 599.888 - Indústria de Apare- vestimentos Credito e Financiamen- se 33.
to.
N9 594.651 - Edifício Presidente êste Deputam to, no prazo de nolhos Elétricos Syluz Ltda.
Ns. 602.593 602.594 - 602.595
(90) dias, a fim de efetuarem
NO 599.889 - Indústria de Apare- - 602.597 - 602.598 - M. Dias Bran- Deodoro da Fonseca - Construtora venta
o pagamento da taxa final e retiraPresidente S. A. - classe 33.
lhos Elétricos Syluz Ltda.
A., Comércio e Indústria,
rem o certificado, de acôrdo com ci
Na 599.891 - irmãos Fillet Ltda. co S.602.651
- Geraldo Cezario de
N9
Decreto n9 254., de 28 de fevereiro de
No 599.892 - Cerâmica São Judas
Jesus.
.
AVISO AS REPARTIÇÕES
1967:
Tadeu Ltda.
N9 604.184 - Diários Associados
N9 542.877 --- ., Requerente: ConfeePrBLICAS
Limitada.
599.893
Cerâmica
Nossa
Seçõea Dou-Tex tda. - Reg. 392.722,
N9
O Departamento de Imprensa
labora da Candelária Ltda.
N9 604.317 - Bonn Ilafstad.
NO 558.05 -i. Requerente: Confec599.894
Paganotti
&
Cia.
LiNO
Nacional avisa às Repartições Pú- ções
N9 604.318 .- Bar, Restaurante e
Rosângela, Ltda. - Reg. 389.727.
mitada.
blicas-em geral, que deverão proviPinaria Stri.xesso Ltda.
NO 596.859 -J- Requerente: BeproIrmãos Figueiredo NO 604.322 - Benjamim Ricardo
denciar a reforma das assinaturas mi Beneficiadora e Comércio de ProN9 599.896
Airosa Rangel.
Limitada.
dos órgãos oficiais até o dia 30 de dutos Químicos e Minerais Ltda. -..
N9 604.347 - Fibratex - Indústria
abril, a fim de evitar o cancela- Reg. 389.733. 1 ,
NO 600.219 - P. Bernardas e Filho e .Comércio de Fibras Têxteis Ltda.
rarrnada.
N9 600.306 -i- Requerente: Tecidos.
mento da remessa a partir daquela
N9 600.220 - P. Bernardes e Pilho N9 604.349 - Empreendimentos
H. F. Pinto S. A. - Reg. 389.746.
data.
Imobiliárias Bey Mendes Caldeira.
N9 F.9 .176 --,- Requerente: AssociaLimitada.
-604.379 - Coimbra. Comercial.
O registro de assinatura nova, ou ção E.t leira 'dos Cavaleiros da OrBefnardes e Filho e .119
N0 600.221 Importadora Brasileira Ltda,
de renovação, será feito contra a dem Imperial !Constantiniana Militar
Limitada.
535.581 -. Gicachino St'oppini
de São Jorge h- Reg. 389.762.
- No 599.346 - Madeiras Sá) Do- &NO
apresentação do empenho da desCia. Ltda.
Requerente: M-nes0mingos Limitada.
N O 594.538
pesa
respectiva,.
ta Mining and Manufacturing ComIn- NO 546.207 -- C a. ne Industr,as
No 600.230 - O. V. D.
Brasileiras Cib.a 6. A.
Reg. 399.763.
- pany
yestimentos,

Sexta-feira 21

DIÁRIO OFICIAL• (seção iH)

--'eee;e.;)*(/ : do

1969

1365

_

N9 594.784 - Requerente: Supripostos Equipamentos Ltda. - Reg.
389.764.
N 9 595.431 - Requerente: Brasmotor S. A., Empreendimentos e Participações - Reg. 389.768:
N 9 597.878 - Requerente: Syntek:o
S. A. Comércio, Impo.tação e Exportação - Reg. 389.77.
•
No 602.183 - Requerente: Sérgio
Bainha - Reg. 389.788.
N 9 602.198 - Requerente: Ruben
de Freitas Martins - Reg. 339.789
N 9 610.136- Requerente: Mecanoplast A., indústria e Comércio Reg: n 9 389.808.
No 612.625 - Requerente: Kido
Escritório Contábil - Reg. 389.812.
N o 612.677 - Requerente: Cia. Paulista de 'Fósforo Copafo - Reg. n9
389.813.
No 613.530 - Requerente: Calçados Cedofeita Ltda. -Reg. 389.826.
NO 613.587 - Reqtierente: Calçados Cedofeita Ltda. - Reg. 389.833.
No 613.588 - Requerente: Calçados
Cedofeita Ltda. - Reg. 389.834.No 466.832 - Requerente: The International Association of Lion Clubs
- Reg, 389.846.
N O 517.502 - Requerente: Rubens
de Azevedo Gaivão - Reg. 389.851.
N o 520.900 - Requerente: Olavo de
Siqueira Cleto - Reg. 389.854.
No 525.984 , Requerente: Isla S.
A. Importadora de Sementes Para
Lavoura - Reg. 389.861.
N O 531.012 - Requerente: Cenpla
Construções Engenharia e Planejamentos Ltda. - Reg. 389.863.
N o 531.387 - Requerente: Frigerifico Xavantes Ltda. - Reg. 389.865.
N o 559.752 - Requerente: Ludolf
& Cia. Ltda. - Reg.. 389.871.
No 597.485 - Requerente: Lara Comércio e Representações Ltda. - Registro n o 389.887,

NO 681.099 - Borlem S.A. Empre- NO 610.651 - Re pr esent e-0es Es::endimentos Industriais - Borlem S A. gi Ltda. - Reg. 390.531.
Empreendimentos Industriais - cli- N O 611.614 - Oswaldo Caldas de
chê publicado em 18-5-65 - Estabe- Carvalho Zimer - Reg. 390.532.
lecido em São Paulo.
NO 611.621 - Condomínio do EdiN O 681.70 e - IC Indústria e Co- fício Rio Bello - Reg. 390.533.
mércio - Editika Promoções Ltda. N9 611.629 - Condomínio do Ecit
- el. 32 - clichê publ. em 21-5-65. fic:b Condoreet - Reg 390.534.
N9 681.801 - Tapajós - Eldora- No 611.630 - Condomínio do Edido Cantero
cl. 9 clichê publ. em fido Araçary - Reg. 390.535.
21_5-65.
NO 611.837 - Kodak Brasileira CoN O 681.851 - IV Centenário - mércio e Indústria Ltda. - Reg.
Açougue IV Centenário Ltda. - cl. 390.536.
41 - cliché pub). em 21-5_65 - esN o 613.410 - Ind .e Com. de Protabelecido em Estado do Rio de Jadutos Químicos Ninon Ltda. - Reg.
neiro.
390.537.
Diversos
N9 613.600 - Calçados Cedofeira
- Reg. 390.538.
Casa Trindade Ltda. (junto ao re- Ltda.
No 613.602 - Calçados Cedoteita
gistro 184.9501 Arquive-se o pedido Ltda.
- Reg. 390.539.
de anotação de tran.sf. por falta de
comprimento de exigência.
• N o 613.603 - Calçados Cedoleita
- Reg. 390.540.
• Santos Ribeiro Comércio e Indús- Ltda.
N9 613.604 - Calçados Cedofeita
tria de Cosméticos Ltda. (no pedido Ltda.
- Reg. 390.541.
de caducidade da marca SEDA misN 9 .613.614 - Calçados Cedofeita
tra.
Ltda. - Reg. 390.541.
No 272.391) - Indefiro o presente
N O 613.759 - Walter Arruda pedido de caducidade
Reg. 390.543. g
N O 809.271 -- Chocolate Laf S.A.
- Reg. 390.544.
• Serviço de Recepção,
NO 286.394 •-•-• Laboratório Weinaco
Ltda. - Reg. 390.545.
Informação e Expedição
N o 442. -358 - Café Puro Indústria
Em 13 de fevereiro de 1969
e Comércio S.A. - Reg. 350.546.
*No 446.204 - Garagem Alvorada
Nolificacáo
Ltda. - Reg. 390.547.
Ficam notificados os iiequerentes
N O 451.003 - Fried. Krupp - Reg.
abaixo mencionados convidados a 390.548.
comparecer a êste Departamento 110
NO 157.700 - Ernesto Neugebauer
prazo de (90) dias a flin de . efetuar S.A..
- Indústrias Reunidas - Reg. ..
o pagamento da taxa final e retirarem o certificado de acôl'do com o 390.549.
NO 464.506 - América do Sul Condecreto n 0 254 de 28-2-67.
e Assuntos Fiscais S.C. -N 9 209.712 - Joel Navarro - Reg. tabilidade
Reg. 390.550.
390.508.
NO 479.696 - Paldo Priami -- Reg.
N O 243.893 -- A. S. Correa & Cia. 390.551.
Diversos
Ltda. - Reg. 390.509.
N o 531.168 - Ensilmat Internado.Forain mandados cancelar, de a- N o 448.121 - Importadora Manjo
nal S.A. - Reg. 390.532.
côrdo cem o art.. 110, do Código os Ltda. - Reg. 390.510. •
Betubras S.A. PaN9 541.497
registros abaixo:
Construtora Pax
N 9 448.852
vimentações e Revestimentos - Reg.
N 9 381.838Requerente:
Cia. Ces- Ltda. -• Reg. 390.511.
tari Indústrias de Oleos Vegetais.
N O 450.634 - L'Oreal - Reg. - 390.553.
NU9 382.441 -- Indústria Metalúr- 390.512.
N O 586.523 - Fuma g álli S.A. I n
gica Jerry Ltda.
-dústriaeComécRg.39054
No 382 456 - Metalúrgica Imbariê
NO 453.300 -- Sanar -• S.A. NaNO 588.311 - Com e Indústria da
Ltda.
cional. de Aço e Ferro - Reg. ....
Rea. 390.555.
Jóias Ilto Lt.da.
N o 382.484 - Socingro Sociedade 390.513,
N O 589.788 - Schorch S. A. InAgro Industrial de Empreendimentos
N9 460.244 - Marcosa S.A. alaá- dústrias
e Participações Sociedade Civil.
quinas Representações Com. e Ind. 390.556. Elétricas -- Registro
NO 382.498 - Calçados Neal Ltda. - Reg. 390.514.
N o 590.073 -- Cin. Coxal de 131N o 460.797 - Naur Ribeiro - Reg.
N O 382.513 - Ladeiro & Cia. Ltda.
düstrias - Registro -- 590-557
N o 382.680 - Calçados Sanjo Ltda, 390.515.
NO 382.898 - Solide Promoções e N 9 463.470 - E P. Monteiro - Reg.
Artecimacti - ArteNO 590.153
Organizações Ltda.
fatos de Cimento e Materiais de
390.516.
No 382,930 -• M. W. Simensen e N O 463.627 - Pôsto de Serviço :e Construção Ltda. -- Regis.tro
:Filhos S.A. Importação. e Exporta- Venda de Peças Para todos Ltda. - 490.558.
N 9 ' 590,357 --- ,Copere Comercial
Reg 3.90.517.
ção.
Pernambucana de Representa(-de.
N O 382.935 M. W. Simonsen e N o 473.635 - CO3:11- Produtos Com- Ltda. -.. Registro 390.559.
Filhos S.A. Importação e Exporta- pany - Reg. 390.518..
NO 489.449 - La.nificio Andes Ltda.- N o 591.240 - Nerces Maiiserediian
ção.
•
•
& Cia. - Registro 390.560.
- Reg. 390.519.
No 332.999 - M. W. Simonsen e N O 490.420 - Carlos Luiz - de Fre i 'N 9 591.451 - Aquecedoras Reinliage
Filhós S.A. Importação e Exporta-tasReg.39052 Ltda. - Registro 390.531.
ção.
N o 592.932 - Retificados' Mon:aux'
No
500
572
-Cacesa
Café
e
'Cereais
N 9 382.950 M. W. Simonsen e
Ltda. - Registro 390.562. •
Filhos S A. Importação e Exporta- iLtda . - Reg. 390.521.
N o 593.363 - Kako Magazine Ltda.
N9 501 313 - Companhia Gaspar
ção.
NGasnarian de Alimentarão - Reg. -- Registro 390.563.
N9 594.317 - Laboratórios Dispert'
N O 382.962 - União Metropolitana 390 .5,22 ,
dos Estudantes Secundários de Pôrto
N 509 658 •-- Waldomiro de Souza S. A. - 390.564.
N O 595:866 - Peças Muvilop de PaAle g re (UMESPA). •
- Reg. 390 523..
rabrizas Ltda. -- Registro 390.565.
N9 382.982 - Zicoplast Indústria e
579.007
-Blofarma
Souiete
amo.
N
o
Conirécio de Botões Ltda.
N9 594:815 - Romarta S. A. Conime -- Reg. 390.524.
.
NO 382.987 -- imotaliárla Uirapuru
N o 585.332 - Kimplex - Plásticos mercio e Industrie. -- Registro
•
e Embalagens S.A. - Reg. 390.525. 390.566.
Ltda.
N o 596.934 - Raul Silva Corrêa --Incorporaclora Jura
N 9 353.024
N o 590.215 - Fábrica de Linguiça Registro
390.567. •
Luzo Mar Ltda. -- Reg. 390.52e.
ti S. C.
597.156
- Braeng etal -- Cia.
N 9 383.118 - Antônie Rozario Mi- 'No 603.331
No
Arternio Maffueci - Brasileira
de Metalurgia - Registro
gliorini.
Reg. 390.527.
Indústria de 390.568.
(Cancelem co os registros).
N o 603.338 - Nelper
N o 597.525 - Panificadora Nossa
Plásticos
Ltaa.
Reg.
390.528.
Retilicricfflo de Clichê
Bebictis Senhora das Graças Ltda. RegisNO 609.131 - rndú.s f a
tre 390.569.
- Ceie Netto Ltda. -- Reg. 3e0ii19.
N o 602.295 --N O 597.685 --- Emorês.a. Nino-Brás
cii, Mar
• ciete Anonyint - el. 38 clichê pu- N o 609.819 - Socidari
Ltda. - Registro 390.570.
coni Ltda. - Reg. 390.530.
blicado em 31-10-63..

n

N o f3)(3472 - Banco Mercantil de'l
,.erói S. A. - 390.571.
N ? 600.507
Teoidos e Artefato3
Fischer S.A. - Registro 390.572. • 1
NO 602.835 - Cia. Fiação e Tee1-0
aos Lanifício Plástica - Registro .4!
390.573.
N o 611.847 - Matró - Material%
2cdoviários, Ind. e Com. S.A. -.
Registro 390.574.
NO 612.569 - ExpOrtbrás S.- A.
Indústria e Comércio - .Registro
390.575.5
N O 612.962 - Rubens Sarmentà
Registro 390.576.
N o 613.950 - Indústria Andira de
Cosméticos Ltda. - Registro 290 577.
N O 303.921 -- Laboratórios Andiomaco S.A. -- Registro 390.578.
N o 432.617 - IPAB - Ind. Paulista de Artefatos de Borracha •S.
•- Registro 390.579.
N O 460.843 -./PorceIana Esteatila
S. A. - Regista° 390.580.
N O 489.063 --- Donarle da Rocha
Gonçalves - Registro 390.582.
No 507.105 - Cia. de Industriali.
zação de Leite de Per.nambuco
ae. - Registro 390.583.
N o 519.072 - Industani •- 'Ind. da
Artefatos ds Metal Ltda. --- Registro 390.584.
N O 519.847
Cema
Construçõe:I
e Mão de Oh rio Ltda.
Registro e.,
390'.585.
•
NO 522.573
Anistinho Afonso
Registro 390. 586.
NO 532,183 - Perfumes Roger Che,
rarny S.A.
Registro 390.587.
N o 548.53'1
Cafeeira Brazaga
ag itada -- Registro 390.588.
N O 549.037 -- Produtos Quim:coa
Kauri S.A. - Registro 390.589.
.N9 553.352 - R. C. Ba•rbosa & cate
-- Registro 390.589.
N o 553.352
R. C. Barros & Cia.
- Registro 390.590.
N O 560.841
Vina Concha y Toro)
à. A.
Registro 390.591.
No 569.357 -- Lucio José Cavalcanti Lins -.
390.592.
N o 577.791 - Comércio e Indo
Abreu Sampaio 'S.A. -•- Registro .a
390.593.
NO 577.972 - Comércio -e Indo
Abreu Sampaio S. A. - Registro ../
390.594.
N o 578.144 - Farmácia
Brasília
Ltda. - Registro 390.595.
N O 581.381 - Editóra Alvorada Limitada -- Registro 390.596,
N o 581.723 ••-• Randak Indústria de
Calçados Ltda.
Registro 390.597.
• N O 582.954 - Rivoli Hotel .Ltda.
Registro 390.598,
N o 590.623 - Fana.vici Fábrie%
mamona) de Vidros de Segurança Li.
reitadit -- Registro 390.599.
N e 596.221 - Sociedade Marmifertx
Brasileira Ltda. - Registro 390.600a
Ni 796.404 - Banco Riograndenso
dr Expansão F.conômica S. A. - Rei
east e r, 390.001
N' 393.547 Bartholomeu de SN
queira Cavalcanti Pessoa de Mello •-ie
Registro 290.602.
N O 600.713 -- P. C. Lang S. A4
Indústria e eiomercio - Registro km
•
300.002.
901.583 - Agência de Turismo
z. Transporte Ltda. -- Registro
N O 606.906 - Cia. Lopes Sá: Lin
dustrial de Fumos - Registro
390.605 . .
1
• Ni 511.687 -- Davihor Jóias Ltda4
Registro 390.606.
N O 611.691 - Gideon Abrahami •••4
Registro 390.607.
NO 612.735 - Segaltur Turismai, e Câmbio Ltda. - Registro 390:6084
N9 612.795 - Laboratoires casenna
8. A. - Registro 390.609..
•
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MARCAS DEPOSITADAS
PueiaçAo feita de acôrdo toai o srt. 10a o seus pftrágraSos do Código da Propriedade Industrlid
weenn•••~N11~1111n

N9 871.441-442

Dinainu
de Turis-mo
• Requerente : Exon Industrie, e
Comércio de Tecidos S.A.
Local : Guanabara
Classe: 33
Artigos: Empresa de plenajamento,
publicidade, propaganda e turismo.
Classe : 32
Artigos: Crônicas impressas, designações de filmes, jornais, peças cinematográficas, programas de rádio,
televisão e impressos, histórias impressas, prosas impressas, propaganda impressa e escrita, publicações impressas, roteiros impressos de filmes,
acripts de cinema e televisão.
No 871.443

FLÕR DE BONITO
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: R. Moura, Indústria
e Comércio
Local: Pará
Classe : 41
Artigos: Café torrado e rnoido
N9 871.444

tolêgio Sâo Lucas
Requerente: José Leão Marinho
Falcão Filho
Local: Minas Gerais
Classe: 33 — Título
N9 871.445

dores, acetatos, ácidos, acetona, ade- cadernos escoares, capas para dosivos, aglutinadores, álcalis, álcool, cumentos, livr s e álbuns, cartolina,
produtos químicos para conservar carteões de i entidade, de visita e
alimentos, amônia, anilina, anticor- comerciais, chequ :.s, duplicatas, enrosivos e antioxidantes, corantes quí- velopes, envolticros, etiquetas, faturas,
micos, bicarbonatos, cálcios, cloreto, livros comerciais, não impressos, nodiluentes, dulsificantes, glicol e sais tas fiscais e notas promissórias, paINDÚSTRIA BRASILEIRA
químicos
pel almaço aluminizado, celofane,
Classe: 4
crepon, celulose, higiênico, imperArtigos
:
Óleo
de
linhaça,
oleina,
meável e para embrulho, para imRequerente: Teobaldo munia dos
óleo
brutos
e
parcialmente
preparapressão, recibos, rolos de papel, róSantos
dos,
parafina,
sêbo
em
bruto,
óleo
de
tulos e papel para desenho.
Local: Cear;
soja
em
bruto,
fibras
vegetais,
açaíClasse : 46
Classe: 41
frão,
alcatrão,
bagaços
vegetais,
casArtigos: Agentes branqueadores para
Artigos: Café torrado e moiido
cas de vegetais ; céra, animal, vegetal limpeza de ronpa, preparados para
e mineral, em bruto ou parcialmente limpar e polir, detergentes, velas,
N9 871.449
preparadas; colas animal e vegetal, abrasivos para limpar e polir, alveem, bruto ou parcialmente prepara- jantes, sabão comum em pasta, em
das; enxôfre, ervas, extratos animais flocos, líquidos ou em barras, prepae vegetais em bruto; gorduras e go- rados para laVar, limpar, polir e lusmas em bruto ou parcialmente pre- trar, saponácaos e preparados para
paradas
tirar mancahs
INDÚSTRIA ORAS/LEIRA
•
Classe : 6
Classe : 48
Artigos : Máquinas para a industria- Artigos: Cosméticos, rouge, baton,
lização de alimentos e suas partes crayon, cremes para maquilage, poRequerente: Luis Lopes Sombra
integrantes
madas e líquidos para limpeza e emLocal: Cear;
Classe : 7
belezamento da pele, rosto, mãos e
Classe: 41
Artigos: Máquinas para agricultura das unhas, cremes -.para massagem,
Artigos : Café torrado e moiido
e horticultura e suas partes integran- desodorantes, perfumes, loções para
tes, a saber: adubadores, batedeiras, os cabelos, pó facial, sabonetes perN9 871.450
capina deiras, cavadeiras, ceifadeiras, fumados, sais para banhos, tinturas
escavadeiras, colheideiras, cortadoras para os cabelos e cílios, esmaltes,
de plantas, cultivadoras, empilhadei- máscaras de beleza, acetonas, creme
ras, estrumadeiras, irrigadoras, nive- para limpeza, clareamento e amacialadoras, semeadoras, podadeiras, pulmento das mãos
•
verizadores agicolas e tratores.
Classe : 8
I49 871.464
Artigos : Aparelhos eletro-domésticos,
a saber: ventiladores, exaustores,
amplificadores, aquecedores, cinematográficas, condicionadores de ar, de
cortar frios, enceradeiras, aparelhos
fotográficos, liquidificadores, batedeiras, rádios, televisores, batedeiras, esRequerente: Harnischfeger
tabilizadores de voltagem, ferros de
Corporation
passar e engor,
tmr, aparelhos refrigeradores, p rojetores, toca-discos, as- Local: Estados Unidos da América
do Norte
piradores de pó, balanças, estufas,
uj equerente: Livro Ibero Americano fogões, aparelhos filtrantes, geladeiClasse: 6
Limitada
ras, lâmpadas, lustres, fitas isolan- Artigos: Longarinas, vigas, traves e
Local : Guanabara
tes, máquinas de lavar pratos, legu- armações para grinchos, guindastes,
Classe : 32
mes e roupa, de uso doméstico, tor- pontes rolantes e aparelhos de maArtigos: Um atlas
nobra de peso
radeiras e máquinas de fazer café,
Classe: 11
N9 871.451
N9 871.465
Artigos: Artefatos de metal, a saber:
molduras e guarnições para portas e
janelas, prateleiras, placas e chapas,
MARCO VAN SÃO PAULO
guarnições e espelhos para fechaduras, maçanetas, galerias para cortinas,
aldravas, ferrolhos, trilhos para
•
INDÚSTRIA BRASILEIRA
porta e janelas de correr, arruelas, Requerente : ineorporadc-a Ancora
pregos e parafusos, grades, conexões
Limitada
Requerente : Marcovan Ferragens
para encanamentos torneiras, sifões,
Local : Santa Catarina
Comércio e Indústria Ltda,
molas, perfilados, tanques, dobradiças
Classe : 50
Local: Guanabara
Artigos: Incorporações, construções e
e molduras
Classe: 16
condomínio de apartamentos.
Classe: 15
Artigos: Na classe
Artigos: Artefatos de cerâmica, louça
N9 871.466
vidrada e faiança, a saber: filtros,
N9 871.452-463
talhas, reservatórios, bebedouros, cântaros, fôrmas, frascos, instalações sanitárias, lavatórios, jarros, moringas,
recipientes, terrinas, tijela,s, vasos,
vasilhames e louças em geral.
Classe: 26
Requerente: ',Luiz Bórico & Irmão
Artigos: Artefatos de madeira, õsso
Local: Santa Catarina
ou marfim, a saber: argolas, armaCasse: 43
ções para óculos, baldes, bandejas,
Artigos :1 Refrigerantes
biscoiteiras, cabides, caixas, vasilhames, centros de mesa, cestos, desN9 871.4e7
canso para pratos e talheres, fôrmas,
malas, molduras, palitos, prendedores
de roupa e tábuas para passar roupa
Classe : 29
Artigos: Espanadores, vassouras, esGlitz S.A. Indústria, Etcp orlaC5 o e côvas comuns, puxadores de água e
Requerente ;Fibra — Sociedade
Importação
escovõ es
Anônima T =. :Mica de Distribuição
Locai: Rio Grande do Sul
.
Classe : 38
de V alôr_ s
Classe: 1 Artigos: Papel e seus artefatos, a saLoca' Guanabara
Artigos: Substâncias - e prepair..ciies bere Aendas, álbuns em brancó, biIcei-. se : 50
gufmicas usadas nas indnistrias, a se- . l i-1-::^; para ingr sso e Passagem, !alo- Atividade: Cr'r'of-,
ber: abrasivos, absorventes, acel ei a cos paia- ano La.çõ es, bobinas de papel, câmbio, ações co de letras de
e incentivos fiscais.
.."
N9 871.448

ICOENSE'

CAFÉ ELIÉs

ANCORA

(Indústria Brasileira
Requerente : Antônio Andyrosa
Barreto
Local: Minas Gerais
Classe: 8
Artigos :Fusíveis e para-raios d
alta tensão
N9 871.447

uni Laranja

IF

Requerente : Jacarandás Em p reendimentos e Estudos Econômicos Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 36

ZitIvidade: Roupas, confecçõeS
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TLRMOS 'DEPOSITADOS EM:
9-12-68

N° 871.473

N.° 871.468

Fevereiro do 1.94'.5D

dro, cristal e seus artefatos não incla-1
dos em outras classes
N.° 871.478

CHE

Brasileire

1257

NS. 871.483-487

VERMELHO BRANCO PRETO

eC

Requerente: Rapai
Refrigeras'ea,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Peças e Acessórios Ltda.
indústria Brasileira
Local: Paraná
Requerente: Produtos Rocha Químicos
Classe
Requerente: Cia. Agro Pecuária
,
Local: Rio de Janeiro
Artigos: Pacas partes de máquinas,
:Vale do Ribeirão-Capri
Classe 50
Local: Pernambuco
máquinas batedeiras, máquinas cortaBRANCO VERMELHO BRANCOI
Serviços: Prestação de serviços no doras, máquinas de descarnar, máquiClasse 41
campo da medicina
nas elétricas para cortar frios e carnes, Artigos: Abóbora, açúcar alho, alpiste,
máquinas moedoras e máquinas tritu- amendoim, arroz, aveia, banha, 'carnes
, N.° 871.469
verdes, secas e em conservas, cebola, Requerente: S.A. Cotonificio Gávea
radoras
cevada chá ervilha farelo farinhas aliLocal: Guanabara
Di.° 871.474
mentícias farinhas de cerais fubás, gerClasse 11
gelim, milho, mel, sedamos e xarques Artigos: Ferramentas de tôda espécie
(exceto quando partes de máquinas):
N.° R71.479
ferragens e cutelaria em geral, peque.
nos artigos de qualquer metal quando
Indústria Brasile:1/s
não de outras classes
Classe 12
Requerente: Lapidação Estrffla D'Alva
Artigos: Botões e alfinetes comuns,
Limitada
ia.'fiíjroPecuarii)„
fechos corrediços e demais miudezas
Local: Santa Catarina
de armarinho não incluídas nas classes
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classes 50 — 14 e 15
13, 22, 24 e 48
Vale do ilibado -._ Cai
Artigos: Classe 15: Para assinalar e
Classe 13
distingiiir genericamente os artigos da
Artigos: Joalheria e artigos de metais
classe, a saber: Vidro, cristal e seus
preciosos, e suas imitações, usados co.
Requerente: Produtos R'oche Químicos artefatos não incluídos em outra:. clasmo adôrnos e não incluídos em outras
Requerente: Cia. Agro Pecuária
Local: Rio de Janeiro
ses. Classe 15: Para assinalar e disclasses, pedras preciosas e suas imiVale do Ribeirão-Capii
Classe 50
tingiiir genericamente os artigos da
tações
Local: Pernambuco
Serviços: Prestação de serviços n classe, a saber: Artefatos de cerâmica
Nome de Empresa
Classe 14
campo da medicina
(porcelana, faiança, louça; vidrada e
Artigos: Vidro, cristal e seus artefato1
--f
outros), para uso caseiro, ad6rno, fins
N.° 871.470
N.° 871.480
não incluídos em outras classes
artísticos e industriais, instalações sa.
•-••••nn••n
nitárias não incluídas em outras clasN.° 871.488
ses. Casse 50: Lapidação de cristais
(serviços de )

Estrela Walui

PALmÁ\

<RO C H E

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Produtos Rache Químicos
Local: Rio de Janeiro
Classe 50
Serviços: Prestação de serviços no
campo da medicina
N.° 871.471

91 ARDON—HIDRAT 'I

Indústria Brasileira
Requerente: Ardonplast
Ind. de
Aparelhos Cirúrgicos Ltda.
Local: São Paulo
Classe 3
Artigos: Mistura de sais minerais em
forma de pó com glieose
N.° 871.472

CASA DE MOVEIS
N.S 0 APARECIDA
Santo
Estado
ot
Paulo

N.o 871.475

• lIndústria

Srasileim

LAPIDAÇÃO ESTRELA
D'ALVA LTDA.

Requerente: Pecuária Santo Antônio
dos Palmares S.A,
Local: Pernambuco
Requerente: Madeiras Ipiranga S.A.
Classe 19
Local Minas Gerais
caRequerente: Lapidação Estr4 l a D'Alva Artigos: Gado: bovir13, cas-ala
Classe 16:
prino, suíno e búfalos
Limitada
Artigos Materiais para construção;
Local: Santa Catarina
pranchões, taboas, tacos, caibros e ri.'
N.° 871.481
pas, soalhos, fôrros, portas, esquadrias,
Nome de Einpresa
_
adornos para tetos, agulhas de cimente
, N.o 871 476
para telhados, alcatrão para revesti.,
mento, obras de arame, argamassa, cone
creto, asfalto para revestimento, aztv,
lejos, balaústres, banquetas, caixaa
d'água de cimento, cal, caixilhos, ca.
inciústria-erasiYetr2:
lhas, canos, chap-as de cimento, cimen•
to, dormentes, escadas, tijolos, estacas,
Indústria Brasi eira
Requerente: Móveis Barroco Indústria estuque, grades de ferro, fossas, janelas,
ladrilhos, lageados, lousas, pó de pedra,
Requerente: Irmãos Blicane,,,
Ltda.
e Comercio Ltda.
mosaicos, pedestais, piches, pilastras,
Local: Pernambuco
Local: Paraná
portões.
ioda-pás, telhas, vasos e már,
Classe 40
Classe 46
I
mores paia construções.
Artigos: Para assinalar e distiguir se- Artigos: Para assinalar e distinguir
.n•nn••n••n••
nericamente os artigos da classe, a mi-, genericamente os artigos da classe, a
N.° 871489
ber: Velas, fóforos, cabão comum e saber: Móveis de metal, vidro ou madetergentes. Amido, anil e prepara. deira, estofados ou não. Colchões, trações para lavanderia. Artigo para con- vesseiros e acrolchoados para móveis
',BOFARA'
servar e polir
N.° 871.482
N.° 871.477
Inddstria Brasileirã

Ri/J

ïa

Indústria Brasileira

silarroco

O °KV; Drn- rJ Q(.13

R.?quarente: João Luiz de 1V1o:.ues

Requerente: Nelson de Oliveira
Local: São Pauta
Classe 40
Título

Barros
Requerentes Neide Marcondes Martina
Local: Paraná
' e Maria Lúcia Ramos Ludwig
Local: Guanabara
Classe 14
Artigos: Para assinalar e di,iiguir geClasse 32
nericamente os artigos da classe:
Artigos: Jornais e revistas

Requerente: Martine. Cantiell —
Cosméticos Ltda.
Local São Paulo
.
Classe 48
Para distinguir: águas de alfaze.ma,

beleza, de colonía, de lavanda, do
quina, de rosas, de toucador, em geral,
para embelezamento da peie, acetona,
baton, brilhantina, carmin, cosméticos.,
cre para toucador, cremes para massa.:
gem e para a pele, desodorantes, ela!

", r'

se-

r. 21
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OFICIAL (Seção III)

de motores, polias, politrizes, pratos de
maltes p,ua unhas, essências perl.sna- saries de n-iáqiiinas, carburadores,
"Cartera," chumaceiras anuiria- máquinas, prensas, ralos de máquinas,
tias, pastemos, para t.absls, "—pis psiu
calos, para maquilagem, para Jáo_os, çso para àraquinas, cilindros de má- receptáculos de máquinas, redutores
pala pastunas, para sombracelhas, lei- quinas, colares para maquinas, com- para máquinas, reguladores de fOrça
tes para embelezar a pele, óleos per- pressoras, comutadores de fôôrço, co- para máquinas, reguladores de velocifumados, pastas pare barbear, pó de mutadores de velocids 'e, condensado- dade .para máquinas, rolamentos de
arroz, loção para apôs a barba, rouge, res de máquinas, csn_sutos para má- motores, rolos partes de máquinas, rosabOes para barbear, sabonetes, sois 1 quinas contrapesos de máquinas, cou- tativas, rotores, segmentos, separadoperfumados, shampoos, talco perfuma- tra--hastes de máquinas,- coroas para res partes de máquinas, tambores parmáquinas, corrediças para máquinas, tes de máquinas, teares, tesouras medo, vernizes para unhas,
--- correntes de máquinas, correntes de cânicas, tornos, tremonhas, tubulações
N.° 871.490
transmissão, cruzetas para máquinas, para caldeira, turbinas, válvulas partes
cabos para máquinas, culatras de má- de máquinas, ventiladores partes de
quinas, chiamos, discos de máquinas, máquinas, ventoinhas partes de máquiTE'VE dragas
mecânicas, eixos de máquinas, nas, virabrequins, volantes partes de
eletrodos, êmbolos, engenhos de cana,
máquinas, da classe 6
Brasileira
engenhos de serra, engrenagens de máClasse 7
quinas, escateis, esmeris de máquinas,
Para distinguir: Adubadores, ancinhos,
Requerente: Anteve Indústria
esmeris mecânicos, estassanizadores, ernpilhadores, ancinhos-mecânicos, ane Comércio Ltda.
excêntricos de máquinas, facas partes
cadores de frutos, rarencadores de planLocal São Paulo
de máquinas, ferramentas mecânicas,
Classe 8
ferramentas partes de máquinas, for- cinhos-puxados a cavalo, arados, arran.
Assinalar: Antenas de televisão
nos de máquinas, forquilhas, fransiro- tas, arranca-tocos, balancins, batedeiras agrícolas, bicos para arados, bomres
de máquinas de costura, freios, bas
N.° 871.491
agrícolas, braços de ardaos, capifresas furadores de máquinas, furadores
nadeiras mecânicas, carpideiras, cavamecânicos, gatilhos de máquinas, ge- deiras, ceifadeiras, ceifeiras, cepos de
radores de corrente, grelhas de máqui- arados, charruas, cortadores mecânicos
FUSCA
nas, gruas, guias partes de máquinas, de cana, capim, grama, descavadeiras
guinchos, guindastes, hastes de máquis. mecânicas, desterroadores agrícolas,
insufledores de ar para máquiffas,
Indástria Brasileira nas,
distribuidores mecânicos
untas par máquinas, lançadeiras para destocadores,
de estrume, distribuidores mecânicos
máquinas, lanças partes de máquinas, de sementes, eixos de máquinas agríRequerente: Miguel Dib
lubrificadores partes de máquinas, macolas, escarificadores, escavadeiras meLocal São Paulo
cacos, mancais antifricção, manivelas cânicas, máquinas espalhadeiras de terClasse 48'
de máquinas, máquinas abanadoras, ra, extintores de ervas daninhas e praPara distinguir e assinalar: Acetona, máquinas achatadoras, máquinas adeláguas de alfazema, de beleza, de colo- gaçadoras, maquinas afiadoras, máqui. gas, máquinas extirpadores agrícolas,
nia, de lavanda, de quina, de rosas, de nas ajustadoras, máquinas alargadoras, lanadeiras gadanheiras, grades de distoucador, de embelezamento da pele, máquinas ai:ri-tentadoras, máquinas ali- cos ou dentes, lança-chamas agrícolas,
perfumadas, amido perfumado, baton, sadoras, máquinas alumedoras, máqui- leivadores, locomóveis agrícolas, mábrilhantina, carmin, cosméticos, crayon, nas amassadoras, máquinas aplainadona,s quinas: adubadeiras, amassadoras agrípara maquilagem, cremes para massa- máquinas erqueadoras, máquinas arre- colas, arrancadores de tocos, batedeiras
gens cremes para a pele, desodorantes, lhadoras, máquinas aspiradoras, máqui- agrícolas. borrificadoraseao -" ma ism
esmaltes para unhas, essências perfu- nas atarrachadoras, maquinas a vapor, agrícolas, borrifadoras agrícolas, capimadas, perfumes em geral, goma para máquinas batedeiras, máquinas benefi- nadeiras, carpideiras, cavadeiras, ceifacabelo, óleos de babosa, pá tie arroz, ciadoras, máquinas bombeadosas, má- deiras, colhedeiras, cortadeiras de planpreparados para após a barba, prepa- quinas brunidoras, máquinas burilado- tas, cultivadoras, máquinas de: abrir
rados para o cabelo, rouge, sabões per- ras, máquinas catadoras, máquinas cen- canais de irrigação, amanhar terra, cofumados, sabonetes, sabões para barba, 1trifugadoras, máquinas classificadoras, lher algodão, colher frutas, combater
shampoos, talco perfumado, tinturas máquinas coletoras, máqquinas com- pragas, cortar galhos, cortar raízes, matar formigas e outros insetos, na agripara cabelo, vernizes para unhas,
pressoras, máquinas condensadoras, mácultura, máquinas: derrubadoras de ás
quinas condutoras, máquinas constru- vores, desinfetadoras de plantações, emN.° 871.492
toras, mqáuinas cortadoras, máquinas de pilhadeiras agrícolas, espalhadoras de
abrir, acoplar, alunas, binar fios, bo- terra, enxofradeiras para agricultura,
binar, bordar, briquetar, demruadoras, escarificadoras, estrumadeiras, extintobrunir, debulhadoras, burilar, calans
de ervas daninhas e pragas, inse1
drar. cardar, clarear, colar, conservar ras
tífugas agrícolas, irrigadoras agrícolas,
NOURCEC
estra
,
las,
coser,
costurar
cavar,
debruar,
z2;-•,=1
lança-chamas agrícolas, leivadeiras, niderrubar, descarnar, descaroçar, das- veladoras agrícolas, podadeiras, pulve!gaseificar, despolpar, difundir, dobrar,
agrícolas, regadeiras agrícolas,
,..n.chistria Brasileira. drenar, embragar, empurrar, enfornar, rizadoras
! engraxar, estriar explosão, extração, fa- sachadeiras agrcolas, semeadeiras, moinhos de ventos, mondadeiras, motabricar produtos, filetar, roscar, sacudir, arados, moto-charruas, motores agrícoRequerente: Nordic Máquinas e
salgar, máquinas: descascadoras, de-,
las, niyeladores agrícolas, máquinas
Equipamentos Ltda.
sempalhadoras, desfibradoras, desinte- plantadeiras,
máquinas podadeiras, pulLocal São Paulo
gradoras, desnatadoras, elevadoras, em-, verizadores
agrícolas,
regadeiras mecãClasse 6
pacotadoras, empalhadoras, encadernaPara distinguir e assinalar: Acoplamen- doras, encanadoras, engaveladeiras, arr. nicas, ralhas de arado, máquinas roçatos, exiais, alavancas mecânicas, ala- roldoras, ensacadoras, escavadoras, as- deires, rodas de arado, rolos compres*trancas partes - de máquinas, anéis de tarnpadoras, expremedoras, furadoras, sores para esfarelar terra, r olosdesa
segmento, isnéis partes de maquinas, gaseil4cadoras, gramadeiras, impresso- sores para esfraelar terra, rolos des-

antidetonantes para motores, aquecedoias, aquecedores de -máquinas, ar-iates,
tenazes, arranques de motores, apitos
de máquinas, aros de máquinas, balanceiros de máquinas, bases de máquinas, barras le máquinas, bets-estatas,
betoneiras, bielas, blocos partes de máquinas, bombas a pistão, bombas can.
arífUgas, bombas elétricas, bombas
dráulicts, braçadeiras de máquinas, braços de máquinas, bronzes de máquinas,
bronsinas isechas de máquins s , burri
asilos, cabeçotes de máquinas, cábreas,
cadeias para máquinas, Caixas partes de
máquinas, calandras, calços partes de
máquinas, caldeiras de máquinas, câmbios. camisas para máquinas, canos

ras, impulsionadoras, lavadoras, lixado:
ras, rnisturadoras, moedoras, pulverizadoras, purificadoras, rachadoras, refinadosas, refrigeradoras, secadoras, separadoras, serradoras, soldadoras, sepradoras, torttdoras, torneadoras, trituradoras, urdidoras, ventiladoras, martele-

Fevereiro de 1969
transportes, distribuição e maniptl.
lação de artigos e produtos de qualquer natureza e , para qualquer fima
Assistência técniCa no 'ramo meta..
lúrgico em geral, especialmente era
máquinas e equipamentos de soldas
estudos de desenhos técnicos, pesquisas de mercado, feiras, exposições,,
propaganda, stands, importação e
exportação da classe 50
N9 871.495

Requerente: Car os S. A. de Máquinas e Msiterial Elétrico
Local: São Paulo
Para distinguir1 e assinalar prestação de serviços relacionados com a
fabricação, conservação, manutenção,
transportes, distribuição e manipulação de artigos e produtos, de qualquer
natureza e para qualquer fim. Assistência técnica rio ramo metalúrgico em geral, especialmente em máquinas e equipamentos de solda, estudos de desenhos técnicos, pesquisas de mercado, leiras, exposições,
stands, propaganda, importação
exportaçãO da classe 50
N s 01.496
1

B O TU

p'

T

Requerente: Comereial e Construtora
Botucaár Ltda.
Local: São Paulo
Para distinguir e ,assinalar: Argila,
preparada para censtruções, areia,
argamassa, azulejos balaustres, blocos para construções, cimento, cal,
divisões pré-fabricadas, edificações
es

pré-moldadas, esquaçlrias, estacas, estrutur as, ladrilhos, , casa pré-fabri-

cadas, pilastras de concreto, tanques
de cimento, tintas, tijolos, vigamentos e vigas, da classe 16
N9 8714P7
j

BOTUCATU.
indástria Brasileira
Requerente: Comercitil e Construtora

Botuca tu Ltda .
Local: São Paulo
Para distinguir e asralar: Serviços
de engenharia em gral, estudos de
plantas e maquetas, imobiliária, serviços de projetos de 1 construções em
geral, mão de obra especializada, da
classe 50
N9 871.498

potkáCikel ÕOSSTRUTORA.
torroadoes, máquinas semeadeiras, saBOTUOATU'
neies de arados, tosadores de grama,
socadoras, sulfatadoras agrícolas, titratores agrícolas, vaporizadores agrí- Requerente: Comercial e Construtora
colas, da classe 7
Botucatu Ltda..
Local: São Paulo
N 9 871.491
Nome Comercial

tes, martelos mecânicos, mesanismos de

máquinas, moinhos, molas de máquinas motores, munhaes para máquinas,
parafusos para máquinas, pedais de
mácesksas. pentes de máquinas, penteadores de teares, pingadores de máqui- Requerente: Carmes S. A. de Máquinas e Material Elétrico
nas,' pilões mecânicos, pilões partes de
Local" São Paulo
máquinas, pistões para máquinas, pladSstinguir e as:calar: Prestacas para tornos, placas p .31'tes de ,ry:i s:la' de
ssrvicos reJacioilades com a
quinas, plainas, planeia.sas, platinados
conservação, manutenção,

N9 871.499

act 92e~
Requerente: Heitor Herculano Cabral
Barttilhd
Local: Guanabara
Classes: 33 — 411 — 42
Titulo de Estabelciment0
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j],-;..:,1as-camas, prateleiras, portaunos para orpe e c•zinlia, caicaõ ea
Classe: 16
Artigos: Para dis.r artefates de rachas e pala ten -nau, puiaonits, osi malas, cadeiras de balanços, di•
sofás-camas,
travesvisões,
divan.s, banquetas, escrivantmadeira para cónsiruções: Arma- chapes, sofás,
imas, mesinhas, móveis para rád.os,
seiros, vitrines (móveis)
ções, vigamentos, estacas, forros, remóveis para televisores, gaveteiros,
Classe: 50
vestimentos para tetos e paredes,
caibros, batentes, chapas para cons- Artigos: Para distinguir como marca ;13. '1nonas gaÓrias, po rta-chape
sofás e poltronas cama, armários e
ediRequerente: Heitor Herculano Cabral truções, divisões pré-fabricadas,
estruturas, para prestação de serviços: Serv.çeii.
prateleiras (móveis)
ficações premoldadas
Barbalho
de
revestim.ntos
em
madeiras,
serportas, janelas, persianas,- venezianas viços de colocação e instalações ae
Local: Guanabara
1-Is. C71.516-517 •
e paredes divisrariase
Clsses: 33 — 41 — 42
móveis para escritórios e residenciais,
Classe: 17
Título de Estabelecimento
instalações
comerciais,
industriais,
Artigos: Para disinguir artigos e
técnicas e em construções
instalações para escritórios e deseNs. 873.501-502
nhos: Abridores de cartas, arquivos,
N9 871.511
arquivos para correspondência, berços para mata-borrão, classificadores
para arquivos, Cofres, caixas para
AGLOPAR S/A.
papéis, caixas para correspoadência,
canetas, estojos para lápis e estojds
'MADEIRAS AGLOMERADAS
escolares, esquadros, fitas- gomadas,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
flcharios, gomad ores, lápis,- mapotecas, prendedores de papéis e esqua- Requerente: Aglopar S. A. — Ma
dros, pastas de mesa, pranchas para.
deiras Aglomera das
Requerente: Móveis Juncolar Ltda. desenho, porta-blocos, réguas, sepaLocal: São Paulo
Requerente: Indústria e Comércio
radores para arquivos
Local: São Paulo
Nome de Emprêsa
"Cimar" Ltda.
Classe: 11
Classe: 26
Local: Paraná
871.512
N9
Artigos: Para distinguir artefatos de Artigos: • Para distinguir artefatos Te
Classe: 11
metais para móveis: Armações de madeira, osso ou marfim: Argolas,
Artigos: Para distinguir: postes de
metal para móveis, arruelas, botões armações para, objetos, s alguidares
metal, postes de ferro e aço, armametálicos para móveis, bolas de aço, armações para balcões, bandejas,
ções de metal, de frrro e aço para
cabos de metal, centras de mesa, do- barris, batedores de carne, cabos para
FREIO—DAR
postes
bradiça-s, enfeites de metal para mó- ferramentas e para utensílios, coClasse: 15
Idstria 'Brasil eira
veis, frisos de metal, léchos, fecha- lheres, cavaletes, cêpos de cazinha,
Artigos: Para distinguir artefatos de
. duras, guarnições de metal para mó- cestos, cubos, cruzetas, carretilhas,
cerâmica, faiança, louça vidrada-,
vais, molas para moveis, maçanetas, caixas, caixões, caixotes, cabides, capés para móveis, parafusos, puxado- bides fecháveis, caçambas, embala- Requerente: Freio-Cu Peças Para porcelana, terracota e barro para
eletricidade, para in_stalações saniAutos Ltda.
res, rodízios, revestimentos metáli- gens de madeira, esteiras. esterinhas,
tárias, para fins artísticos e inclusa
Local: São Paulo
cos, trincos e tubos metálicos, telas escadas, estojos, engradados, estratriais: Bases, argolas, botões para
Classe: 21
de metal, estrado de metal, esteiras dos, esferas, espremedeiras, fôrmas,
metálicas, cabides, radia: de arame, forquinhas, fusos, guarnições de ma- Artigos: Para distinguir veículos e eletricidade, cubos, bebedouros, cúpude 'veículos "Amortecedores, las para aparelhos de iluminação,
Classe 15
deiras para máquinas texteis, gra- peças
automóveis, braços para veículos, bi- globos, pendentes, pratos, placas, tudes,
lançadeiras
manuais,
guarnições
Artigos: Artefatos de cerâmica (por- para leques, limpa-pés, letras, inalas, cicletas, breque, chassis, caminhões, bos, varetas, cantoneiras, guarnições
capotas,
carretas, para aparelhos elétricos, calhas, rocelana, faiança, louça vidrada e ou- maçanetas, molduras, manivelas,' ma- caminhonetas,
tros) para uso caseiro adarno, fins ar- cetes, laminados de madeira, guar- cubos de veículos, canros amktulantes dinbas, lavatórios, suportes, frascos,
recipiente se vasilhames'.
tísticos e industriais, instalações sani- nições de madeira para equipamen- carros elevadores, carros irrigadores,
carrocerias,
carros
tratores,
correditárias não incluídas em outras classes tos de pesca, guarnições para obje- ços de veículos, direção, eixos de diN9 871.518
tos, protetores, palitos, painéis, pa- reção, freios, fronteiras para veículos,
suportes de metal, rosetas
lhets, puxadores para móveis, porta molas, manivelas, motocicletas, moClasse: 40
Artigos: Para distinguir móveis em cintos., porta colares e porta grava- tofurgões, pára=brisas, pára-choques,
geral, de metal, vidro, de aço ou ma- tas, pratos, pastas, prendedores de pára-lamas, pneus, pneumáticos, rodeira, estofados ou não, inclusive mó- roupa, puxadores, prateleiras, tábuas, das para veículos, radiadores para
veis para escritórios: Armário, armá- _tábua de carne, tábua de passar rou- veículos, vagonetas, basculantes, vaa
rios para banheiros e para roupas pa, tambores, tampas, rodas, rodi- retas de contrôle do afogador e aceusadas, almofadas, acolchoados para nhas, rosários, suportes, torneiras,
lerador, varais de carro
trincos, trancas, tubos, -vasos e
móveis, bancos, balcões, banquetas,
vasilhames
berços, biombos, cadeiras, carrinhos
N9 871.513-514
Classe: 28
posa chá e café, conjuntos para dorSATO PAULO - CAPITAL
Artigos:
Para
distinguir
artefatos
emitórios, conjuntos para sala de janprodutos
acabados
de
origem
anitar e sala de visitas, conjuntos para
terraços, jardim e praia, conjuntos mal, veg:Ual e mineral não incluídos
de armários e gabinetes para copa em outras classes: Resinas, rodlizos,
Requerente: Indústria e Comércio
e cozinha, camas, cabides, cadeiras cabos para utensílios, bases, chapas,
giratórios, cadeiras de balanço, caixa Suportes. cúpulas para abat-jour,
"Cimar" Ltda.
de rádios, colchões, colchões de mo- guarnições e revestimentos para obLocal: Paraná
INDÚSTRIA BRASILEIRA
las, dispensas, divisões, divans, dis- jetos, caixas para baterias, caixas
Casses: 11 — 15
cotecas de madeiras, espreguiçadei- para acondicionamento de alimentos,
Insígnia de Comércio
ras, escrivaninhas, estantes, encos- estojos, discos de mesa, laminados Requerente: Milton Braga Furtado
tos para móveis, guarda-rou pas, me- plásticos, argolas, porta documentos,
N9 871.519
Local: São ,Paulo
sas, mesinhas, mesinhas para rádio e potes, escolas, cestas, guarnições pára
Classe: 16
para rádios, e para televisão, poltro- peças industriais, bandejas, pratos, Artigos: Para distinguir: estacas,
televisão, mesinhas para máquinas garfos, colheres, embalagens, cartei- pontaletes, escoras e vigas metálicas
INDÚSTRIA BRASILEIRA
de escrever, moveis para fonógrafos, ras, malas, pastas, revestimentos dei
. Claase: 50
nas, poltronas-camas, prateleiras, interiores de automóveis e vasilhames Artigos: Para distinguir como mar-1
gr:à jornal das perdizes
porta-chap és, sofás, sofás-camas,
.ca de serviços: Representações, pioCla.ase: 40
travesseiros, vitrines (móveis)
Artigos: Para distinguir móveis em jetos, planejamentos, construções, esgeral, de metal, vidro, de aço ou ma- taqueamentos, armações, instalações
N . 871.503
e escoramentos
doira, estofados ou não, inclusive
• Requerente: Jornal das Perdizes
móveis para escritórios e Móveis hosLtda.
N9 871.515
OVEIS JUNCOLAR
pitalares: Armários, armários para
Local: São Paulo
banheiros e para roupas usadas, alClasse: 32
LTDA.
mofadas, acolchoados para móveis,
Artigos: Para distinguir um jorna)
V A. R T A
bancos, balcões, banquetas, berços,
Requerente: Móveis Juncolar Ltda. biombos, cadeiras, carrinhos para
Incgstria Brasileira'
N9 871.520
Local: São Paulo
chá e café, conjuntos para dormitoNome de Emprèsa
rios, ccnjuntos para sala de jantar e
sala de visitas, conjuntos para terra- Requerente: Vaitam
Indústria,
Ns. 871.504-510
3£,ARLES
ços, jardim e praia, conjuntos de arComércio de Estofados Ltda.
Local: São Paulo
mários .e gabinetes para copa e coInatiestria Brasileira
zinha, camas, cabides, cadeiras giraClasse: 40
À G.LOPAR
tórias, cadeiras de balanço, caixas Artigos: Para distinguir móveis em
Indústria Brasil eir a
de rádios, colchões, colchõe sde hm- geral9 estofados ou não: Almofadas,
las, dispensas, divisões, divans, dis- acolchoados para móveis, assentos,
Itt.querenie,, " Aglafar S. A --- Ma- cotecas de madeiras, espreguiçadeiras, estofados e enc-,,,tos tiara cadeiras, Reque rente: Marles Indústria Textit
e Comércio Ltda.
deira-s Aglomeradas
encostos e assentos camas, mesas e cadeiras carrinhas para reteições,
Local: São Paul o
Local: São Paulo
cadeiras hospitalares e cirúrgicas, es- conjuntos para dormitórios, conjunClasse: .22
• jantar, conjuntos
crivaninhas, estantes, encostos para tos para saia de
Classe: .4
Artigos: Para distinguir: maile'ira móveis, guaada-roupas, mesas, mesi- para escritórios, conjuntos para ter P rtig2s: Para distinguir fios ê
m..E'sirbas para radio e televi- raços e jardins. conjunta para saia I nbas de tõda espécie: Algodão, cáem 6 ..11;)p.:pa"a-dgs,
:amo, juta, mim, lã, linho, nyylon,
de madeira sa°, iwsinhas. para maquinas de es- de visitas e conjuntos pata . praias,
'polpa de
crever, moveis para fonógrafos, para conjuntos de intkeis para bares, dou- aayon, poliester, acrílico, sede nae serragem
Ne 871.500

oCe axtwitici
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cr--turai, sintéticos, plásticos, celulose e atas, motoc;cletas, motopatins, ôni•
N9 871.529
mista dos mesmos, para ttulagem, bus, troleibus, aviões, bicicletas e
suas
partes
integrantes
costura, bordado, tricô e crochê
N9

871.521

N9

n

Indústria Brasileira
Requerente: Hengate Distiladores
Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 42
Artigos: Aguardentes, anises, aperitivos, bagaceiras, batidas, bitter,
brandy, cachaça, cervejas, chópps, cidras, conhaques, fernet, genebra, genebrita, gengibirra, gerebita, gin,
gringer alcoóíico,, graspa, hidromel,
kirsch, kummel, licôres, marasquinhas, nectar alcoólico, parati, piprmint, ponches, quinados, rum, s_.coa
alcoólicos vinhos; vodkas e whisky
lvIitsubishi Zukogyo
Kabushiki Kaisha
Local: Japão
Classe: 21
Artigos: Automóveis, caminhões, camirietas, embarcações, furgões, lancha, motocicletas, matopatins, ônibus troleibus, aviões, bicicletas e
I- suas partes integrantes
N 9 871.522

N9 871.534

871.525

TR E

' Rega r

Fevereiro de , 1969

N 9 871.526

reo

Case

Requerente: Casa Arco Iris Roupas
e Calçados Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 36
Títulos
•

N9

871.530

Café e Bar Tirsense
Requerente: Café e Bar Tirsense
Ltda.
Local: Guanabara
Classes: 41 — 42 e 43
Titulo
N 9 871.531

Requerente: Luiz MichieloO S. A.
— Agricultura, Indústria e Comércio
Local: Rio Grande do Sul
ClasSe: 42
Artigos: Vinha
N . 871.535

COLT

•Requerente: Mitsubishi Jukogyo
Kabushiki Kaisha
.6ink Nof.riA/0álOMMO'Cce
Local: Japão
Requerente: Luiz Michielon S. A.
Classe: 21
Indústria Brasileira
— Agricultura, Indústria e Comércio
Artigos: Automóveis, caminhões, caLocal: Rio Grand edo pul
mionetas, embarcações, furgões, lanAgência Humaitá de
Classe: 42
chas, motocicletas,, motopatins, ôni- Requerente:
Automóveis
Limitada
Artigos: Vinho
bus troleibus, aviões, bicicletas e
Local:
Guanabara
suas parles integrantes
Requerente: Gold Star Produtos de
N9 871.536
Classe: 33
Borracha Ltda.
Título
de
Estabelecimento
Ne 871.523
Local: Guanabara
Classe: 50
• N 9 871.527
Artigos: Serviços de recauchutagem
de pneus e câmaras de ar de automóveis, caminhões e máquinas de
terraplanagem
N 9 871.532

APOLO
, IND. BRASILEIRA

tOURINHO
Requerente: Apoio Imobiliária e
Requerente: Luiz Michielanj S. A.
Administradora Ltda.
— Agricultura, Indústria e COmércio
Indústria Brasileira
Local: São Paulo
Local: Rio Grande do Bui
Classe: 42
Classe: 50
Artigos: Vinho
Género: Para distinguir marca a ser
Requerente: Frigorifico Tourinho
utilizada pela requerente para disNo 871.737
Ltda.
tinguir serviços correlatas com sua
Reei_
a: Hitsubishi Jukogyo
Local:
Guanabara
at
ivi
d,ade,
que
compreende
transakabushiki Kaisha
Classe: 41
ções imobiliárias , em geral, preparo
Local:: Japão
de hipotecas, permuta e locação de Artigos: Carnes abatidas de vaca,
Classe: 21
cabrito, coelho, carneiro, galinhas,
Artigos: Automóveis, caminhões, ca- imóveis em geral, despachos junto a perús,
parco, patos. salames, salsiInionetas, embarcações, furgões, lan- repartições públicas; administração
chas, lingüiças e presuntos
de bens
chas, motocicletas, motopatins, ônibus, troleibus, aviões, bicicletas e
N9 871.533
No 871.528
suas partes integrantes
_
Ne 871.524

DEBONAIR

C t EST SI BON

Ind •

asilejam

Re .ente: Ana Earbcsa beralclo
r Requerente: Mitsubishi .Tta.,...gyo
Rigotti
Kabtishiki Kaisha
Lecal: Minas Gcrals
Local: Japão
,
It
r
Classe: 21
(-fa,s^: 41
'Artigos: Automóveis, caminhões, ca- Artigc,': rara clist'ngtzir e et.
Munem, embarcações, furgões, lausorvetes, picolés, baias e piralitos

o4,farai4

tada.

Requerente: Metalúrgica Apoia
Ltda.
Lce:i Guanabara

Nome de Emprêsa

R:querente: Luiz Michielon S. A.
— Agricultura. Indústria e Ceinércio
Local: Ria Grande da Sul
•
Classe: 42
•
Artigos; Vinho

•
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linha d'água; papel 'para desenho;
papel para embrulho; oapei para encadernaçãOe papel para wrever; paVNVERSUS-ADMINISTRAÇXO
pel para impressão; papelão para
qualquer fim; papeanhos para fins
r.; coNÉRcio LTDA.
variados; passagens- de papel ou carRequerente: Univeraus — Adminis- tolina; pastas de caxtoaria, promis4
tração, Indústrra e Cometei° Ltda. sárias em branco; radiogramas-papel
de: 'recibos em branco, recipientes
Local: São Paulo
de papel; recipientes de papelao;
Nome de Empresa
rosaras ae papei; rolo de papel; róN9 871.545
tulo ae papel; sacos de papel; talão
de cabogramas; talão de ingressose
talão de pasagens; talão de promisGUANABARA-ADMINISTRAÇXÓ E aórias; tara° de radiogramas; talao
de recibos; taiao de telegramas; tePARTICIPAÇUES LTDA. S/C.
legramas em. branco; tubos de cartao; tuoos ae papel; cuoos de papelão; tubeces de cartão; tu'oetes
tração e Participações Ltda. S/C
de papelao; vasos 'cie
Requerente: Guanabara — Adminis- papel; tubetes
cartolina ou papelão.
Local: Guanabara
Nome de Empresa
N9 871.548
N9 871.547
Requerente: Luiz Michielon S. A. —
MARBRASAAgricultura, Indústria, e Comércio
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 42
Mármores do Brasil S/A.
Artigos: Vinho.
N9 871.639
Requerente: Marbrasa — Mármores
do Brasil S. A.
Local: Espirito Santo
Nome Comercial
N9 871.549
N9 871.538

149 871.541

gen

Indústria Brasileira
Z4.:*(2

Requerente: Rio Som S.A.
Local: Guanabara Classe: 8
Artigos: Discos gravados.
N9 871.540

RINVAL
INDUSTRIA BRASILEIRA.

X*
Requer-ente: Marbrasa
Mármores
do Brasil S.A.
Local: Espirito Santo
Classe :16
Artigos: Mármores,
N9 871.516

SABAISNA
IndlIstkria 'Brasileira

1969 1371

N .9 871.553

Credito
Iniversal

raeaaerente • Crédito Universal Socie.
dade Anônima Comercial e
Financeira.
Local: em Buenos Rires, República
Argentina
Classe: 32
Artigos: "tansa impressos destmados à leitura; folhinhas impressas;
jornais; publicações em geral; programas radiofônicos; programas televisionados; peças teatrais e einematográficas; revistas
Classe: 38
_Artigos; Aros para guardeinapos de
papel aglutinado; álbuns (em breu.
co ); álbuns para, retratos e autógrafos; balões (exto para brinque.
dos); blocos para correspondência;
blocos para cálculos; blocos para ano..
tações; bobinas; brochuras não impressas; cadernos de escreaer, capas
para documentos; carteiras para' cigarros; calcos de tipografia de pa.
pel ou papelão; cápsulas de papel;
saixas de papelão; cadernetas; ca.,
demos; caixas de cartão; caixas pa.
ra _papelaria; cartões; cartões de NO.
sitas; cartões comerciais; cartões in.
dices; confeti; carto!ip a.; ca,dernos de
papel melimetrado e em branco para desenho; cadernos escolares; cartões em branco; cartuchos de cartolina; chapas planográficas; cadernos
de lembranças; carretéis de papelão;
envelopes; enválucro paia charutos
de papel; encadernação de 'papel ou
Indústria Brasileira
papelão; etiquetas; e.scapulares;
lhas índices; fâlhas de celulose; faturas; fichas; guardanapos: livros
Requerente: Cerealista Ferreira Pires não
impressos ;livros fiscais; livros
Ltda.'
de contabilidade ;notas promissórias;•
Local': Goiás
ornamentos de papel transparente;
Classe: 41
papel mataborrão; papel especial paArtigos: Arroz amarelão.
ra cigarros; em resinas ou bobinas;
papéis usados; pratos; papelinos;
, 149 871.550
papéis de estanho e de alumínio; papéis sem impressão; papéis em branco para impresãoá papéis fantasia;
menos . para forrar paredes; papel
almaço com ou sem pauta; papel
crep.on; papel de sêda,; papel impermeável; papel em bobina para
pressão; papel encarado, papel hl.
-Indústria Brasileira
giênico; papel impermeável para cai•
piar; papel para desenhos; papel para embrulho impermeabilizado; pa.
pel para encadernar; panei para esRequerente: Cerealista Fèrreira Pires crever; papel para imprimir; oapel
Ltda.
parafina para embrulhos; papel ceLocal: Goiás
lofane; Ia,pei celulose; . papel de liClase: 41
nho; papel absorvente; papelão; reArtigos: Feijão uberabinha
cibos; rótulos; recipientes de papel;
rosetas de papel; rótulo de papel;
N9 871.551
rolos 'de papel transparente; sacos de
papel; serpentinas; tuoos poetais de
cartão; tubetes de oapel.
Classe: 50
Ramo de Atividade: Serviço pulilicitado.

Breião

Requerente: Lafi S.A. Produtos Qui. micos e Farmacêuticos Requerente: - Sabaúna — Comércio
Local: São Paulo
de Aparas de Papéis Ltda.
Classe: 3
Local: São Paulo
Artigos: Um produto farmacêutico
indicado nas rinites e suas manifesClasse:
tações.
Artigos: Papel, papelão e seus artefatos a saber: agendas em branco;
N9 871.511
álbuns em branco; aparas de papel:
argolas de papel ou papelão; aros de
papel ou papelão; balão de papel para enfeites; bilhetes de ingresso; bilhetes de passagem; nobina.s de papel; blocos para a-notaçóes; .blocos
para cálculos; blocos paea correspondências; blocos para desenhar; blocos para escrever; brochuras não imRequerente: Paulo Pereira Mello
pressas; cabogramas; -papel de: caLocal: Guanabara
dernetas em branco; cadernos escoClasse: 32
lares; cadernos para desenho; caixas
Artigos: Destina-se a presente mar- de papelão; capas de papel para doCa a distinguir uma revista - jornal. cumentas.; capas de papelão para doprograma, de televisão e rádio, bem teiras de papelão; cartolinas; cartões
como outros meios 'de divulgação e aumentos; carteiras de papel; carn de identdarle; cartões de visitas;
publicidade,
N° 871.554
Indústria Brasileira
cartões em branco; cartões' indicas;
N9s 87I.5-4-2-513
cartuchcs de cartolina, não de outras
classes; chapas de papelão para 'fins Requerente: Cerealista Ferreira
diversos; chapas pla.nográficas; cheLtda.
ques em branco; duplicatas; encaLocal: Goiás
Requeiiente: Augusto Pereira de OH.
dernação de papelão ;envelopas; enRequerente: Augusto Pereira de
válticros de papel; enváluaros de paClase: 41
Oliveira
pelão; et:que tas; faturas; fônias de
Artigos: Feijão roxa-.
Local: Estado do Rio
celulose; frilhas de papel; failhas de
N9
871.552
Marca: "A. Voz Popular"
papelão; fólhas índices: guardanaClasse: 32
pos de papel; ingressos *de papel ou
I
Artigos:
Jornal, revistas, impressos.
cartolina; lenços de papel; livros comerciais em branco; livros de contabilidade; livros fisca's em branco; livros não impressos; malas de papelão';. maletas de papelão; mata-borrão; notas fiscais; notas promissóIndústria Brasileira
B A)N9.1
Requerente: Mercantil e Industrial rias; ornam:altos de papel; papel ab- Fernandes S. A.
sorventes; papel almaço; papel alu- Reauerente.: Cerealista 'Ferreira Pires Requerenie: Parbenfabriken Bayer
Local: São Paulo
Aktiengesellschaft
minizado; papel celofane; papel. cre.Local: em Leverkusen, Almeanha
pom; papel carta; papel de celulose;
aClsse9 41
Local: Goiás
Classe: 1
papel lirho; papel de sêda; papel enArtigos: dleos. comsstivela
Artigos: Produtos químicos empre.
Clase: 41
cerado; papal estanhado; papel hi-a
Classe: 41
gadOs na indústria do cour0g,
Artigos: Arroz amaxelãa.
giênico; papel impermeavela papel'
• Artigos: Óleos comes aveia.

Negrão

Brái! Newi

Goie

dira

pl:.0 Voz Popular

(leio

6ER MI)
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caolim em bruto ou parcia=ente las; ladrilhos; lageotas; lajes; lam- respondência; blocos para desenhar;
preparado; carnaúba ,. carbcne, lá de bris; lamelas; lixeiras para constru- blocos para escrEkter; brochuras não
carneiro (en'i bruto ou parcialmente ções; luvas de. junções para constru- impressas; papel para cabogramas;
preparada); caruá; casca de vege- ções; macadame; madeira preparada cadernetas em branco; cadernos esSERUNIDEX
tais (dearvores, de cacos, etc.); cas- para construção; manilhas; mármo- colares; cadernos• para desenho; caisiterita; cavacos de madeira; cebo em res preparados para construções; xas de papelão; tapas de papel para
Requemnte: Ortho lanarmaceutical bruto • centeio espigado; cêra ani- massas para parede; m3saicos; papel documentos; capas de papelão pata
mal em bruto ou parcialmente pie- para forrar casa; paredes divisórias documentos; ca teiras de papel;
Corporation
Local: em Raritan, Estado de Nsea parado; cêra mineral em bruto ou inclusive para- escritórios; parquetes; carteiras de papelão; cartolina; carJersey, Estados Unidos da América parcialmente preparada cêra vege- peças ornamentais - de cimento ou tões de identidade; cartões em brantal em bruto ou parcialmente prepa- gesso para tetos e paredes; exceto co; cartões de visitas; cartões índido Norte
rada; cerdas em bruto; chelita (mi- da classe 25; pedregulhos -preparados ces; cartuchos; de cartolina; não de
Classe: 3
Artigos; Reagentes .para diagnósticos nério) ; chifres; clinquer; cola an mal para construções; pilastras de con- outras classe; cha,pas de papelão pada; cola vegetal em bruto ou parcial- creto; pisos; placas para paviinaata- ra fins diversos; chapas planográfiem laboratórios
em bruto ou parcialmente prepara- ção; pedras preparadas para cons- cas; cheques em 'branco; duplicatas;
N9 871.557
mente preparada; colof orna coral em truções; portas; portões; prateleiras encadernações de papel; encadernabruto; corantes vegetais em bruto; quando construções; pi 'Autos betu- ção de papelão; , envelopes; anvolucorindon em bruta; oartiça em bru- minosos para construções; produtos cros de papel; envólucros de papeANIDATE
to: crina animal; crina vegetal; crio- de base asfáltico; soleiras para por- lão; etiquetas; faturas, folhas 4e celita; cristal de rocha; diamantes tas; tacos; tanques de cimento; te- lulose; fôlhas de papel; folhas dé .
brutos; diamantita; diatomita, en- lhas; tijolos; .tintas para paredes; papelão; fôlhas índices; guardanapos'
Requerente: Ortho Niarmaceutical xôfre em bruto ou parcialmenta pre- rumos, portas e janellas; tubos de de papel; ingressos de papel ou carCorporation
parado; epomita; ervas não alimen- concreto; tubos de uso exclusivo em
lenços de apel; livros comerLocal: em Raritan Estado de Ki.An tícias e não medicinais; em bruto; construções; tubos de ventilação de tolina;
ciais•em branco; livros de contabili. Jersey, Estados Unidos da América esmeraldo em bruto; esmeril em bru- edifícios; : venezianas; vigamentos dade; livros fiscaia em branco; livros
do Norte.
to; espermacete em bruto; esteari- preparados para construções; vigas não impressos; naalas de papelão;
Classe :3
na; extratos animais em bruto; ex- preparadas para construção; vitrinas maletas de papelão; mata-borrão;
Artigos: Preparações de hormônios. tratos vegetais em bruto; feldspato;
quando construções e vitrôs.
notas fiscais; notaís promissórias; orfibras minerais em bruto; fibras veClasse: 25
namentos de papel; papel absorven1\19 871.558
getais em bruto; fluorita; fôlhas de Artigos: Imagens e gravuras; está- te; papel almaço; papel aluminiza,do;
vegetais não medieinais e não ali- tuas; estatuetas; estampas; mane- Papel celofane; papel crepon; papel
mentícias; fosforita; gelatina em bru- quins e análogos. Quaisquer obras de carta; papel de celulose; papel de lito ou parcialmente preparada; geléias pintura e escultura não incluídas em nho; papel de sêda; papel encerado;
em bruto ou 'parcialmente prepara- outras classes, a saber: ações; ál- papel estanhado; papel higiênico;
da; girassol (minério) ; glicose em buns de fotografias; apólices; árvo- papel impermeável; papel linha d'ábruto; gomas em bruto ou parcial- res de natal; bandeirasá bibelots ar- guaá papel para desenho; papel para
mente preparadas; gorduras em bru.- tísticos; bolas artísticas para árvo- embrulho; papel para encadernação;
te Q/-1 parci almenta preparadas; graS. res de natal e similares; bônus; Sou- papel para escrever; papel para imfite em bruto; granito bruto; guara- quets artificiais; bustos; cartas geo- pressão papelão para qualquer, fim;
ná em bruto ou parcialmente prepa- gráficas; cartazes; cartões postais; papelinhos para fins variados; pasrado; guta-percha em bruto ou par- clichês; cópias fotograiicas; cópias sagem de papel ou cartolina; pastas
cialmente preparada; ia' animal em fotostáticas; cópias heliográficas; de- de cartolna.; promissórias em branbruto; inclusive de carneiro e vi- c alcomanias ; desenhos, diplomas; co; papel de radiogramas, recibos ern
cunha; lã mineral em bruto; lã par- displays, distintivos de associações; branco; recipientes de papel; recipicialmente preparada; lã mineral em clubes, etc. ; enfeites atásticos para entes de papelão; rosetas de papel;
bruto; lã parcialmente preparada; árvore de natal; enleites artísticos rôlo de papel; rótulos de papel, salã vegetal em 'bruto; inclusive de (não alimentícios) para bOlos, esca- cos de papel; talão de cabogramas:
agulha de pinheiro; latex; lavas; li- pulários; escudos; esç./, , ufas; estam- talão de ingressos; talão de passamonita; linhaça; aparas de madeira; pas; estandartes; eatatuas; estatue- gens; talão de proMissórias: talão de
bruta ou parcialmente pre- tas; estereótipos • festões figuras; radiogramas; talãO de recibos; talão
. madeira
Requ,... ente Dresser Industries, inc.
parada; polpa de madeira; madrepé- flâmulas; flôres artificiais- frutas ar- de telegramas; telegramas em branLocal: em Dallas, Estado de Texas, rola
bruta; magnésia ; malacacheta; tificiais; fotografias; gravuras; ima- co; tubos de cartãO; tubos de papel;
Estados Unidos da América do Norte. mamona
bruta; marure bruto ou. gens; imitações de flores; imitações tubos de papelão; tubetes de cartão:
Classe: 28
preparado; marfim bru- de frutas; inscrições gravadas para tubetes de papel; tubetes de papeArtigós: Agente dispersante orgânico parcialmente
monumentos etc.; latréiras (exceto lão e vasos de cartolina ou papelão.
para perfuração de limo au lama to; mica bruta; monabite; areias roo- quando
aparelhos) manequins e anáClasse: 44
nazíticas; casca de nozes; nozes não.
usado para perfurar poços de
alimenticia.s; °latria; óleos parcial-- logas; mapas; manual modelos Artigos: Acendedores de cigarros;
petróleo.
mente preparados; opala, pruta ; os- para serem copiados, monumentos boquilha para charuto ou cigarro;
Classe: 1
Artigos: Agente dispersant eorgánico sos; paina; - palha em bruta ou par-. artísticos; moedas; mos'ruários ar- cachimbos; carteiras de couro ou
para perfuração de limo ou lama, cialmente preparada: parafina am tísticos; obras artísticas, obras de es- metal para cigarro: ou charuto; carbruto; pastas brutas ou parcialmentej cultura; obras de pintura; painéis; teiras de couro ou metal para fumo
usado para pedurat poços de
preparadas; pau-Brasil em bruto; I paisagens; pinturas artísticas; placas ou rapé; -charuteirhs; charutos; cipetróleo.
pedras brutas; pedra-pome em bru- para residências; monumentos, etc. ; garreiras; cigarrilhas; cigarros; cinars 871.559 See
to; pedras preciosas em bruto; pélas plantas de obras; pratos com pintu- zeiros; filtros para piteiras; folhas
de animais em bruto; perna- de aves ras ou gravações para atai= entação; de fumo; fosforeira fumo; . isqueiros;
em bruto; rubi bruto; safira em bru- projetos desenhados; prospectos de papelinho cortado e preparada pala
to; sais minerais brutos; sandára.ca ; fotografias ou desenhos; quadros ar- cigarro; palha para cigarros; piteisebo animal vegtal em bruto; sebo tísticos; reprodução de obras artísti- ras; porta-charuto ; parta-cigarros ;
Vegetal em bruto; seivas vegetais; cas; riscos para bordados; rótulos
porta-fumo; por a.-rapé, rapé;
serradura; serragem; abica bruta; artísticos; ' santinhos; s'elos suportes
tabaqu iras.
silício; sisal (fibra) ; óleo de soja em artísticos para vitrinas; tabuletas;
Classe: 49
bruto; tucum (fibras) ; talco bruto;
títulos e vistas paisagislcas.
Artigos: Jogos de .ôda e espécie;
extrato bruto de tanino; casca de
Classe: 32
brinquedos e passatempos; petrechos
tartaruga; terebentina; erras brutas; fibras de têxteis; tala para em- Artigos: Almanaques; álbutei impres- e artigos para firís exclusivamente
armários; calendários: catálo- desportivos; exceto vestuários, a sa.balagem; fibras vegetais; lã de al- sos;
gos; crônicas impressas; ck.1-ilação ber: Aeroplanos de' brinquedos; álcunha em bruto; xisto.
tea- buns para colorir; ¡álbuns para rede filmes; designação de ar
Classe; 16
trais; discursos impressos; ,aihetos cortar ee armar; alteres, alvos para
Artigos: Para distinguir material impressos; folhinhas impasses; ín- jogos e tiros; anzóis; aparelhos de
exclusivamente para construção e dices telefônicos; jornais, 'ivros; mú- ginástica; aparelhos de soltar pomadôrno de prédios a saber.: argila sicas impressas; orações impressas; bos; armação para ' passatempo; ar-Requereria, : 'industrias de Papel
prpéarada para construção; areia peças cinematográficas; ,peças • tea- madilhas para aniínais; armas de
Simão S. A.
preparada para construções argamasa trais; poesias impressas; programas brinquedos; arcos para jogos assoLocal: São Paulo
sas para construções, asfalto para de circo; programa de rádio; progra- aios; automóveis para crianças;
Classe: 4
construções, azulejos' para constru- mas de televisão, programas impres- aviões de brinquedo; balanços; baArtigos: Para distinguir ubstâncias ções; azulejos • para construções; ba- sos; propaganda impressa escrita; lisas; balões; baralhos; barras para
de origem animal, vegetal ou mine- laustres de construções: balcões prospectos impressos escriaas; prosas paia esporte; jôgo ide Jasquetebol;
ral, em bruto ou parcialmente pre- quando construções, patentes para Impressas;
publicações impressas; bastões para jogosá I jogos de bilhar;
algodão em bruto; algodão em ra- construções, blocos pára construções, revistas impressas; romances impres- bilhetes de loteria; I"bobaleighs" boma; algodão parcialmente prepara- blocos para pavimentaçaa. -calhas de sos; roteiros impressos; de filmes; las para quaisquer logos bolinhas de
do; âmbar em bruto; ambarina; telhados; cimento comum.; caibros roteiros impressos de peças teatrais; gude; bonecas; bonecos; caixinha de
ametista bruta; amianto bruto; ami- preparados para construções; caixas "scripts" de cinema; "snripts" de música quando brinquedo; calçados
do vegetal bruto; anil bruto; aparas de cimento; cal para sonstrução; teatro; "scripts" de telvisao e suel- para bonecas; caneleiras para esporou resíduos de _vegetais ou minerais; chaminés de concreto; chapas para
tos impressos.
te; caniços para pesca; carrapatas;
argila não preparada ':inclusive re- construções; colunas para construClase: 38
carrinhos para crianças; earrocinhas
fratária) ; asbesto; bagaços Vegtais; ções; cornijas de concreto; divisões Artigos: Papel e seus artefatos:: de brinquedo; carroaels; baralho. de
balata bruta; bambu; baritita; bar- pré-fabricadas; edificações - pré-mol- agendas em branco; álbuns em. bran- cartas; cartão imprèsos para recorrilha; bauxita; beril; betume em dadas; esquadrias; estacas prepara- co; argolas de papel ou papelão; tar e armar; cartolina impressa para
bruto; blenda; calcâ reos ; calcedônea ; das para construções; qtruturas; pa- aros dt papel ou papelão; balões de recortar e armar; cartões para jogos;
Caiena; cal copirita ; c a•lcosi ta ; cana ra. const"uc'õrs stuci,j Mrros; fri- papel para enfeitar; bilhetes de In- chocalhos; coletes paga esgrima; cmda Índia; cânfora em bruto ou par- sos: guiches; grau. amlacoes de r. esse; bilhetes de passagem; bobi- feti; copos de dados; cordas cie puCialmente preparada; cânhamo em mármore para consirt;')es; impor nas de papel; blocos para anotações; lar; cordas de trip-o 'para pesca; cobruto ou parcialmente preparado; meabilizadores de argafm:,...•:,E;
blocos paya cálculos; Places para cor- toveleiras para esporte; coxeiras paN 9 871.556
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Fe oleiro de 19C9 1373
M1
•
ra esporte; cuicas; dados: jogos de prêsa e serviços de despa , lo ,, serviN9 871,572
N9 871.579
damas; dardos; deslisadares; disecs ços de promoção e orientação de pespara jogos; dispositivos para marca- quisas científicas; desenvolvimento
ção de jogos; divertimentos; doba- de processos de fabricação no camdouras para papagaio oe papel; jo- po da química; dos têxteis e da
gos de dominós; elástera 1:ara gi- construção de máquinas e não campo
nástica; escorregus; eroorna; aspe- dos adesivos; da celulose e Uct pagardas de brinquedos; estejos de jopéis de tôda qualidade', tipo e de
&los mágicos; para diversão; espingrarnatura.
Requerente: Sobrefina S. A.
gos; fantoches para diVersac; fateiLocal: Frioburg, Suíça
N:
871.567.
xas; fermamentas de brinquedo; ferCiosa: 6
rinhos de engomar para crianças;
Artigos: \Maquinas e suas partes integrantes não incluídas nas classes
fichas para jogos; figurinhas para
7, 10 e 17; espec jaimente, máquinas .
armar e para jogar; flechas para espara embalar: ampacotar ou enfara
porte; floretes para esgrima .fõlhas
INDÚSTRIA BRASILEIRA
dar e máquinas •para encher.
impressas para recortar e armar; bo•
Classe: 14
las de futebol; futebol de mesa; gan- Requerente: Atina -Paulista S. A.
Artigos: Vidro; cristal e seus arte.
gorras; artigos de gôlfo; gradeados
Indústria
e
Comércio
fatos
não
inclultros
em outras cias,
para brincar; grades. para ginásticas;
Local: São Paulo
ses; especialmente garraias e frascos
guisas para crianças; halteres; bolas
Clase: 49
de vidro e recipientes de vidro pgra
para hockey; iscas artificiais; joeArtigos; Bonecas
embalagem ou acondicionamento.
lheiras para esporte; jogos de quaisClasse: 28
N9 871.568
quer espécies; lança-perfumes para
Artigos: Artetatos e produtos acabam
carnaval; linhas para pescar; loteRequreente: Mar tini & :tossi S.p.A. dos
de origem animal; vegetal ou mi,*
rias; luvas desportivas para box e
Local: Turim, Itália
neral; não incluídos em outras elas4
basebol; marcadores de "score"; maClase: 42
ses; artefatos de substancias químis
rionetes; máscaras carnavalescas;
Artigo: Vermute.
INDUSTRIA BRASILEIRA •
cas não incluídos em outras classesa
máscaras para esgrima; mesas exN9 871.574
especialmente garrafas ou frascos clO
clusivamente para jogos (bilhar; da- Requerente: Atina Paulista 5. Â. —
plásticos; películas plásticas ou Irra
ma; roleta; snoocker; xadrez e baraIndústria e Comércio
lhas plásticas.
lhos; miniaturas de quaisquer espéClasse: 49
Classe: 38
•
cies; para brinquedo; mobilias de
' Artigos: Bonecas
Artigos:
Papei
e seus artefatos; librinquedo; mveis de brinquedo; paN9
871.569
•
vras
não
impressos
etc.;
não
incluí,
pagaios de papel e pano; paralelaS
dos nas classes 16, 44 e 49; especialRequerente: Uniroyal, Inc.
para exercícios; passatempos; patins;
Locar: Nova York, Estado de Nova mente envólucros e material paia
patinetes; paus para ginástica; paus
BABETE
York, Etsados Unidos da América embalagem e acondicionamento do
para jogos; peças de jogos; pedras
papei, de cartolina ou de papelaor
Clase: 1
de jogos; petilhos de esgrima; pelao
Artigo: Antioxidante.
de jôgo; pesos para atletismo; peINDÚSTRIA BRASILEIRA
trechos para educação física; petecas;
Termos depositados em: 10.12. 6à
N9 871.575
piões; piorras; pipas (papagaios); Requerente: Atma Paulista S. A.
lela 871.580
piOlas de brinquedos: placard para
Indústria e Comércio
jogos; planadores de brinquedo; insLocal: São Paulo
trumentos prestidigitadores; protetoClasse: 49
res do corpo para atletismo; protetoArtigos: Bonecas
LIDODENT
res para uso em esportes; euebraN9 871,570
Requerente: Uniroyal, Inc. •
cabeças; raquetes; recortes para arLocal: Nova York, Estado de Nova
mar; rédea de caçador; rédea para
Inchlstrld x..0sii
York, Etsados Unidos da América
esporte; rêdes para jogos, rédes para
Clase:
1
pesca; relógios de brinquedos; revólArtigos: Catalisadores; polieter Gliver de brinquedo; rifas; rodas quancars; polisoclanatos e pré-polímeros Requerente: Artigos Dentários Dent'ai
do briquedo; rodas para jogos jogos
líquidos e móveis para uso em borde roleta; roupinhas para bonecas;
Art Ltda.
racha de poliuretano; borracha de
rugby; sapatinhos de boneca serpenLocal: São Paulo
poliuretano.
tinas de papel para carnaval; shoRequerente: União Brasileira de
Classe: 3
ting bali; skis; jogos de -,noocker;
N9 871.576
Editôres S. A.
Artigos: Anestésicos de uso méltco
soldadinhos; tabelas de bilhar; tabuLocal: Guanabara
ou odontológico embaladds em am.
leiros para jogos; tacos de bilhar e
Nome Comercial
TE1-1ZE
pôlas, tubetes e flaconetes ou fru.'
snoocker; tamboretes para jogos; tarcos, quando injetáveis ou de superft.
rafas; •jogos de ténis; tantos de jôgo;
N9 871.571
Requerente: Texize Chemicals, Inc. cie; em bisnagas quando em pasta
tiro ao alvo (exceto . armas); jogos;
.
Local:
Carolina
do
Sul
e em frascos especiais quando vapo.
tômbolas; tornoseleiras; trapézios;
Case: 46
rizados sob pressão de gás inerte(
tréias; cagonetes de esporte; varas
lixir
de
Artigos:
Substâncias
e
preparados
(spray).
para jogos; velocípedes; jogos le víspara limpar, passar a ferro ou engoporas; jogos de volibol; jogos de xailumines;
N9 871.581
mar;
lavar;
encerar;
polir;
desemdrez e water-polo.
piaar e esfregar; preparados abrasiClasse: 50
vos; removedores de ferrugem e nóArtigos: Assistência técnica; operadoas ou manchas.
ções imobiliárias; operações de seTELLES CORRA
N9 871.577
,WD$ClcOrs
guros; planificação; distribuição de
MMUM411,4*~“
títulos e valores mobiliários; crédito;
N9
871
577
IMUMMURat
CORRETORA DE CÂMRTn
financiamento; investimento; camP0.0000.4.
áfifft .M.11.em,,md0
bio; operações bancárias em geral;
MU 11.1... • :on • •
.~.4kgmew
-E TÍTULOS
administração e incorporação; partiM314424,11árMEM
cipações; planos publicitários para
IONO
leen alo
*epromoção de vendas; comunicações;
MOBILIÁRIOS LTLA
U.ffibMmIaM
representações; pesquisas de mercaRequerente: The Goodyer Tire &
dos; planejamentos e esquemas puMILMIDA0
Rubber Company
blicitários; serviços de transportes e
Local: Akron, Estado de Ohio, Esta-ft•sa'
?•141P.1*
turismo em geral; administração de
Requerente: Telles Corrêa — Corre.'
dos Unidos da América
classes a saber: Caroço de algodão;
tora de Câmbio e Títulos Mobiliária
Clase: 28
bens; inclusive planos de consórcio; Requerente: D. Brandão S. A. DlLtda.
Artigos:
Películas
para
embalageas;
serviços de engenharia técnica; condústria e Comércio de Produtos
Local: São Paulo
empacotamento; enfardamento e/ou
sultoria em serviços e trabalhos de
Farmacêuticos
Nome Comercial
acondicionamento.
técnica química; tratamento de pisos
Local: Recife
e assoalhos; serviços de arquitetura
p
N9 871.582
N9 871.578
Clase: 3
serviços de propaganda em jornais
produto
farmacêutico
Um
Artigos:
revistas; cinema; rádio; ..elevisão
nas convalescenças; descaiImpressos e folhetos; serviços de de- indicado
cificação; desnutrição e avitaminodetizaçáo; : imunização; calafetagem ses;
escorbuto e estados infecciosos
raspagem e vitrificação .ele assoalhos
e plinevrites.
pesquisas químicas; análises químicas
Inspeções técnicas; ensaios técnicos
N9 871.573
e químicos; pesquisas de indicações e
Requerente: The Qinette Company
Cças'
,
de dados; inspeções de contrôle;
'lascar: Boston, Ratado de Massachutransmissão de informações; escritóknclust'‘
eetts, Estados Unidos da América
rio de estudos; serviços relativos com
Reçoerente: sagra Nordeste S,
Requerente: Uniroyal, Inc.
abei
Classe: 48
as explorações agrícolas: pecuárias;
Agro Industrial
Perfumaria;
cosméticos:
florestais; agro-industriais; serviços Local: Nova York, Estado de Nova Artigos:
Local: Bahia
de expurgo; desinfecção e imuniza- York, Etsados Unidos da América dentifrícios; sabonetes 'e preparados
para o cabelo; artigos de toucador
Clase: 1
Classe: 41
ção it base de produtos inseticidas;
baraticiclas e raticidas: serviços de Artigos: Antiexid reates e Antiozo- e es as pata :)5 dentes; unhas; ca- Artigos: Doces de côco, nu à 41
Jaaro
e
roupa;
creme
de
barbear..
flautes.
base,
orientação e administração de em-
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D;ARl0 OFIC;AL (Seção III)

lhas impressas para recortar e armar; joelheiras cara esportes, jogos
de futebol de moca ; jogos de armar;
luvas para esporte; lanchas miniaturas de utensílios domésticos; máscaras para esporte; motonetas de
brinquedo; padadairas para esporte;
navios de brinquedo; patinetes; patins; piões; petecas; palhaças; roupanhaa para k,,lnecas; revólver de
Indústria BrasiTeira
brinquedo; raquetes; rêdes de metal
kers;
para pesca; fantoches; snoo
trens; tênis de mesa; tômbolas; tamRequerente: Sagra Nordeste S. A. — boretes; tornozeleiras para esporte;
tacos; bolas e mesas paea bilhares;
Agro Industrial
vagonetes; varas para saltos; varas
Local: Bahia
para pesca; velocípedes; tarrafas; isClasse: 41
Artigos: Doces de cala, ou à sua cas e xadrez; jogos e pa.ssatempos
educativos de biologia; física; calor;
base.
magnetismo; eletricidade; eletrônica;
N9 871.584
vácuo; geometria; ótica ; instrumentos musicais de brinquados; ferra.nentas de brinquedo; mobilias de
araaquedo; álbans com figuras de renitar e armar; casinhas; miniaturas de máquinas.
1•19 871.588
N9 871.583

CRE C RJ

,

FUG

Indústria Brasileira
Requerente: Libbs — Labt.ratório
Industrial Brasileiro de Biologia e
Síntese Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 3
Artigeas: Um produto farmacêutico
indicado como antiespasmódico.
N9 871.585

3ASCA
ndústria Brasileira

R IO Dj _J AN E IRO
EST: DA GUA NA SARA

Requerente: Reativos Banco de San- Requerente: Sotreq S. A. de Tratog ue Santa Catarina Ltda.
res e Equipamentos
Local: Guanabara
Local: Guanabara
Classe: 3
Classes: 5 — 6 - 7 — 8 — 11 — 21
'Artigos: Vacinas bioculturas; soros;
— 31 e 50
vitaminas; preparados e preparações
. Insígnia de Comércio
usadas na medicina e na farmácia.
N"s 871.589-596
N0 871.586

S SOMBR A

Requerente: Cynamid Química da
Brasil Limitada.
Local: Guanabara
Classe: 46
Artigos: Para distinguir: produtos
domésticos para limpeza e polimene
to; detergentes; branqueadores; sabões e sabonetes; cêras; desodorantes; alvejantes; goma para lavanderia.
t
Nr 871.587 O MARQUÊS DE CARABAS
Indústria Brasileira.

Lie afica,
Reguei ente : ueluna
Jogos e Brinquedos
Local: São Paulo
Classe: 49
Artigos: Para distinguir brinquedos;
jogos e passatempos em geral: Automóveis; aviões de brinquefts; arluas de brinquedos; brinquedos para
formar; bercinhos; bonecos; bonecas;
I3aralhos; bolas para todos os esportes; barcos; barquinhos; celebro eletrônico; carrinhos; caminhões; carga) cerias ; chocalhos; caneleiras para
esporte; carimbos para. colorir; carimbos de brinquedo; canoas; canoiIlhas; confetes; cabeleiras para botecos; dominós; damas; discos de
arremesso desportivo; dardos para
lançamento; espingardas de brinquedos; figuras de aves e animais; fôe

Requerente: Sotreq S.A. de Tratores
e Equipamentos
Local: Guanabara
Classe: 5
Artigos: Para distinguir; aço; alumínio, alpaca; bronze; diumboe cobre; estanho; ferro; guza; latão; níquel; zinco; metais paar 'ligas; todos os metais acima são em bruto ou
parcialmente trabalhados, usados nas
indústrias, podendo ser em barras,
em chapas, em fôlhas; em massa;
em tiras; enL lingotes; em fio e vergas; estampados; forjados; modelados: torneados; perfilados; ia m'nados e eletrodos.
Classe: 6
Artigos: Para distinguir máquinas e
suas partes integrantes para fins industriais; matores e suas partes:
Alavancas; alternadores; máquinas
amassadeiras; máquinas de abrir chavetas; máquinas afiadoras para ferramentas; de corte; arietes; máquinas para afiar; máquinas de ajustar;
máquinas amassadeiras, de concreto e
barro; máquinas dê ateirrachar; bombas hidráulicas; bombas centrífugas;
rotativas; de deslocamento e a pistão; barras; bombas de combustíveis
para motores; máquinas P ara fabricar bebidas; máquinas brunidoras;
máquinas batedeiras; cruzetas; caldeiras; compressores; cilindros; cabeçotes; câmbio; máquinas de cos-
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tura; máquinas compressoras; má- cos para descarga de água; aparelho:
quinas adaptadas na construção de de alarme; aparelhos de aquecimenestradas; máquinas para cortar e to central; balanças; batedeiras; bumoer carne; frios e legumes; máqui- les elétricos; bobinas para rádios (
nas classificadoras; corte de madei- televisões; baterias elétricas; barômeras e canetos; meeuinas catadoras; tros; bússolas; bobinas; balcões frimaquinas de centrar; máquinas para goríficos; Ch iiveiros elétricos; churcortar; carneiros hidráulicos; dragas; rasqueiras elétricas; eampainhai
cadeiras cortantes para entalhar; elétricas; chaves elégricas; chave.
máquinas paia fabricar cigarros; má- automáticas; contactos elétricos; coquinas cravaddiras; dínamos; máqui- mutadores; compassos, câmaras frinas desempalhadoras; máquinas de- gorificas; caixas de descarga . para
bulhadoras; descascadoras; desnata- vasos sanitários; câmaras fotográfideitas para manteiga; desfibradores cas e cinematográficas; chassis; conde cana, e forragem; máquinas en- densadores; colimadoras; aparelho@
canatórias; espuladeiras; iexos de di- cortadores de frios, cabos e condutoreção; engraxadores centrífugos; má- res elétricos; contadores de rotação
quinas ensacadoras; esmeris; exaus- compressores; chicotes para autora&
tores para forjas; engenhos de cana; vais; cronômetros; aparelhos calibra.
expremedeiras para manteiga; en- dores; aparelhos de coMunicação Ingrenagens de cremalheiras; engraxa- terna; enceradeiras; expremedorei
dores centrífugos; máquinas de es- elétricos; estufas; esterilizadores; estampar; máquinas de esticar; má- quadros de agrimensor; extintores ch
quinas para escavação da terra; má- incêndios; aparelhos pára expreme
quinas para a extração de óleos; fo- frutas e legumes; escalas indicadora:
le de forjas; fresas; máquinas em- de maré, eletrômetros de quadrantes;
pilhadeiras; máquinas de fabricar exaustores; estojos para filtros com
papel; máquinas de furar; furadei- torneiras; fogões; fornes e fogareiras; guilhotinas; guindastes; gerado- ros elétricos; -faróis; faroletes; fia
res para corrente continua e alter- para eletricidade; ferroa elétricos de
nada; guincho; injetores para cal- engotnar e passar; ferros elétrico!
deiras; máquinas de impressão; la- para soldar; fusíveis; filtros de óleol
minadores a frio e a ' quente para aço para, motores; fonógrafoi; geladeiras;
e outros metais; fornos industriais garrafas térmicas; gera ores; apare(fornalhas); máquinas limadoras; lhos para gás engarrafado e aparelançadoras; máquinas de lavar rou- lhos de inversão; hidróraetros; interpas e pratos; máquinas lixadoras; ruptores; isoladores; infi'cadores
de
s
macacos; mancais; motores elétricos; níveis; nines permanen ; liquidifimáquinas misturadoras; moinhos pa- cadores; lampeões; lus res; lentes;
ra cereais; - mardteletes; malacates; aparelhos luminosos; aparelhos de
máquinas para movimento de torra; luz fluorescente; lâmpadas, microsmáquinas de moldagem; martelos cópios; micrômetros; xiedidores ele,
mecânicos; máquinas para olaria; pi- riescas; medidores de intervalos; minhões; pistões; politrizes; prensas ras de qualquer 'graduação; massarip unções; Máquinas pulverizadoras cos; níveis de ferros; noiveis de ferplainas de mesa; placas para tornos ros; níveis de água para caldeiras:
máquinas de polir; máquinas de ros- óculos; panelas de presSão; primas;
quear; receptáculos; máquinas rota- pantógrafos; potenciómairos; quativas para usinar ferro; aço e bron- dros de comando; relógios; revólver
ze; máquinas para roturar; máquinas para pintura; rádios; aeatores; resecadoras; serras mecânicas; máqui- lays; receptores; regadores; autománas para serrar; máquinas salgadei- ticos; redutores; registros para, água;
ras para manteiga; turbinas; máqui- registros para canais ei) comportas;
nas para fabricar tecidos; máquinas registros para vapor; a arelhos bepara cortar; tesouras rotativas; tor- bedouros; sifões; aparelhos para solnos mecânicos; tornos revólver; te- dar; reguladores automáticos ou não;
souras mecânicas; tupias; tranchas; televisores; termômetros; tomadas de
máquinas trituradoras; turbinas; corrente; transformadoras; torradoválvulas; máquinas ventiladoras; ven- res de cereais; torneiras de comprestoinhas; componentes de maquinas; são; torneiras de alta pressão; tormaint0 para café; moinho para
neiras com dispositivos para aquecimilho.
mento de água; tubos conduits; voltímetros; ventiladores; válvulas; veClasse: 7
las para filtros.
Artigos : Para distinguir as seguin11
tes máquinas e utensílios para serem Artigos: ParaClasse:
distinguir ferragens;
usados exclusivamente na a gricultu- ferramentas; acessórios
(te metal. E
ra; Arados; máquinas adubadeiras; artefatos de metais: Abridores
de lamáquinas arrancadoras de tocos; tas;
alavancas; argolas; 1 aldravas;
máquinas de borrifar desinfetantes; alicates;
a inações de metal; arrue'charruas; máquinas delfadeiras; ma- las; arrebites;
bigornas; brocas; balquinas cultivadoras; máquinas de em- des; bacias; chapas
de metal; caldeipilhadores combinados; máquinas rões; caçarolas; caçambas;
chaves de
enxofradeiras; máquinas • ensilhadei- fenda; chaves de brocas; cremalheiras; facas para máquinas agrícolas; ras; correntes; canivetes; i chaves dt
grades de discos ou dentes; máquirafusos;, cabeções; cafeteiras; canas de irrigação, lança-chamas; pa
para cilindro; cadeados; chamáquinas de matar formigas e ou- inisas
ves, caixas de metal para portões; cotros insetos; moinhos de vento ru- nexões
encanamentos; canos
rais; motoarados; máquinas nivela- cabides;para
cavadeiras ;colheres para
doras; máquinas •para pulverizar depedreiros;
enxadas;,
ensinfetantes; máquinas de podar; xadões; dobradiças;enxadinhas;
enxós:
compressores para esfarelar terra; enfeites de metal paraesferas;
automóveis;
máquinas sachadeiras; máquinas triengates; enfeites peta arreios; estrilhadeiras; tratores a serem usados em bos;
formões; foices; fatrabalhos de fazendas; máquinas cas; ferrôlhos;
facões: fechaduras; grampoi
planta.deiras.
para emendas; ganchos; grozaá; láClasse: 8
minas para ferramentas; 'latões; li- .
Artigos: Para distinguir aparelhos mas; malhas; molas; marretas; morelétricos; artigos elétricos; instru- sas; martelos; matrizes; navalhas
mentos e aparelhos científicos; ins- mandris; pinos; perfilados ' de metal;
trumentos e aparelhos científicos; placas de metal; perfuradoreS; peinstrumentos de precisão; aparelhos neiras; pás; porcas; pregos; picões;
eletrônicos; aparelhos para uso do- picaretas; puas; ponteiras perfura•
méstico; instrumentos e aparelhos trizes; parafusos; roldanas; ralos;
para fins industriais e para fins roçadeiras; raspadeiras; rasteio; reúteis: Acendedores elétricos; acumu- gadores; sacarrôlhas; sachds; serras
ladores; apitos; aspiradores; aquece- serrotes; tenazes; trilhos para elevadores; abat-jours; alto-falantes; an- dores; trilhos para portas de correr
tenas; amplificadores; anemômetros; tesouras; tranquetas; torneiras; trinaerômetros; assadeiras elétricas; apa- cos; telas de arame; alhatiairas; trarelhos de ar condicionado; aparelhos vadeiras; tubos para encanamPntos
de alta tensão; aparelhos automáti- vasilhames; verrumas e uniões; dor-
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mentes; esguichos . ferros de cortar aparelhos elétricos; cantoneiras; placapim; fios metálicos; gradas; reci- cas; bases; cúpulas para, lustres e
pientes metálicos; suportes; taches.
para abat-jours e varetas.
Caiasse: 21
N9s 871.599-600
Artigos: Para distinguir veículos e
Raças para veículos: Automóveis;
alavancas de câmbio; amortecedores;
MÁRSIN
breques; bicicletas; braços para veículos; carretas; capotas; carrinhos de
Indástria Brasileira
mão; caminhões; Caminhonetas; carros tratores; carros ambulantes;
carros elevadores; carros irrigadores; Requerente: Marsin Industrial S.
A.
esnocarias; chassis; cubos de veíLocal:
São
Paulo
culos; chapas circulares para veíClasse:
15
culos; charretes; direção; desligadei- Artigos: Para •
distinguir artefatos de
ras; elevadores para passageiros ;ei- p orcelana; cerâmica;
faiança; barro;
xos de direção; freios; fronteiras pa- terracota; louça vidrada
para uso cara veículos; hélices de veículos; lan- seiro; achamos; fins artísticos;
inschas; locomotivas; motofurgões; mo- talações sanitárias: Alguidares; assatocicletas; molas para, veículos; ma- deiras; aparelhos de água; de chá;
nivelas; ônibus; pneus; pára-choques; pára-lamas; pára-brisas; pedais. café; jantar; bules; bidés; bebedoude cambio; rodas para veículos; ra- ros; bombonieres; bandejas; bacias;
diadores para veículos; reboques; se- banheiras; biscoiteiras; botelhas;
caçarolas; centro de mesa;
lins; varetas do contrôle do afogador consolos;
e do acelerador; varas de carros; va- caldeirões; - cofres comuns; compoteiras; . cântaros; canecas; canudos; cogonetas basculantes.
lheres; fôrmas para dôces; fôrmas
Classe: 31
para
fôrnos; globos; fruteiras; funis;
Artigos: Para distinguir os seguintes g
artigos para veículos: Anais de •sie- arrafas; jarras; jardineiras, lavadaçáo para junções; anéis' obturado- tórios, licoreiros; leiteiras; mantares; bujões; buchas; bocal do tan- gueiras; molheiras; plaiteiros, pires;
que de gasolina; diafragma para ve- pratos; pratos de ornatos; portadação; correias de transmissão; ca- jóias; potes; pias; panelas; placas;
naletas; coberturas de lonas; gaxe- porta-toalhas; porta-papel higiênico;
tas; lonas; lonas para freios; cordoa- pedestais; recipientes; saleiros; salalha; barracas de campanha; man- deiras; sopeiras; travessas; ,taças; tigueiras; mangotes; molas para ve- jelas; talhas; xícaras; vasos sanitádação; tendas; válvulas de vedação; rios e vasilhames;. puxadores .: guarnições para aparelhos elétricos; cantubos do radiador.
toneiras; placas; bases; cúpulas para
Classe: 50
lustre e para abat-jours; tubos e
Artigos: Para distinguir como marca
varetas.
de serviços: Mecânicos; funilaria;
estamparia e larhinaçad de peças paClasse; 1
•
ra maquinas; para tratores e para Artigos: Para distinguir como marveículos. Instalações de equipamen- ca genérica :produtos químicos para
tos industriais; consêrtos; manutentios nas indústrias.
ção e assistência técnica de máquiN9 871.601 .
nas; veículos e tratores.
N°s 871.597-598

MARSIN INMSTRIAL,
S.A.•
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I

documentos; capas de papelão para
documentos cartões de identidade;
carões de visita; cartões índices;
marciais em branco; livros de conta*
cheques em branco; duplicatas; ene
velopes; etiquetas; faturas; livros co-'.
bilidade; livros fiscais em branco;
notas fiscais; notas promissórias; paa
pel carta; papel para escrever; pastas de cartolina; promissórias em
recibos em branco; rótuloc
Les Laboratoires Ro—
uss—el branco;
de papel e sacos de papel.
Classe: 50
Paris
França
Serviços: Prestação de Serviços de
engenharia,
Requerente: Les Laboratoires Roussel
N9 871 tio
Local: Paris — França
Classe: 3
Artigos: Um produto farmacêutico
indicado como vaso-dilatador.
N9 871.605

Enc

onao
Requerente: Pedro Torre
Local: Guanabara
Classe; 50
Artigos: Fotografias em geral — Reportagens filmadas para cinema e Requerente Irmãos Randazzo Amora
tecedores S. A.
televisão.
Local: Minas Gerais
N9 871.606
Nome Comercial
N° 871.611

Construções
e Serviços Tur--11.u.iii

Requerente: C onstruções e Serviços
Tumular Ltda.
Local: São Paulo
Classes: 16, 25 e 50
Título
N9 871.607

Laboratórios Wan,
do Brasil Ltda.Requerente: Laboratórios Wam
Brasil Ltda.
Local: Belo Horizonte
Nome Comercial
N9 871.612

Requerente: Marsin Industrial! S. A.
Local: São Paulo
Nome de Emprêsa
N9 871.602

INDÚSTRIA BR/ISM:IRA
Requerente: Marsin Industrial S. A.
Local: São Paulo
Requerente: Companhia Siderúrgica
Clase: 1
de Mogi das Cruzes — COSIM
Artigos: Para distinguir como marca
Local: São Paulo
genérica: Produtos químicos para
Classes:
5 — 8 — 11 e 16
uso nas indústrias.
N9 871.603
Classe: 15
Artigos: Para distinguir artefatos de
porcelana; cerâmica; faiança; barro;
terracota; louça vidrada para uso caseiro; adimos; fins artísticos; instalações sanitárias: Alguidares; assadeiras; aparelhos de água; de chá;
cvafé; jantar; bulas; bidês; bebedouros; bombonieres; bandejas; bacias
biscoiteiras; banheiras; botelhas
consolos; caçarolas; centro de mesa
caldeirões; cofres comuns; compoteiras; cântaros; canecas; canudos;
colheres; formas para fôrnos; globos;
fruteiras; funis; garrafas; jarras;
jardineiras; lavatórios; licoreiros; leiteiras; mantegueiras; molheiras; paliteiros; pires; pratos; pratos de ornatos; porta-jóias; potes; pias; panela S placas; porta-toalhas; portapapel higiênico; pedestais; recipientes; saleiros; saladeiras; sopeiras; Ragu-rente: Crma-ra'a
de Inlo2. d'".S Crw:- ,. • - - COSIM
travessas; taças; tijeias; talhas: xíSã p-•lo
caras; vasos; sanitários e vasi lhaClasses: 5 — 8 -- 11 e i6
mes; puxadores; guarnições para

Requerente: Construcões e Serviços
Tumular Ltda.
Requerente: Florente Givau S. A.1'
Local: São Paulo
Laca': em Buenos Aires, República
Classe: 50
Argentina
Serviços: Construção; reforma e deClasse: 3
molição de túmulos.
Artigos: Produtos farmacêuticos.
N9s 871.608-609
N9 871.613
,w pw-

Requerente: Tenco — Construtora de
Local: São Paulo
- Usinas Hidroelétricas S. /.,
Classe: 38
Req uerente: Luiz Micrneion S. A. ai":
Artigos: agendas em branco; blocos Agricultura,
Indústria e Gomércie
para anotardes; blocos para cálculos
Local; Rio Grande do Sul
blocos para co-rsspondência; blocos
Classe: 42
para escrever; capas de papel para
Artigos*. Vinhos 7-
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N9 871.620

oci
ria
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carvão, fruteiras, funis, fôrmas para
doces, freios para eStraclas de ferro1
frigideiras; ganchos,, grelhas, gari"
ganchos para quadros, gonzos para
carruagens; insígnias; limas, lâmi.
nas, licoreiros, latas] de lixo; arras;
machadinhas, molas para portas,
moias para venezianas, martelos,
marretas, matrizes; navalhas; poas,
pregos, parafusos, picões, porta-gêlo,
poseiras, porta-pão, porta-lóias,
teiros, panelas; roldanas, ralos para
pias, rebites, regadores; serviços de
chá e café, serras, serrotes, sachos,
sacarolhas; tesouras, 1 talheres,
deiras, torquezes, tenazes, Travadei.
ias, telas de arame,E toxneiras, trincos, tubos para encanamento, trilhos
para porta, de correr; taças, traves.
sas, turíbulos, vaaOs, vasilhames,
verrumas .
N9 871.823

Requerente: Indústrias Micheletto
S. A.
Requerente: Luiz Michielon S. A. —
Local: Rio Grande do Sul
Requerente . Luiz Michielon S. A.
Agricultura, Indústria e Comércio
Agricultura, Indústria e Comércio
Local: Rio Grande do Sul
Classe 32
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 42
Artigos:
Albuns,
impressos destinados
Classe: 42
Artigos: Vinho
à
leitura,
folhinhas
impressas, jor.
Artigos: Vinho
nais, publicaçõse em geral, prograNe 871.618
mas radiofônicos, programas televiN9 871.615
sionados, peças teatrais e sinemato.
gráficas, revistas.
N° 871.621

Indústria Braileira

Indústria Brasileira
Requerente: Dulz Michielon S. A. —
Requerente : Luiz Michielon S. A. — Agricultura, Indústria e Comércio
Agricultura, Indústria e Comércio
Local: Rio Grande do Sul
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 42
Classe: 42
Artigos: Champanha
Artigos: Conhaque
Requerente: Indústrias Micheletto
NQ 871.619
N9 871.616
S. A.
Local: Rio Grande do Sul
Classe 11
Artigos: Ferramentas de tôda espécie, cutelaria em geral e outros ar.
tigos de matai, a saber: Alicates,
alavancas, armações para óculos, arruelas, argolas, aldravas, armações
de metal, abridores de latas, arame
liso ou farpado, assadeiras, açucareiros; brocas, bigornas, baixelas, ban.
dejas, bacias, baldes, bomboneres, bules; cadinhos, cadeados, castiçais, co.
lheres para pedreiros, correntes, cabides, chaves, cremones, chaves de
parafusos, conexões para encanamen.
to, colunas, caixas de metal para por.
tõ es, canos de metal, chaves de ferida, chave inglása, cabeções, canecas,
copos, cachepats, centros de mesa,
coqueteleiras, caixas para acondicionamento - de alimentos, calderões, caIndústria Brasileira
çarolas, chaleiras, cafeteiras, can,
chas, coadores; distintivos, dobradiças; enxadas, enxadões, esferas, en.
gastes,
esguichos, enfeites para arRequerente: Indústrias Micheletto
raios, estribos, esferas para arreios,
S. A.
espuma deiras: formões, foices, ferro
Local: Riu Grande co Sul
para cortar capim, ferrolhos, facas,
Classe 38
tacões, fechaduras , ferro comum a
Artigos: Ne classe
(Agricultui u , Indústria e Comércio
Requerente: Luiz Michle/on S. A. —
Local: Rio Grande elo Sul
1
Classe: 42
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: NCRS 0,10
Artigos; Vinho
—

Requerente: Indústrias Micheletto
S. A. I
Local: Rio Grande do Sul
Classe 11
Artigos: Ferramentas de tõda espé
cie, cutelaria em geral e outros artigos de matai, a saber: Alicates,
alavancas, armações para óculos, arruelas, ar_olas, aldravas, armações
de metal, abridores dé latas, arame
liso ou farpado, assadoiras, açucarei.
ras; brocas, bigornas, baixelas. ban.
deja,s, bacias, baldes, bomboneres, bules; cadinhos, cadeados castiçais, colheres para pedreiros, correntes, cabides, chaves, cremones, chaves de
parafusos, conexões para encanamento, colunas, caixas de me, tal para portõ es(canes de metal, chaves de fenda, chave inglêsa, cabeções, canecas,
copos, cachepots, centros de mesa,
caqueteleiras, caixas para acondicio..
namento de alimentos, I calderõ es, ca,
ç aroIas, chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores; distintivos, dobradiças; enxadas, enxadões esferas, en.
gastes, esguichos, enfeites para arraios, estribos, esferas 'para arreios,
espumadeiras; formões, ; foices, ferro
para -cortar capim, ferrolhos, facas,
facões, fechaduras, ferro comum a
carvão, fruteiras, funis, 1 fôrmas nora
doces, freios para estradas de ferro,
frigideiras; ganchos, grelhas, garfos,
ganchos para quadros, gonzos para
carruagens; inisignias; limas, lâminas, licoreiros, latas de lixo; arras;
machadinhas, molas para portas,
molas para venezianas, martelos,
marretas, matrizes; navalhas; p6as,
pregos, parafusos, picõeS, porta-gêlo,
poseiras, porta-pão, porta-lóias, paii.
teiros, panelas; roldanas,:, ralos pare
pias, rebites, regadores; serviços de
chá e café, serras, serrotes, sachos,
sacarolhas; tesouras, talheres, alha_
deiras, torquezes, tenazes; Travadei.
'as,' telas de arame, torneiras, trincos, tubos para encanamento, trilhos
para porta de correr, taças, traves .
sas, turibulos, vasos, vasilhames,
verrumas.
I

