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Expediente de 24 de fevereiro de 1969
Privilégio de Invenção Deferido
N9 134.338 - Aparelho para condicionamento de ar - Philo° Corp.
N 9 138.198 - NOVa' disposição construtiva em elementos plásticos articulados e dobráveis para a confecção
de divisores de ambientes - Ameropa, Indústria Plástica Ltda.
N9 138.218 - Nova Máquina Valeteadeira - André Tosello.
N9 138.705 - Um amortecedor de
cheques para portas 'e semelhantes Orlando Pires.
N9 138.709 - Estrutura Aperfeiapada de Vidro Laminado - Libbey
Owens- Ford Glass Company.
N 9 139.038 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos-a transmissores destinados à transmissão de oscilações moduladas em amplitude - N. V. Philips-Gloeilampenfabrieken.
N9 139.192 - Recipiente para cartucho - International Businesse Ma
-chinesCorp.
N9 139.758 - Capa Protetora para
Roupas - Indústria de Artefatos Plásticos imperrnetex Ltda.
N9 140.191 - Junção flexivel com!
1 vedação para vácuo - United States Steel Corp.
N ? 140.368 - Recipientes de nausporte - Minaesota 1V1ining and Manufacturing Company.
N9 140.420 - Aperfeiçoamentos em
exaustores -- V:ctorino Soares dç
Azevedo.
N9 140.553 - Êlectrodio positiv) em
forma de placa, próprio partitiularmente para pilhas que funcionem com
o oxigênio do ar - Narta Gesellschaft
Mit BOSC111,...n.,er Haf tung .
N9 1-10.701 - Colunas Decifradoras
de Núcleo Magnético - Amp. Inc.
N9 110.883 -e Aperfeiçoamentos em
ou relativos a processos de gravação
ou reprodução de gravação magnéticas e a equipamentos destinados a realizar tais processos - N. V. Philips'Gloeilampenfabrienken.
N9 141.505 - Processo e dispositivo
para a fabricação de elementos endurecedores para artigos tais como
colarinhos - Societe Rbodiaceta.
N9 141.511 - Nova embreagem para máquinas de levar roupas - Prima Eletro Doméalicos S. A.
N9 141.566 -, Dispositivo interruptor de segurança que limita o curso
de um móvel - La Telemecanique
Electrique.
N9 141.894 - ruximetro Girosccipico de Massa - Wilfred Roth.
N9 141.964 - Dispositivo de Unho
Estaque entre dois elementos tubula-

1 e i d a,.- - Podão Manuel - içar.
REVISTA DA PROPRIEDADE su mN99i 144.161
- Um nôvo ralo a'ntisOdilon Barbosa.
setico
-INDUSTRIAL
N9 144.16 --- Uni copo imantado
N

commissariat a L'Energie Atores
migue.
Ne 142.007 - Dispositivo distribuidor numa embalagem - Ab Vapor.
N9 142.142 Regua de cálculo para sons marmônicos - Antônio Remo Usai.
N9 142.309 - Máquina para maciolar as partes trazeiras de um sapato
na parte terminar no calcanhar ou
salto de uma forma - Cia. United
Shalemachinery do Brasil.
'1n19 142.368 - Máquina de costura
de ponto de arremate - The ainger
Manufacturing Company.
149 142.594 - Tubo de raios catódicos - Rádio Corp. of América.
N9 142.659 - Nôvo elo de segurança para chaveiros - King Indústria
e Comércio S. A.
N 9 144.088 - Aperfeiçoamsnto em
circuito de contrôle de secador eletrico - General Eletric Company.
N 9 144.120 - Variador de luz Amplimag Indústria e Comércio de
Contrôles Automáticos Ltda.
N9 144.334 - Aparelho Domestico
para diversos fins - Roneon Corp.
N9 144.471 - Umu unidade de
Amp. Inc.
núcleo magnético
Recipiente metálico
N ? 144.743
mono parietal - The Fireslone Tire
Rubber Company.
N9 145.06e - Dispositivo Fixado Parametrics Research and Development Company •Inc.
N9 145.467 - Novas disposições em
conexo giratória - Dr. Luiz Maurício de Araújo.
N9 145.502 - Processo de prover
um núcleo de tambor cOm "ama ranhura continua sendo secções helicoidais e paralelas em sequência - Lebus Royalty Company.
N9 145.533 - Aperfeiçoamento em
disjuntor e fusível Combinado - General Electrie Company.
N9 145,835 - Arranjo Almofadado
para ser adaptado à caixa de um
barbeador -elétrico - Sperry Rand
Corp.
149 146.637 - Alimentaço para embreagens elétricas de veículos - Regie Nationale dez Usines Renault.
N 9 146.512 - Uni conector elétrico
Amp. Inc.
149 147.271 - Aperfeiçoamentos introduzidos em máquinas elétricas do
tipo de relutância variável Jean
Jarret e Jacquet Jarret.
149 147.767 - Nova poltronãa artiCasemiro Balcewicz.
culável
N9 147.772 - Dispositivo de marcação e contrôle de tempo aplicável
a mesas de jogos do tino bilhar José Coronato.
Nv 148.435 - Enfiamento de folhas
de fumo para fixá-las em estende
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para trabalhos de prestidigitação doures ou secadouros - o Espólio de Olavo Silveira Pereira.
Forest Robinson.
149 144.552 - Garrafa plástica paNO 148.585 - Aperfeiçcamentos in.
acondicionar óleos em geral troduzidos em mesas de passar leal- ra:
Albert R. P. Vignais.
pas - Amaro Pereira Maciel.
N9 144-5,29
Nôvo modêlo de desN9 149.027 - Apei1eiçoamentos eia
embalagens - Mauro Vieira !via-ene-- cornador - Antônio Trancho.
N9 144.519 -• NEW° modêlo d alte
do.
de calçado feminino - Nelson Alves
.1v 149.261 - Apcileiaeamentos em
espelhos de armários para banheiros Moreira.
Trol S. A., Indústria e Comércio.
N9 144.e90 - Peça formada paia
N 9 149.272 - Nôvo inalado] de va- rodapéS e calhas - Ostara Mo_a.k.
Und Wandplatesniabrik J. FaLlhaber
por - Eneas de Assis Ribeiro.
N9 149.293 - Aperfeiçoamentos em GMBH:
ou relativos a operação de 'aparelhos
N9 144.71. 6 - Nôvo modêlo de tede processamento de dados -e The lha - Cerâmica, Stemmetz Ltda.
Britsh Peteoleum Company Ltd.
N ? 144.070 - Novas disposiçõea em
N9 149.518 - Tampa para panelas negatocopios - José Barisauskas Jr.
em geral particularmente frigideiras
N9 146.331 -- Névo modeilo :le rii- Josef Kuntz.
, darniailiar - Auriaida
N9 149.569 - Aperfeiçoamentos em -drômetro
ou relativos a fechos de pressão ;'a- mo Villel.
ra móveis em geral - Denis Jean La149 147.580 - Um nôvo natidela decabanne.
giade protetora de vidros continee
N9 149.853 - Nôvo dispositiva de de balas, bombons e confeitos usados
engate de • elementos tubular es ou sôbre balcões - usou de Alcântara
cilindrices
Gerard Fritsch,
Apolinário.N? 150..40 - Aperfeiçoamentos cm
N9 147.717 - Tanque Reseeva botijões eillndricos - Antônio Dome- Américo Gava Amadeu Gava e Joiva
a
nico Di Cunto.
Ruy Bucheroni.
149 150.300*- Aperfeiçoamentos em
N9 147.764 Nôvo tipo de ondaçamesas giratórias para alceamento - dor elétrico para cabelos - SociedaAluysio da Costa Vasconcelles. de Eletro Metalúagica União Limita149 150.311 - Aperfeiçoamentos em da.
colares destacáveis sem fio 149 147.770 "- laôvo modelo de faCarioca de Indústrias Plásticas.
ca para moinho de plástico --.
149 153.185 -- Processo e dispositivo noel
Solenes Perez.
para a fabricação de vidro espumado
N9 148.372 - Grampo para 'aba___ Institut Fur Glastechnik.
lo principalmente para ,uso de ()abeN9 182.456 - Sistema de instala- leireiros profissionais - Otto leton.
ção para sugar gases fecais do inteN9 149.101 - Aparelho para fabririor de vasos sanitários - Manoel
cação de ravioli - Jesus Dei Campo
Augusto Nogueira Braradas.
Oliva.
N9 186.389 - Processo de obtenção
N9 149.111 - Melhoramento em
de refrigerante utilizando a Erva Ma- espalhador de cêra líquida - Alfrete tostada como a matéria-prima a do Rakal Cora.
fim de permitir o seu engarrafamenN9 149.534 -, Trinco Puxador to - Ernesto Christiano Aichinger e Denis Jean Lacabanne.
Alexandre Zainko.
149.567 - Cigarreira com desN9 135.620 - Nôvo modêlo de limpador de chão pardees e vidraças - carga unitária e automática de elgarros
- Denis -Jean Lacabanne.
Fudimetal Tecnica Ltda.
N9
150.033
- Original dispositivo
N9 126.969 - Nôvo tipo de régua
compasso - Antônio Pedone de Oli- de fixação do evaporador em refrigeradores - Indústria de refrigeração
veira.
149 141.091 - Nôvo modêlo de pen- Cônsul S. A.
•
te - Jaquery & Cia.
149 150.035 - Original modelo de
N9 141.217 - Suporte de móveis de refrigerador conjugado - Indústria
um nôvo modelo de estante desmon- de Refrigeração Cônsul S. A.
tável - Móveis Teperman' S. A.
149 150.046 Nôvo porta ferramenNç' 142.992 - Arandela para /Cr- tas p ara tornos ena geral - Falaão
mas de assar bolos tipo americano - Representações Comércio Ltda.
Rhea Sylvia de Campos Velho.
N9 150.306 - Indicador de nível de
Número 143095 - Nvoas disposi- liquido em baterias elétricas Riccardt
Amleto.
ções construtivas em lavadores para
pára-brisas - Denis Jean Lacaban- NO 150.334 - Varal Escarnoteán&
ne.
Hang Jakola 1¥
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As Repartições Públicas deverão entregar na Seção de Comunicações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à pu.
blicapfo.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a renovação de assinatura deve ser
CHE FE OA miolo on saosçÃo
solicitada com antecedência de
FLORIANO GUIMARAES trinta (30) dias.

OIRISTOR GERAL
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Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior
Capital e Interiár
Os originiais, devidamente
NCr$ 13,50
autenticados, deverão ser dactilo- Semestre mu..
NCr$ 18.00 Semestre
grafados em espaço dois, em uma ' Ano •••n ••• • • • 11:••• • • • NCr$ 36,00 Ano • • • • . 9 • •.• •,• • NCr$ 27,00
só face do papel, formato 22x33:
Exterior
I
Exterior
as emendas e rasuras serão resAno
.....
*me *•• ,••• ••JOLG • . NCr$ 30,00
NCr$
39„00
Ano
•
ar.a
•••
e.*
sesia."
salvadas por quem de direito.
NÚMERO AVULSO •
As assinaturas podem ser
preço
do
número
avulso figura na última página de cada
O
•-•
tomadas em qualquer época do
exemplar.
ano, por seis meses ou um ano,
- O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0,01,
exceto as para o exterior, que
se do mesmo ano, e de NCr$ 0.01 por ano, se de anos anteriores.
sempre serão anuais.
N 9 150.651 - Nova disposição construtiva em pinças para- tornos mecânicos e similares - Giovann Grassi.
N 9 150.626 - Nôvo modêle de aparelho porta toalhas de papel - Francesco Noschese & Cia. Ltda.
N9 150.711 - Um nôvo modêlo de
mesa e banquinhos desarmáveis João F. M. Lochter.
N 9 150.792 - Nôvo modelo de haste adaptável a escovas para limpeza
corporal - Jane Pires Ferreira.
N ? 150.841 - Tenda indevassável
individual para praia ou campo Olavo Siqueira Pereira.
N9 150.971 - Uma churrasqueira
portátil - Benedicto Leite.
N9 166.016 - Modêlo de unidade
misturadora motorizada combinada
para alimentos e bebidas - John Oster Manufacturing C5.
N 9 166.885 - Nélvo- e original modêlo de mesa - Alberto Farah.
N9 166.968 - Original configuração
introduzida em recipientes para armazenagem e conservação de soluções injetáveis em geral - Ruth Bezerra Soares Coutinho.
N 9 167.262 - Nôvo modelo de sandália - Duracour S. A., Indústria e
Comércio.
N9 167.657 - Niko modelo de escrivaninha com tampo corrediço Ovidio Basile.
N9 168.482 - Original configuração em frasco para perfumes e correlatos - Pierre Grumbach.
N9 169.219 - Nôvo desenho de solado para calçados - São Paulo Al
pargatas S. A.
N 9 169.514 - Nôvo modelo de metais • para banheiros Metalúrgica
Triângulo Ltda.
N 9 171.032 - Modelo de máquina
de lavar roupa - N. V. Philips'Gloei•
la.penfabriekcn.
173.830
Nova
e
original
conN9
figuração ornamental aplicada a lanterna - MetalurgiCa Elim Ltda.
N9 173.962 - Návo modelo de carretilha para cortar massa - Metahírgica Coletti Festugatto Ltda.

8.• As assinaturas vencidas poderão ser suspensas sem prévio
aviso.

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA

•-• As reclamações pertinentes J. a DE ALMEIDA CARNEIRO
ã matéria retribuída, nos casos de
&to ou omissão, deverão, ser
DIÁék"..,%0 OFICIAL
formuladas por escrito à Seção
caça° is
de Redação, até o quinto dia útil
Oedlie de publicidade do expediente do Oepartamenee
subseqüente à publicação no
Naolonal d• Propriedade Industrial do Minbatirlo
da ande:daria • do Comercie
órgão oficial.
A Seção de Redação funciona, para atendimento do público, de II às 17h30m.

FeVereiro de 1969

Serviço de Recepção,
informação e Expedição

Expediente de 24 de fevereiro de 1969
Diversos
Angelo João José Bonotti (titulâr
da patente n9 3.460) - Arquive-se
a petição n9 4.070, de 1969. Pan Produtos Alimentícios Nacionais S. A. (no pedido de prorrogação da patente n9 2.160 - Prorrogue-se.
Aktiebolaget Elektrolux (no pedido
de prorrogação da patente n 9 2.233)
- Prorrogue-se.
Aktiebolaget Elektfolux (no pedido
de prorrõgação da patente 119 2 234)
- Prorrogue-se.
Arrio S. A. .Indústria e Comércio
(no pedido de prorrogação da patente n9 2.575) - Prorrogue-se.
Fábricas Germade S. A. (no pedido
de prorrogação da patente n 9 2.576)
- Prorrogue-se.
Goy ana S. A., Indústrias
ras de Materias Plásticas (no pedido
de prorrogação da patente n9'2.622)
- Prorrogue-se.
Casa Rio Prata S. A., Comércio e
Importação de Máquinas e Aparelhos
de Contrôle (no pedido de prorrogação da patente ri* 4.209). •- Prorrogue-se.
Dunlop Rubber Company Limited
(no pedido de prorrogação das patentes ns. 4.212 - 4.213 - 4.214 4. P21 - 5.692 - 5.882) - Prorrogue-se
São Paulo Alpargatas S/A (no pedido de prorrogação das patentes- ns.
5.8 - 5.886 - 5.888 - 5.891 5.898 - 5.902) .
Prorrogue-se.
Fustrat:os Theodore Varzakakos (no
pedido de prorrogação das patentes na.
5.757 - 5.758) - Prorrogue-se.
The Singer Manufacturing Company
(no pedido de prorrogação das patentes ns. 5.781 e 5.880). - Prorroguese.
Y:eyes Fibre ComPany (no pedido de
prorrogação das patentes as. 5.836 e
5.837 ) . - Prorrogue-se.
Asriel Stritzel (no pepido de prorrogação da patente n° 5.881). - Prorrogue-se.

Unilever Limited (no pedido de prorrogação da patente n° 5.906) - Prorrogue-se.
Moplast S/A Indústria e Comércio
(no pedido de prorrogação da patente
n° 4.229) . - Prorrogue-se.
Socipla Sociedade Industrial de Plásticos Ltda. (no pedido de prorrogação
da patente n° 4.372) . Prorrogue-se.
Etablissement Margint no pedido de
prorrogação da patente n° 5.742). Prorrogue-se.
Neo-Rex do Brasil Ltda. (no pedido
de prorrogação da patente n° 5.759) Prorrogue-se.
Colgate-Pahnolive Companhy (no pedido de prorrogação da patente número
5829) . - Prorrogue-se.
Farnel Lanche Alimentício Limitada
(FLAL) (no pedido de prorrogação. da
patente n° 5.707) . - Prorrogue-se.
N 9 514.413 - PROVEST - Profissionais do Vestuário Ltda. - Tcirno
sem efeito o despacho de arquivamento
de 6-4-67.
Exigências
Alexandre Gruber (titular da patente
n° 5.164). - Tome conhecimento da
informação do SPTA.
Faculdade de Ciências Econômicas da
Universidade Federal de Minas Gerais
(titular do reg. 361.148) - Apresente
o comprovante do pagamento com entrada no SPTA.
Oposições - (Marcas) .
Nestlé S. A. foposição ao termo" ri°
531.871 marca Weston).
Armações de Aço Probel S/A (oposição aos termos:
N° 609.744 marca Bel-Frizo.
N° 626.869 frase O ponto alto de
sua elegância é Bel-Pont.
Cia. de Cigarros Souza Cruz (oposição ao termo n" 612.098 marca M).
Fábrica de Fechos Astro S/A (oposição ao têrrrio n° 621.665 marca Astra).
Sambra S/A Mármores Brasileiros e
Indústrias Elétricas e Musicais Fábrica
Odeon S/A (opznição ao têrmo número
629.743 marca Samba).

•-• Na parte superior do endereço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e o mês e e ano em que findará.
As assinaturas das Repartições Públicas serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de fevereiro.
lUrernessa de valõres, sempre a favor do 'Tesoureiro do Deparlamento de Imprensa Nacional, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos, quanto à sua aplicação.

Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só serão remetidos aos assinantes que os soli,citarem no ato 'da a,sinatura.
São Paulo Alpargatas S/A (oposição
ao têrmo n° 636.081 marca Casa Baiana).
Unilever Limitecl (oposição ao têrmo
n° 645.754 marcalLuxo Super Pan) .
Eletromecânica Dyna S/A (oposição
ao termo n° 648.1,92 e 648.193 marca
Aerodina).

Divisão de Marcas
Rio, 24 de feereiro de 1969
Marcas Deferidas
N° 581.471 - Alastair's Adegas de
Produtos Casa Grande SyA - cl. 42.
N° 435.711 - Frutips - Nestié S/A
- c'. 41 - Regiátre-se com exclusão
de bebidas à base de leite.
N 9 448.403 - Tensomenstril - Instituto Quimioterápico Brasil Ltda. cl. 3.
N9 449.692 - Raimann - Fábrica
de Máquinas Raimann S/A - cl. 6.
N° 466.080 - Castelo - Destilaria
Ypiranga Comércio ,e Indústria S/A cl. 41.
N° 484.845 - BraSolanda - Brasolanda Comércio importação e Exportação Ltda. - cl. 38.
N 9 493.000 - Claudifarma - Farmácia e Drogaria Claudifarma Ltda. cl. 3.
N° 500.880 - Liberdade - Munhoz
cl.
& Jaco:neta Ltda.
N° 506.948 - Emblemática - Atlante S/A Balas e Caramelos - ci. 41.
N° 514.479 - PC - PG Galeria
de Arte Ltda. •-clj 25.
N9 515.724 - Fuso Milano - Industrie Relais Teleruttori Apparecchiael.
túrie - IRTA Societã per Azioni
8 - Registre-se sem direito ao uso exclusivo da expressão' Milano.
Neo-Taba - Mead
N" i521.980
Johnson EJ Company 1 - cl. 3.
N° 531.453 - PM - Gralub - Pe&ominas - Petróleo 1 Minas Gerais S/
A - el. 47
N 9 557.830 - IS , - Instituto Biochimico S/A • Paulo Proença - cl 3.
Construões
N 9 558.810 - Bririell
Mecânicas Brinell Ltda. - el. 21
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Registre-se com a exclusão de alavancas - eis. 41 - 43 - 42 (art. 97 nú- NO 611.114 - Interpress - Interde câmbio, carrinhos para máquinas de mero 1).
In 545.130
-- Brasimac S. A. 'Copress S. A. Agência Bra sileira 'de
escrever e velocípedes.
N9 580.808 - ótica Bom Pastor - Notícias
mélel.) e Indústria. - Diga se tela
- cl. 8.
in
i
erêsse no p resente p ediau f
N° 575.229 - Grifith - Laborató- José Coviello eis. 8 - 13 (artigo
cancelamento do , re. 379.a97. ace o
rios Grifith do Brasil S/A - cl. 1.
97 ri9 1) .
Expressão de 'propaganda
N9 591.023 - Atrac América Tra1\19 578.511 - Embemática - ABC
indeferida
3\ O 557.693 - Belzer do Brasil
Rádio e Televisão S/A -- cl '21. - tor Comércio e Importação - WalNo 535.349 - Linha Brasil Renner - Diga se ainda tem interêsae j A.
Registre-se com exclusão "de andorinhas, dir Peluso - els. 7 - 21 (art. 97 - A. J. Renner S. A. Indústria prosseguimento do p
resente pedida
n9 1 considerando-se o gênero de neface o can celamento do
carburadores e velocípedes.
- eis. 23 - 36.
R. 365.1.)9:.
gócios peças para veículos como par- doN9Vestuário
535.350 - Renner Linha Brasil
N9 573.701 - Atelier ,Flanka AMes
N° 585.850 - Emblemática - Má- te integrante para veículos.
- A. J. Renner S. A. Indústria do Gráficas
e Pro p aganda Ltda. quinas e Moto Peças Wallig S/A No 592.184 - IF Publicidade - Vestuário - ela. 23 - 36..
Face 'o cancelamento do reg. 380.47/3
cl. 7. - Registre-se com exclusão de Iberê Pery de Freitas - eis.
No
535.351 - Linha Rumar Brasii ',liga se ainda tem interêsse no pre25 moinhos de vento.
•
32 - 33 - 38 (art. 97 no 1 subs- - A. J. Renner S. A. Indústria sente pedido.
N° 587.705 - Bar e Restaurante tituindo co gênero de negócio da cl. 50 do Vestuário - eis. 23 - 36.
N9 583.903 - J. G. Faria alui- _
Portugal no Rádio Ltda. - Cl 38. - pela 38.
marães. - Face o cancelamento do
Frase de p ropaganda tnle'fericl
a
Registre-se considerando os impressos
NO -592.299 Creações Teixeira R. 381.943, diga se ainda tem inNO 535.352 - Linha Renner B ra- terêsse
Lucca & Teixeira Ltda. - cl. 36
no p resente pedido.
como papéis semi-impressos.
(art.
97
n9
1).
sil - A nossa maneira de vestir - - N9
N 9 591.699 - Cipa's Yollanda de
479.816
- Indústria e Comércio
N9
A.
J.
Renner
S.
A.
Indústria
do
594.086 - Pensão Campista
Aguiar Guedes - cl 32 -- Registre-se
Titan-Coty Ltda. - Prove com o
Ltda. - Pensão Campista Ltda. - Vestuário - eis. 23 - 36,
com exclusão de impressos.
li
NO 533.689 - A Imagem Viva do
cenciamento o direito ao uso da
eis. 41 - 42 - 43 (art. 97 n 9 1).
N° 592.218 - Vitrosola - Isolantes
NO 594.943 - Auto Mecânica Gua- Rio Grande - Rádio e Televisa() exp ressão em todos os p rodutos reie Vitrificação Vitrosola Ltda. -- cl 1.
vindicados.
rany - João Raimundo da Silva -- Gaúcha S. A. - eis. 32 - 33.
NO 479.402 -- Almeida & Almeida
N° 594.117 - Molagen - Indústria eis. 21 - 33 (art. "97 n 9 1).
Nome civil indeferido S.
A. Comércio e Indústria. e Comércio de Amortecedores Molagen
N9 595.608 - Boa Vista - José
NO 512.585 - Promo-Som - Gra- Ap resente contrato registrado tia
Ltda. - cl. 11. - Registre-se com a Claudio Reis - cl. 33 (art4 97 núvações Ltda. - Promo-Som - Gra- Junta de acôrdo com o nome do timero 4).
exclusão de calotas e super Calotas.
tular aonstante do depósito.
N9 595.933 - Lanchonete Confei- vações Ltda. - eis. 2 - 33.
N 5 595.288 - Cathedral •- Sinos
NO 520.676 - Pargo S. A. Indústaria
Las
Vega,s
Lanchonete
ConExigências
Eletrônicos Cathedral Ltda. - dl 9 tria Mobiliária. . - Apresente etifeitaria
Las
Vegas
Ltda.
41,
eis.
quetas nítidas.
Registre-se com a exclusão de estojos
Cumpra o art. 96:
- 42 - 43 (art. 97 n 9 1).
para instrumentos musicais.
NO 522.112 - Silvino Dal-Bó &
N9
596.09
Organizações
Borges
N?
495.659
Texas
Ranch
DeN Q 595.295 - Transatlântico -Cia. - Reivindique a marca de
- Banco Borges S. A. - cl. 33 senvolvimento Territorial e Agricom acôrdo
com o clichê publicado.
Transatlântico Indústria e Comércio Li- (art. 97 no 1).
S. A.
mitada - cl. 36.
NO 540.819 -- Jose' Michel Cury
N9 600.259 - Casa das Louças N° 614.597 a. Palácio dos Lanches
1\1 9 595.952 - Lannlie Life - Lan- Distribuidora J. Almeida Ltda. NO 582.980 - Santapaula Melho- Ltda. - A p resente procuração.
der C 5 Inc. - cl 48,
eis. 11 - 14 -- 15 (art. 97 n 9 1). ramentos S. A
NO 617.866 - Paulo Eckner Liskala.
No -593.718 - Carioca Pirismo Li- - Mantenho a exigéne a formulada.
N 5 595.999 - Sétimo Céu - PeretNo 614.049 - Lojas Rivera - Lo- mitada.
NO 592.228 - Nigri Engenharia
to Ei Cia. - cl. 36.
jas Boa Vista S. A. - cl. 8 (art. 97
Ltda.
- Diga o requerente face o
.094.204 - Maxitmano. Ernesto reg. 295.626.
N 5 596.016 - Santa Luzia - Tece- no 1).
da Silveira Bagdocimo.
lagem Santa Luiza S/A - cl 23.
Nome comercial deferido
NO 594.205 - • Maxirrnano &nesta
Arquivamento
N" 596.040 - Mercado Comum No
498.5'50 - Administradora Mo- da Silveira Bagdocimo,
Paulo Zingg - cl 32.
Foram
mandados
arquivar os proN9 594.203 - Maxinnano Ernesto cessos abaixo mencionados:
zany S. A. - Administradora MoN° 596.047 - Dina Dina-Distri- zany S. A. (art. 93,
da Silveira Bagdocimo.,
13.9
2,
para
nome
NO
305.360 - Walgratz Represenbuidora Indústrias Nacionais Automó- de empresa).
N°, 554.890 - Empreendimentos tações S. A.
veis S/A - cl 21.
Lido
S.
A.
Comercial
e
Imobiliária.
N9
431.979 - Dioclécio Rodrigues
Marcas, indeferidas
N9 597.338 - A Eclectica - PubliN9 554.895 - Empreendimentos Pitombeira.
'
cidade Eclética S/A Radiodifusão ImNO 580.969 - Emblemática - In- Lido S. A, Comercial e Imobiliária.
N9 467.737.- Limasa Industria de.
prensa Comércio e Indústria - cl 38.
dústria Elétrica Denko Ltda. - elasNo 558.843 - Fernando Pereira. Ferro Ltda.
N 9 597.395 - Guia Social Aurea - se 8.
No 494.729 - Arquitetura e ConsNO 585.895 - - Luiz Chwartzmann
No 242.119 - Elmo -- Elmo Raoel- & Cia.'
Jurandir Freitas de Carvalho - cl 32.
truções Amyla Ltda.
lo & Cia. Ltda. - el. z3.
•
NO 586.216 - Associação dos SerN9 597.558 - D - Daimar IndúsNO 497.873 -- Minerva S. A. DroN9 265.254 .- Emblemática - S. vidores
Civis do Brasil.
ganas,
tria e Comércio Ltda. - cl 38.
F
armácias e Comércios ReuPaulo Alpargatas S. A. - cl. 36.
N9 591..004 - Restaurante MineiN" 598.637 - Frucandi - Toscano
NO 505.370 - Borg-Warner -o rão Ltda,
No
503.278
- Eq uip amentos 1 ara
WA Indústria e Comércio de Produtos
No 591.008 - R estaurante Minei- Veicules Redamasa
Brasil - Borg-Warner do Brasil InLtda,
Alimentícios - cl 41 - Registre-se com dústria e Comércio Ltda. - ci. 21. tão Ltda. •
.
N9 503.279 - Eq uip a.mentos Para
exclusão de camomila, frituras e refeiNo 527.070 - Carbosil - Carbesil
No 592.193 - Editôra Paulo -de Veículos Redamasa Ltda.
ções prontas.
S. A. Indústria e Comércio - cl. 15. Azevedo Ltda.
No 503.280 - Eq U i ramentos Cara
NO 534.195 - Toyobo - Tayobo
N° 602.900 VCA-15-T - Aços
N9 598.194 --- Editôra p aulo de Veiculas Redarhasa Ltda.
Co.
Ltd.
cl.
23.
VÁillares S/A - cl 5 - Registre-se com
No 503.281.
Azevedo Ltda.
Equipamentos Para
NO 539:226 - Pibigás - Pibigas
exclusão de clindros para laminação e
NO- 593.706 - Serviços de Ajardi. Veículos Reclamasa Ltda.
do
Brasil
S.
A.
-cl.
8.
NO 512,364 - Orgal Org. Caiara.considerando barras de aço oitavadas
Guarujá Ltda.
No 539.860 - Paraná - Martirn namcnto
como aço era barra oitavada.
N° 446.131 - A g roinvest Adm. de cial e Di stribuidora Ltda.
Loydi & Cia. - cl. 46.
Ltda. - Apresente novos
No 514.528 - Roberto Cáa,dato
N° 602.912 - VCA-40 - Aços
N9 540.754 - Ultrasom - Malha- Bens
exemplares excluindo das etiquetas
VlInres S/A - cl 5 - Registre-se ria N. S. da Conceição S. A. - as expressões Industria Brasileira e Pereira.
NO
528.376 - Pro moções Finaneeia
moro exclusão de cilindros para lamina- cl. 36. •
substituindo a cl. 50 pela 19;
ras Petrolíferas S. A. - FINAP,
ção e considerada barras de aço oitaNo 579.511 - Progresso - Fiação
N9 518.459 - I nstaladora Casa
NO 532294 e- Dr. Lain Pontes de
vidas como aço cm barra oitavada.
Progresso S. A. -Carvalho
23.
a 5. A. - A
novos
N° 604.573 - Frink Dreher - DreNo 593.866 - Piratini - Aços Fi- exemplares e cumpra poresente
N9 5321621 - Jorge Tebete,
art. 96.
S/A Vinhos e Champanhas
NO 535.574 - A gr omate S. A. Téccl nos Piratini S. A. - cl. 15.
No 565.890 - Centro Comerciai
N9 594.878 - Santa Cruz - In- Santa
-- Registre-se sem direito ao uso exMaria S. A. - Apresente nica Agrícola e Industrial da Ervacl sivo d Drink e considerado in exis- dústria Mecânica Santa Cruz Ltda. exemplares com as exclusões reque- Mate.
- el. 38.
NO 539.973 -Vinícola
t., • rite Champanhe.
ridas a fls. 9.
e
N9 595.350 - Protetor Espuma Agrícola Sanroquense
SAVAS,
N'' 611.402 -- BG - Auto Mecâni- Protetor Espuma Comércio e IndúsNO 552.753 - Socinda S. A. Comércio e Indústria.
ca BG Ltda . •- cl 21 - Registre-se tria Exportadora- Ltda. - cl. 37.
AVISO AS REPARTDAES
NO 566.785 - Wlanelli
No 596.853 - Imobras - Antonio
com exdusão de eixos de movimento
PIJBLIC/4
Represea
Celso Boaro - cl. 11.
entrai .
tações e Conta Própria Ltda.
No
O Departamento de Imprensa
578.536
João
Andrade
Leal
Titulo de estabelecimento deferido
No 603.681 - Interservice - InSales.
Nacional avisa às Repartições Púterservice
Serviços
Gerais
e
l'écNo 585.069 __. marcos, Alves & VenNO 444.378 - Pôsto Universo
nicas Ltda. - cl. 32.
blicas em geral que deverão provi
tura Ltda
Kopke- & Cia. Ltda. - eis. 33
No
607.184
Super
Motel
Rio
denciar
a
reforma
:Ias
assinaturas
47 - 41 -42 -43 (art. 97 n o 1).
No 618.165 - etare Garages ReuIvan Miranda de Souza - el. 34.
N O 525.013 - Sanvi-Porchat dos órgãos oficiais até o dia 30 de nidas Ltda.
NO 607.185 - Super Motel Rio NO
Rwisora Nacional Ltda. S. A. Peabril, a fina de evitar o 'cancela618.234 - Emprèsas Reunidas
Miranda de Souza - cl. 37.
Urinas S. A. - ERUSA.
ritos em • ContabiUdade - cl. 33 (ar- Ivan
mento da remessa a partir daquela
•
tigo 97 n 9 4).
N9 607.188 - Super Motel Rio .No 466.639 - Nitrobrasi/
data.
.J9 532. .224 - Bar o Restaurante O Ivan .Miranda de Souza •- cl. 39.
S. A.
Produtos
Químicos Agrícolas I
Purac p de Otilia Otilia Pereira da
NO 603.876 - Pneubrás PneuO registro de assinatura nova, ou triais.
ndusSilva - eis. 41 ..•• 42 - 43 - 44 .brás Regeneração de Pneus Ltda. NO 81.370 de renovação,- será feito contra a
(art. -97 no 1)
el. 39.
Estabelecimentos
Mirim Ltda.
apresentação do empenho da desNO 609.485 --- Eageprx31
N9
4
82.805
N9 549 416 -- 1-lar e Lanches São prol -Engonharia e Proca,sas
Bahnson do 'Brasil
pesa respectiva.
Comércio e Ind ústria
- David Fernandes da' Silva - ci. 16.
S. A
N9
culos e ittl,qui-nRIVAgregfri
"
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N9 808.727 -- Safra Crédito FiN 9 808.567 Fábrica de Artefatos
N9 513.679 - Café Moka Torrefa-i No 808.479 L--- Sanite . - Produtosde
nanciamento ,e Investimento S.
Algodão domac Ltda.
1
-e
Higiene
Ltda.
Nordenco S. A. --,
ção e Moagem S. A.
N9 808.737
808.571 - Fábrica de Artefatos
'1:n8)81-aios deN9
Nordeste Engenharia e Comércio:
Sanite
N9 523.119 - - Casas Tigre Ltda.
Algodão Jomac Ltda.
No 808.480
0----nerc:o e Im.portação,
N9 808.743 - Livraria Cultura
cte Higiene Ltda..
N9 808.572 - Fábri.ea de Artefatos
Brasileira Ltda.
531.676 - EMTEC - Empiêsa N9 '808.484 - Masifartna Comér-e d eAlgodão Jomac Ltda.
No
NO 808.744 - Livraria Cultura
Técnica de Assistência Comercial Lie cio e Indústria Farmacêutica Ltda.
N9 808.573 - Fábrica ide Artefatos
Imuno S. A. - Pio- de Algodão Jomac Ltda.
Brasileira Lida,.
N9
808.486
rnitada.
No 808.745 - Livraria Cultura
Melhora- centos Biológicos e Químicos.
N9 582.977 - Santagatila
N 9 808.578 - Fábrica de Artefatos
e- Wynlit PharmazeuBrasileira
Ltda./
898.488
•
N9
mentos S. A.
de Algodão Jomac Itda.
tische Produkte Ag.
No 808 747 ; - Livraria Cultura
mentos S. A.
808.655 - Raulino José de Brasileira
No
N°
808.489
Wynlit
Pharma.zeuLtda
No 582.978 - Santapa,ula MelhoraMello.
tische Predukte Ag.
Livraria Cultura
mentos S. A.
N9 803.748 N-9 808 . 656 _ João Batista Fere
PharrnazedN9 808.490 -Brasileira Ltda.
NO 582.979 - Santapaula Melhora'- tische Produkte Ag.
reira.
"ILOS S. A.
N9 808.749 1 - Livraria Cultura
N9 808.657 - Cia. de Cigarros
N9 582.981 - Santajaula MelhoraBrasileira Ltda.
NO 808.491 - Wynlit Pharniaze.u- Souza Cruz.
rneides S. A.
tische Produkte. Ag.
NO 808.750 , - Livraria Cultura
N9 808.559 - Jardini & Tramonte.
N9 -808.501 e-- Diogo Afredo ForBrasileira Ltda.
N 9 08.660 - Jardird Tramonte.
N9 583.245 - Imobiliárra Pim en- sard.
N° 808.751 - Livraria Cultura
NO 808.661 - Cinasa Construção
teiras Ltda.
N9 808.502. - Laboratórios Nitra- Industrializada Nacional S. A.
Brasileira Ltda.
No 583.246 - Imobiliária Pimen- farm
S. A.
N9 808.7531 '- Ruralminas Ltda.
tei ; as Lida,
No 808.662 - Cinasa Construção
N9 583.796 - Paolo Maranhão Re- - N9 808.503 - Ache Laboratórios Industrializada Nacional S. A.
NO 808.765 - Danilo de Almeida..
pecsentacões e TurisneJ Ltda.
Farmacêuticos Ltda.
No 808.784 - Belchior Ferreira de
No 808.633 - Cinasa Construção
N9 808.504 - Laboratórios Nit- aN9 618.283 - Trianon -Confecções
Castro.
Indusicialirada,
Nacional
S.
A.
Faias -Ltda.
e•á ao S. A.
NO 808.785 !- Costa & Filho Lida.
Na 608.664 - Cinasa Construção
asti:indústria de
No 563.005 \- Comede ai e -rin e 'aN9
No 808.799 - Pedro Paes Mendon....strializada Nacional S. A.
dora Ascoi Ltda.
cos Here Ltda.
No 808.665 - Coluna C. A.: Grã- ça S. A.: comércio e Indústria.
No 586.221 - As8 8 8iação dos SerN9 808.506 - Indústria de Plásii- Loa
•
NO 808.8001 - Pedro Paes Men- Jogos e Brinquedos.
vidores Civis do Brasil.
-.as Hei', 17 da •
808.666 - Coluna S. A.: Grá- donça S. A; Comércio e Indústria.
NO
1 9 588.592 - Santa.paula MelhoraPlásr
N9 808.508 - .Indústria
fica Jogos e Brinquedos.
NO 808.801; - Pedro Paes Menmmt-s S. A.
c e:1 Heic Lida
NO 803.887 - Vecambras Metais donça S. A, Comércio e Indústria.
dnest:No 538.593 - Santapa.ula Melhora- N 9 808.508 - Indústr'a de
Preeics,s Ltda.
No 808.802 - Pedro Paes Menc88 Here Ltda. mentes S. A.
N9 808.658 - Laboratórios Andro- donça S. Pi Comércio e Indústria:
'.do 808.509 -• Indústria de Plásti- maco S. A.
N9 588.594 - Santapaula, Melhoes,-.Kewanee Oil ComN9 808.810
CGS 1-fere Lida,
rn r iit8s S. A.
pany.
Vecambras
Metais
F
easti•
808.669
•de
N9
Indústria
538
595
Santa:paula
MelhoraNo 885 . -ilt• N9
NO 808.811 - Kewanee Oil Come
Preciosos Ltda.
c8 s Horc Ltda.
irdetcs S. A.
pany.
Cavalcanti
808.670
Cinasa
Construção
MelhoraN
Cannino
NO
808.513
9
No 583.595 - Saniapaulá
NO 808.812 - Kewanee 011 ComIndustrializada Nacional S. A.
de aiveira.
ir - r tds S. A.
1
.
pany.
Calva
ica
nti
808.671
-..Laboratórios
AndroCarmino
N
O
Santapaula
MelhoraN
808.514
9
No 538.586 NO 808.818 - Kewanee Oil CoMmaca S. A.
cia Gdeira..
nv et-s S. A.
NO 808.672 - Quimina - Química pany.
N 9 08.597 - Santapaula MelhoraCarmino Cav-alcanti
Kewanee Oil ComN9 808.515
N9 808.814
Industrial e Agrícola Ltda.
is t-s S. A.
d'el-ra•
pany,
Sants-iau'a Melhora- .18
No 839 598
Carmino Cavaicanti
N 9 808.671 - Cruz Azul Química
No. 808.516
• tcs S. A.
N9 808.815 - Kewanee OU. Com' de O. :se if a
S. A.
Carmino
Cavaicant
19 9 808.675 - Quimina Química pany.
N 9 888.599 - Santapaula Melhora- N 9 803.517
N9 808.816 - Kriwanee 011 ComIndustrial e Agrícola Lida,
d •-• O'reeira.
• rios S. A.
Carmino Ca,vaicariti
No 808.518
1.( 9 808.676 - lume tal Indústria pany.
No (-,- 609 - Santapaula MelhoraNO 808.01 - Kewanee 011 Com1 de Ligas e Metais Ltda.
ni =8 ees S. A.
Carmino Cavateanti
No 808.519
NO 808.677 - Administradora Co- pany.
N9 588,60 1 - Santapaula MelhoraNO 808.822 - Scovill Manufactumercial Industrial' e Agrícola Said
•
r-te tOS S. A.
Carminô Cavaida
ring Company.
Abdalla S. A.
NO . 588.806 -- José Barbosa da. N 9 808.520
N9 808.04 - José dos Santos.
de Olivc ra
Silva.
No 808.678 - International MaNO 808.860 - Arnaldo Magalhães
N9 588 807 - iosi., Barbosa da NO 808.521
Carmino Cavalcanti nagers ASSOCiateS Produções Artisti.
de Souza.
Silos.
veda.
cas Ltda.
NO .808.01 - Arnaldo Magalhães
N9 588.808 - narbosa, Berretrdes
Carmino Cava i dinsi
N9 808.522
808.679
Confecções
Cria-Nyl
NO
•
....
de Souza.
& Ca. Ltda.
Carmino Cavalcanti Ltda.
N O 808.523
N9 808.02 - Margarida Neves
N9 808.681.."- Roberto Ney Soares.
No 588 880 -- Sant'apsula M
4,
.ie Odyeira.
rri88.tos S. h
N9 808.682 :- Consórcio Rodasa Brasil.808.363 -- Margarida Neves
Carmino Caeateanti Lida.
N o 808.524
N,
N9 591.005 - Restaurante M neirão
,le
1
NO 808.683 - Consórcio Rodasa _ i a ,i1 .
NO 898.526 -^ Carmino Cavalcan:a Ltda.
Sa:áiro
No 808.867 - Contamig - ContaNo F.94.075 Odveira.
Ltds
NO 808.685 - Indústria de Taba- bilidade Minas Gerais Ltda.
Carm ti 3 Cavalca lei cos
N9 80.8.527
N9 808.62 - Gurilândia Lidad,
N9 586 220 - Ass á-dação dos SeiSão Sebastião Ltda.
vidores Civi s do B'ese.
NO 803.72 - Eduardo Gonçalvtls
N9 808.686 - Indústria de Tabaprocesos
- Arquivem Se
de Andrade.
Carmino Cavaicanti cos São Sebastião Ltda.
N9 808.528
NO 808.3 - Eduardo Gonçalves
de Oliveira.
NO 808.687 - Produtos Macrobió- de Andrade.
Carmino Cavalcanti
N 9 808.529
ticos
Ampa
Ltda.
NO 808.674 - Lamartine de Freitas
de Oliveira.
Seção de Exame Formai
N9 808.888 - Produtos Macrobió- Filho.
Cavalcanti
Carmino
N9 808.530
de Marcas
ticos Ampa Ltda.
de Oliveira.
NO 808.875 - Lamartine de Freitas
NO 808.689 - Servicon - Serviços
Carmino Cavalcanti
'N o 808.531
Filho.
Contábeis
Ltda.
Em 24 de fevereiro de 1969
de Oliveira.
N9 808.679 - A. Gordon & Cie',
N9 808.690 - Asliqui-- Associação
No 808.532 - Carmino Cavlcanti. dos
Notificação
1
Funcionários da Liquigás do Rio Ltda.
N9 808.887 - Felício Brandi.
Picam notificados os requerentes de Oliveira.
Cavalcantl Grande do Sul S. A.
Carmino
808,890
- Ferragens Globo
NO
808.533
dos Vermos abaixo mencionados coni8e deNgOliveira.
N9 808.691 - Madecil - Ind. Com . S. A. Comércio e Importação.
vidados a comparecer a êste DanarCavalcanti
Carmino
S. A.
N . 808.534
e Exportação de,y
No 808.1 892 - Casa das Fechadutamento, nc prazo improrrogetvel de
N9 808.703 - ooperativa dos Es- ras Ltda,'
noventa (90) dias, para pa;dkkentc. de Oliveira.
tudantes
de
Pôr
Alegre
Ltda.
N9 808.1895 - Paulo de Salvo CasCarmino Cavalcanti
das taxas devidas, no período de 29 No 808.535
N9 808.704 - Cooperativa dos Es- tro.
de maio g 31 de dezembro el e 1967, de Oliveira.
N9 808.'901 - João de Deus.
Carmino Cavalcanti tudantes de Pôrto Alegre Ltda.
N9 808.336
de acôrdo com. a Potd arra no r. de 7
.
de Oliveira.
No 808.705 - Cooperativa dos Esde junho de 1968.
No 808902 - Jesé Duarte Chaves
Reciaerentes
N9 808.537 - Carmino Cavalcanti tudantes de Pôrto Alegre Ltda.
Tèrmos
NO 808;912 - Quimanil Indústria(
Wynlit
Pharmazeutis.808.706
Cooperativa
dos
Esde
Oliveira.
No
No 808.467
Quirnicas1 S. A.
Pôrto Alegre Ltda. •
N9 808.538 - Carmino Cavalcadti
tudantes
che Produkte Ag.
No 808.914 - Ltust - Turismo (
No 808.468• FO rne3C - Industrial da Oliveira.
NO 808.707 - Cooperativa dos Es- Passagens Ltda. Abril Cultural Ltda
N9 808.540 - José Antonio do tudantes
Fii:inaceutica Lida
NO 3081.915 de Porto 'Alegre Ltda.
nax - Indu.se Nal Nascimento.
No 808.469 -- For
NO 308.925 - Deceumar Comerei(
EsCooperativ
adós
808.708
Altair
Dias
Feno.
N9
808.541
-1\19
Farmaceeilea Lida,
e Confecções R da.
tudatites da Pôrto Alegre Ltda..
Altair
Dtas
Feno.
NO
803.542
308.471
ti.
ldled
do
N9 808.926 - - Swede Móveis Ci.
NO
. N9 808.558 - Protii ttçes e Fere
N9 808.709 -- Ortcc - Organização rúrgicos Ltda.
S. A. , Tidd.trias Farmacêuticas.
No 308.475 -- L-5 aoratórios Nora- rt nientas Lida
Técnica de Eludi-mas do Crédito.
No 80$.927 - Swede Móveis Ci
Artefatos
! NO 808.563 - Fábrica No 808..717 - Comércio e Indústria rdrgices Teria.
fram S. A.
Royal •-• • Ciro:
No 808.476 - Saltite - drklutos ,-de Algodão . Jomac Lide
N.° 80V 21'9 - Swede Móveis Ci
NO -808.720 -• Arbame 5 A. Inde Higiene Ltda.
R7 808.565 - Fábrica de Artefatos
Produe
rúrgicos
Ltda.
dústria
e
Comércio.
808,477
Sanito
-de
Algodão
,ternac
Ltda.
No
Swede Móveis Ci
NO 8013.929
N9 808.721 - Arbame S. A. -de Higiene Lida
N 9 808.566 -- Fábrica de Ai:Matos
P'oclut,osti
rúrgicoS•
Ltda.
Indústria
e
Comércio.
808.478
Sanha
de
Algodão
jernac
Ltda.
• No
de Higiene Lida.

1
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N9 808.930 - S-vv:xle Móveis • CiN 9 809.040 -- Irmãos Simon Irfiporl • N° 809.111 - Intituto Pinheiros
N° " 809.153 - FIcxa
ja
rurgicos Ltda.
tação e Exportação S/A.
Produtos Terapêuticas.
Ltda .N° 808.938 - Fundação Nac1onal do
N° 809.041 - Irmãos Simon ImporN" 809 162 - Palácio das Baterias
N° 809.112 - Instituto Pinheiros
Bem-Estar do Menor.
tação e Exportação S/A.
Comérc1 0 e Indústria Ltda .
'Produtos
Terapêuticos.
N° 808.939 - Fundação Nacional do
N°, 809.042 - Irmãos SimOn ImporN 9 809.113 - Instituto Pinheiros
Bem-Estar do MNor.
N° 809.171 - Condomínio do Edifi.
tação e Exportação S/A
Produtos Terapêuticos.
cio Chagastelles.
N° 808.944 - Indústria Panificadora
N° 809.043 - Irmãos Simon ImporNQ 809.114 - Instituto Pinheiros • N9 809.172 - Condornínio do Edift•
Itabira Ltda.
Produtos Terapêuticos,
cio Bocaina.
N 9 808.947 - Fazenda Califórnia tação e Exportação S/A.
N9 809.044 - Produtos Alimentícios
(Facasa ) S/A.
N° 809.173 - Condom•inio do EdifíN° 809.115 - Ihstituto Pinheiros
Bertagni S/A.
cio Tunel
Produtos
Terapêuticos.
N9 808.969 - Tanac S/A Indús1\19 809.045 - Produtos Alimentícios
N 9 809.174 - Condomínio do EdifíN° 809.11 - Instituto Pinheiros
tria de Tanino.
Bertagni S/A.
cio Barão de Ipanema
Produtos
Terapêuticas.
N° 808.970 - Tanac S/A. IndúsN° 809.050 - Fibras Sintéticas \tasN 9 809.117 - Instituto Pinheiros
tria ;le Tanino
NT' 809.175 - Condomínio do Edifímina S/A. Indústria e Comércio.
Produtos Terapêuticos.
cio Hisbelo.
NI° 808.971
Tanac S/A. IndúsN°
809.051
Fibras
Sintéticas
Yas,
N" 807. 1 7R
tria de Taninb
Castelo indústria e
NQ 809.118 - Laboratórios AndroComércio S/A.
N" 808.972 - Tanac S/A Indús- mina S/A. Indústria e Comércio.
maco
S/A.
1\1" 809.052 - Fibras Sintéticas YasN9 809.179 - Laboratórios Nitratria de Tanino:
N° 809.119 - Laboratórios Androfarm S/A.
N° 808.973 - Tanac S/A. Indús- mina' S/A. Indústria e Comércio .
maco
S/A.
N° 809.053 - Fibras Sintéticas Yas1\1 9 809 .180 -- Laboratórios Nitra
tria de Tanino.
N° 809.120 - Laboratórios Andromina S/A. Indústria e Comércio .
farm S/A. maca
S/A.
N' 808.974 - Tanac S/A. IndúsN° 809.182 - Tecnont- Lida EnN° 809.054 - Fibras Sintéticas Yastria de Tanino.
N° 809.121 - Laboratórios Andro- genharia Saneamento
N" 808.975 - Tanac S/A. Indús- mina S/A. Indústria e Comércio.
•
N° 809.185 i--- Cia, Swift do Brasil
N 9 809.055- Fibras Sintéticas Yas- maco S/A.
tria de Tanino.
••
N9 809.122 - Gráfica Asbahr S/A, S/á.
N° 808.977 - • Adams S/A. •Calça. mina S/A. Indústria e Comércio.
N° 809.123 - Gráfica Asbahr SyA.
N° 809.188 - ER &inibi) 5 Sons,
N9 809.056 Fibras Sintéticas Yasdos e Couros Indústria e Comércio.
N° 809.126 - Incoflon Indústria e Inc
mina
S/A.
Indústria
e
Comércio.
N' 808.979 - Tanac S/A. IndúsN 9 809.189 • - American. Cyanamid
N° 809.057- Fibras Sintéticas •Yas- Comércio Ltda.
tri a de Tanino.
mina
S/A. Indústria e Comércio.
N° 809.128 - Marsicano S/A In- Companhy
N° 808.980 - Trinar S/A. IndüsN 9 809.190 - Ind . .e Comércio de
tria de Tanino,
N° 809.058 - Fibras Sintéticas Ya•-, dústria de Condutores Elétricos.
Tecelagem e Malharia Mahiber Ltda
N° 809.129 - Mersicano S/A. InN° 808.981 - Tanac S/A, Indús- mina S/A. Indústria e Comércio.
N° 809.191 - Ind . c Comércio de
N9 809.059 - Fibras Sintéticas Yas- dústria de Condutores Elétricos,
tria de Tanino.
N°
809.130
Televisão
Excelsior
Tecelagem
e Malharia Mohiber Lida.
mina
S/A
Indústria
e
Comércio.
N 808.983 - Tanac S/A. IndúsN° 809.060 - Fibras Sintéticas Yas- S/A.
N° 809.192 tria de Tanino.
c C pinércio de
N° 809.132 - Angel Vasquez Pe- Tecelagem e Malharia Mohiber Lida.
N5 808.984 - Conservas Ritter S/A. mina S/A. Indústria e Comércio.
N9
809.061
S.
Marco
Vidros
de
reiro.
N9 809.193 - Ind e Comércio de
Industrial, Agricola e Comercial
Arte S/A
N° 809.133 - Chocolate a Sultana Tecelagem e Malhara Mobiber Ltda
N° 808.987 - Tanac S/A, IndúsN9 809.062 - S Marco Vidros de S/A.
N' 809.194 - Ind. e Comércio de
tria de Tanino.
Arte SA
N° 809.135 - Televisão Excelsior Tecelagem e Malharia Mohiber Lida .1
N° 808.988 - Tanac S/A, Indús,
N9 809.063 - Cristaleria Belga S/A. S/A
NQ 809.195 - ind. e Comércio de
Industrial, Agrícola e Comercial.
N 9 809.064 - Strassburger 6 Cia.
N5 809.138 - Hering Malhas S/A.
N 9 8 08.989 - Conservas Tater S/A. Ltda.
N9809. 139 - Decio Fonseca de Tecelagem e Malharia Mohiber T_Ada
N9 809.196 - Ind. e Comérmio de
Industrial, Ag ri,co!a e • Comercial..
N" 809.067 -- Feigenson S/A. In- Amorim
N9 809.140 - Café Kamargo Ltda . Tecelagem e Malharia Mohib,•r Ltda .
N° 808.990 - Conservas Ritter S/A. dústria e Comércio.
N° 809 "Ir - Produtos Químicos
N 9 809.141 - Comercial Americana
Industrial, Agrícola e Comercial.
N9 809.068. ---1- Indústria e Comércio
Clemantt S. A.
de
Máquinas
Agrícolas
Ltda
N' 808.991 - Conservas Ritter S/A. de Roupas Blue Teans Ltda .
N° 809.204 - Produto ,: Farm
Industrial, Agrícola c Comercial.
N° 809.069 - Pan Produtos AlimenN° 809.142 - Soc. Progresso Agrí- cos Simes do rasil S.
N9 808.992 - Conservas Oderich tícios Nacionais S/A.
cola e Industrial Vale do Paraíba Ltda.
N° 809.205 - Produtos Farinacênti,
S/A.
• N9 809.070 - Confecções Ribenyl
N° 809.144 - Faca-Fósforo da Amacos &Ines do Brasil S. A.
N° 808.994 - Conservas Oderich Ltda .
zônia S/A.
N9 809.207 - Ind . e Comércio de
S/A.
N' 803.071
raschoal 5ortunato.
N° 809.145 - Fase-Fósforo da AmaTecelagem e Malharia 1V1ohiber Lida.
N° 808.995 -- Conservas Chjerich
N) 809.076 Prnclatos Manu- zônia S/A.
N° 809.208 -- Acrobrus Comercial e
S/A.
faturados Ltda.
N° 809.147 - Bonchabki, Vieira Cia.
Industrial S . A
N° 809.077
ri:Tilando Almeida da Ltda .
N , 808.996 - Conservas Oderich
Silva.
N° 809.149 - Cignine Comercial' e • N° 809.209 - Nicoias Goideberger.S/A.
N" 809.078
Rogeno Fabiano Pe- Administradora Ltda .
N9 809.211 - BHM Engenharia e
N9 808.997 - Adams S/A. Calçados e Couros Indústrias e Comércio. reira de Sonzai.
N 9 809.150 - C )brasub -Comercial Comércio Ltda .
N9 809.079 -- Rogerio Fabiano PeN9 809.214 - United Geopli ysical
N° 808.998
Conservas Oderich
Brasileira de Art; fatos Submarinos Ltda.
reira de Souza.
Corananv of América.
• S/A.
N° 809.151 - Baby Plastic ComérN 5 809,215 - Unitec" C;;.•opliysieal
N° 808.999 - Adams S/A. Calça- • N9 809.086 - Hortencio Samoura
N 9 809.688 - Dr. Jorge Alberto cio e Indústria Ltda
Company of Américo.
dos c Couros Indústrias e Comércio.
N9 809,152 - João Humberto ZoN° 809.0 - Manas .S/A . Calça- Cunha da Silva
N9 809.216 - Aliança de Minas Ge-,
naro.
dos e Couros Indústrias e Comércio.
N° 809.089 • - Kdo Alvim de ReN9 809.153 - Abílio Rodrigues Pa- raie Companhia de Seguros
N° 809.218 - L:-11- oratórios Kele -We,
Masi
N 9 809.00 1
Cia Ltda . zende Chaves
rala.
maca S/A.
N 9 809.00
- Tanac- .`-•;, A, ndús809.091 - David Seabra de AnN 9 809.154 - Tanac S/A; Indústria
IN 9 809. %19
Labora tó, ,f); Keto Wer
iria de Tann) o .
drade
de Tanino,
N9 809.092 ._ José da Rocha. •
N 9 809.155 - Oufisa Ouro Fino maco S/A.
N° 809.003
Profic S/A. ProduN9 809.220 -- Comercial e Importa-i
tos Farmacêuticos Indústria e Comércio.
N9,809.093 - Anta Ltda . Tintas e Veículos S/A
dora OPtimar L Ida.
NQ 809.157 - CursO Pinheiro GuiN9 809.221 - Técnica Cine Fotd
N' 809.004 - Profic S/A. Produ- Vernizes,
N 9 809.095 • - Moinho Ercbango Li- marães
Optimar Ltda .
tos Fai• macéuticos Indústria e Comércio.
N9 809 222 - -- Técnica Cine Fotci
N° 809.005 - Profic S/A. Produ- mitada .
N9 809.099 - Imohiliária Centro
Optimar Ltcla
tos Farmacêuticos Indústria e Comércio.
AVISO AS REPARTIÇAES
Oeste
S'\.
N 9 809.223 - Técnica Cine Fotd
N9 809.006 -- Profic S/A. ProduPÚBLICAS
N" 309.100 - Irmãos Krieger Ltda .
Optimar Ltda
tos Farmacêuticos Indústria e Comércio.
O Departamento de Imprensa
N 9 809.224 - S/C. Moto-Rossi
N9 809.101 - Açaugue e SalsichaNQ 809.007 - Protk: . S/A. ProduNacional avisa às Repartições Pú- Administração e Consórcios Ltda .
ria
Lopes
Lida
tos Farmacêuticos Indústria e Comércio.
blicas em geral que deverão proviN° 809.104 - Monsanto Company.
NY. 809 .-225 - S/C. Moto-Rossi
1\19 809.008 -- Aciams S/A. Calçadenciar a reforma das assinaturas Administração e Consórcios Ltda .
N 9 809.195 - Guilherme de Lima
dos e Couros Int lústáas e Comércio.
.
dos órgãos oficiais até o dia 30 de
N°\ 809.227 - Gonçalves Teixeira
1\19 809.031 - Richardson --- Morreu] Bruzzi.
N" 809.106 -- Instituto Pinheiros
abril, a fim de evitar o ca,nce›- Cia. Ltcla
Mc .
Produtos
Terapêuticos.
N° 809.228 - S/A. Moinho Sanas
mento da remessa a partir daquela
N9 809.033 -- Richardson -- Merrell
N" 809.107 -. Instituto Pinheiros
ta Indústrias Gerais.
Inc
data
Produtos Terapêuticos.
N° 809.229 - S/A. Moinho Santisd
N 9 809.035 - Açougue c SalsichaO registro de assinatura nova, ou Ia ".nehistms Gerais.
N9 809.108 - Instifuto Pinheiros
ria Lopes Lida
Produtos Terapêuticas.
de renovação, será feito contra a
In19809.230 - S . /A . Moinho Santisd
N° 809.109 - Instituto Pinheiros
NQ 809.037 -- Ir mãos Simon Imporapresentação do empenho da des- ta Indústrias Gerais.
Produtos Terapêuticas.
tação e Exportação 8/A.
pesa respectiva.'
N 9 809.231 -- S/A. Moinho Saciai,'
idos Sirnon ImporN9 809.110 -- Instituto Pinheiros
NQ 809. 039
ta Indústrias Gerais.
Produtos 'Terapêuticos.
tação e Exportação S/A.
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N° 171.532 - YanIdel Obarzanski
N° 809.232 - Agência Hugo de I N9 137.928 - Sistema Computador
I- TJ-ie National Cash Register Com- Hoch.
Automóveis S/A.
Worthington Corp. i
N 9 19.421
N° 809.234 -- Mahab El-Aowar. pany.
N° 139.229 - Motor de Ignição por - Notificar o requerente.
N° 809.235 - Mahab El-AoKar. Compressão - Cummins Engine ComN o 172.814 - José Ismael Musitano
Fábrica de Papel Ti- pany Inc.
1\1 9 809.236
Piragine - Notifique-se o requerente
juco S/A.
N° 140.519 - Dispositivo Controlá- para que compareça a êste D.N.P.I.
vel de Impedência Semicondutor - 'The para que lhe seja mostada a 2 4 via do
têrmo n° 15.050.
National Cash Register Company.
DIVISÃO JURiDiCA
N 9 172.633 - Equipe Distribuidora
N° 143.107 - Aparelho Receptor de de Acessórios e Peças para Autos Ltda.
L., Seção Legal
Rádio provido de invólucro apertada- - Tome conhecimento do parecer técmente vedado, flutuante, adequado para nico.
Arquivamento
tornar o Rádio Receptor capaz de ser
N° 174.649 - Tipo-Lito Atena Ltda.
também usado sôbre a água ou em amE Foram mandados arquivar os pra bientes empoleirados - Arnaldo Picci- - Regularize os documentos.
cessos abaixo:
F
N 9 174.375 - Manuplast Manufatunini.
N° 143.428 - Dispositivo Medidor ra de Plásticos Ltda. - Apresente proN 9 442.531 - Avon Produts Inc.
curação.
N° 497.042 - Antonio José Pereira. de Fluxo - Bowser, Inc.
N 9 18.253 - Nevilee Clyde McCalN° 144.043 - Aperfeiçoamentos em lum. - Cumpra a exigência.
N° 530.346 - Sebastião Borges de
ou
relativos
a
máquinas
enroladoras
de
Leão.
Diversos
bobinas destinadas a suprir ininterruptaN° 548.322 - Unidos-Veículos e mente rotores de pequenos motores coSão
Paulo
Alpargatas
S/A (no pediMáquinas Ltda.
letores com bobinas, em série de laços do de prorrogação pat. MI n° 5.826)
N 9 568.473 - Les Laboratoires situados entre as bobinas, feitos de fio - Prorrogue-se.
rrançais de Chimiotherapie S/A. metálico isolado - N.V. Philips'GloN° 135.105 - Farbenfabrikent Bayer
eilampenfabriken.
Aktiengeselschaft. - Arquive-se.
Ns. 568.474 - 568.475 - Les LaN° 144.420 - Aparelho de Alimentaboratoires Français de Chimiotherapie ção Automático - Pitney-Bowes Inc.
Oposições
SIA.
N° 150.98 - Aperfeiçoamento em ou
A.M.F. do Brasil S/A Máquinas
Ns. 581.738-/- 581.739 - 581.740 relacionado com indicador de pressão - Automáticas (oposição à pat. PI têrmo
Vicente Gomez Ubero.
p- 581.741 - Courtaulds Limited.
n° 142.335).
Cia. Siderúrgica Paulista Cosipa
N° 30.607 - Aktiebolaget Scania- N° 152.764 - Aperfeiçoamentos em
Resit'ências Elétricas para banhos gal- (oposição à pat. PI termo n o 143.927).
nVabis
vanoplásticos e outros banhos ácidos São Paulo Alpargatas S/A (oposição
N° 654.355 - Panificadora Bom-Pão Eletro G. Ltda. à pat. PI têrmo n° 150.732).
Ltda.
Plásticos Polyfilm S/A (oposição á
Exigências
N° 800.689 - Secam - Equipamenpat. PI têrmo n° 194.456) v
tos Rádio e Televisão Ltda.
Cumpram Exigências:
Transferência • Alteração de Nome do
N° 827.587 - OSACI - Organiza/V 135.231 - Stamicarbon N.V.
Titular de Processo
ção Superior de Assistência do Comér. 1' \15 171.206 - 1-luber Warco Comcio e Indústria S/C Ltda.
Bohme
Chemie Gesellschaft M.B.H.
pany. .
N° 838.201 - Manufatura de Brin- Ns. 171.207 - 171.208 - 171.210 (alt. de nome do titular na pat. PI
quedos Estrela S/A.
- 171.211 - Huber Warco Company. termo n" 155.236).
N° 838.786 - Giovalie Empreiteiros
de Construção Ltda.
N 9 839.516 - Mercadinho 122 Ltda.
N° 840.826 - Douglas Armando
Rossetto.
N° 843.231 - Charles e Frost
N° 851.395 - Pepsi-Cola RefrigeESTRUTURA BÁSICA
rantes Ltda.
N° 851.396 - Pepsi-Cola Refrigerantes Ltda. - Arquivem-se os procesDECRETO NP 62.959 - DE 22-5-1968
sos.
Exigências
.
Ns . 604.519 - 604.521 - Laboi.a.tório Farmacêutico Internacional S/A.
Divulgaçâo o9 1 053
- Regularize o pedido de desistência.
Republicação: Diretor-Geral - Divisões
Serviços e Seções - Diários de
13-2-69 - 14-2-69 - 19-2-69 PREÇO; Mil 0,36
21-2-69
Expediente de 24 de fevereiro de ,1969
Notificação
Fica o requerente abaixo mencionado
'convidado a comparecer a êste DeparA :VENDA
tamento no prazo de 90 dias a fim de
efetuar o pagamento da taxa final e reNa Guanabara
tirar o certificado, de acôrdo com o decreto n° 254, de 28-2-67:
Avenida Rodrigues Abres ne
Térmo n° 162.290 - Requerente: Felippe Clemente - Pat. 78.656.
Agência Is
Privilégio de Invenção DNrido
Ministério da Fazenda
N° 136.209 - Processo para o póstratamento de superfícies metálicas pro.,
vidas de camadas protetoras cristalinas
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembólso Postai
- Metallgeselischaft Aktiengesellschaft.
Deferido (com os pontos caracterísEm Brasília
ticos já publicados às fls. 32, 4xclnindo o p.c. n° 4 que foi eliminado) .
Na sede do D.I.N.
N°. 137.910 - Processo e aparelho
para determinar a nitidez de imagem Logetronics, Inc.
93107

S U I) E P E

0999"

Retificação de Pontos
134.067
Privilégio de Inven1\1°.
ção - Processa para a produção de
Animas Aralfáticias - Pontos publicados
em 7-1-69 - Pica retificado o requerente: Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vorm. , Meister Lucius i Bruning.
Privilégio de invenção: Vedação para
fluidos e processo para a fabricação da
mesma -- Pontos publicados em 14 de
fevereiro de 1969 - Fica retificado o
termo n° 144.056 e o requeret,": Garlock Inc.
Termo no 145.51'0 - Requerente:
Sparkler Indústria e Comércio de Filtros Ltda. -- Pontos publicados em 14
de fevereiro de 1969 - Fica retificado
o Modêlo de' utilidade: Original Disposição em Filtro para Agua.
Termo n o 146.454 - Requerente: E.
Merck Aktiengesellschaft - Pontos publicadOs . em 16-1t ,69 - Fica retificado
o Privilégio de invenção: Processo para
a produção de ndvos Esteróides da Série Androstánica Fica retificado o .interior do ponto 5' - Depois da fórmula V, a palavra ,<onde».
Têrmo n° 147,293 - Privilégio de
invenção: Dispositivo de acionamento
num tear automático, para o libertador
do terminal de caáegamento de um fuso
de trama a ser inserido na lançadeira
- Pontos publicaáos em 3-2-69 - Fica
retificado o requerente: Maschinenfabrik Ruti A .G.
Têrmo n° 147.478 - Privilégio de
invenção: Instalação de. ignição para o
funcionamento de motores de combustão
interna - Requerente: Robert Bosch
G.M.B.H. - pontos publicados em
9-1-69. Fica retificadp a data de depósito: 8-2-63.
Termo n° 148.634 - Privilégio de
invenção: Aperfeiçoamentos em ou relativos a processos Para revestir-se com
uma camada de refôrço parte da parede de vidro de um tubo de raios catodicos - Requerente :1 N . V. Philips'Gloeilampenfabrieken. Pontos publicados
em 3-2-69 - Ficá retificado o local:
Holanda.
Têrmo n o 150. - Requerente:
Ernani Jacob Schmitt Behs, Walter Raffo Rodrigues, Marcbs Gastão Schossler,
Carlos Luiz Schossler e José Antônio
Schossler - Pontos publicados em 14
de fevereiro de 1969 - Fiê a. retificado
o Privilégio de invenção: Acendedor
Elétrico Automático para Fogões, Fogareiros, Aquecedores e similares.
Modelo de utilidade: Nôvo Modelo
Maleável de Fecho Vae e Vem - Requerente: Damião Francisco Ramos Pontos publicados em 14-2-69 - Fica
retificado o têrmo n° 152.835.
Requerente: Maria, Munari Bazzon Pontos publicados erli 14-2-69 - Fica
retificado o têrmo n° 168.193 - e o
Modelo de utilidade: Armação para
cama de campanha. 1
• Termo n° 152.214 - Requerente:
Ameropa Indústrias Plásticas Ltda. Pontos publicados em 14-2-69 - Fica
retificado o MU - New° ralo sifonado
dotado de conjugação p/tubos de escoamento:
Termo ri" 168.366 :- Modêlo de utilidade: Uni ondulador, elétrico para cabelos - Pontos publicados em 3-2-69
- Fica retificado O requerente: Thomas
Nicolas Chrissocheris.'
Modélo industrial: NU ° modêlo de
patinete par . ; ext:rcicios físicos - Requerente: Pau'o Ignacio Almeida Pontos publicados em, 15-4-68 - Fica
retificado o termo 119 195.776.
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MARCAS DEPOSITADAS
PuelacAo feita de &cerdo ema sh art. io s seus parágrafos do Código de Propriedade Industrial
N9 872.268

N° 872.272

ção, representação, importação e
exportação
Classe: 47
Artigos:, álcool para motor, fluidos
REG ENIAR
combustíveis, fluídos para freios, gás
(Ind. exacileira
cornbusível, ga,sollta, graxas lubrificantes, óleos lubrificantes, óleos para
amortecedores e querosene
Requerente: Droga Regimar btoa.
Classe: 39
Local: São Paulo
Artigos: anéis, aros, assentos, bases,
Classe: 3 *
braçadeiras, cabos, calços, cubos,
Artigos: substâncias químicas, procunhas, esferas, maçanetas, paras padutos e preparados para serem usados
ra businas, pneumáticos, exceto \ de
na medicina ou na farmácia
máquinas e veículos, rodízios, suportes, tubos
WANOMOlk .7 033
N9 Q72.269
Classe: . 21
Artigos: alavanca de câmbio, amortecedores de veículos, aros para veículos, automóveis e suas partes inteRequerente: Industria de Tdaefação grantes, auto-caminhões e suas partes integrantes, bancos de veículos,
de Café mascarás Ltda.
braços para veículos, breques, caloLocal: São Paulo
tas, câmaras de ar para veículos,
•
Classe: 41
carroçarias, chassis, desligadeiras de
Artigos: café em grão, torrado
veículos, direções de veículos, eixos
e moído
de direção de veículos ,eixos de veí57 9 872.273
culos, estribos de veículos, freios de
veículos, molas de veículos, pára.brisas de veículos, pára-choque de
FLUIDO PARA FREIO
veículos, pára-lamas de veículos, pedais de câmbio, pneumáticos para
veículos, radiadores para veículos, rodas de veículos, varais de veículos e
Requerente: Resinas Brasileiras
varetas para veículos
Resibrás Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 8
Classe: 47
Artigos: acumuladores, alto-falantes,
, Artigos: fluídos para freios
amortecedores elétricos, anéis de calibrar, antenas, aparelhos de medição, aparelhos de rádio, baterias, bobinas, businas, chassis, chaves elétricas, diafragmas, faróis, farol.etes,
fios elétricos, fusíveis, digo bases de
fusíveis lanternas, lâmpadas, rádios relays, resistências, semáforos,
sinais de -trânsito, sinaleiros de direção, taxímetros, tomadas, velocímetros; ventiladores
Requerente: indústria de Torrefação
Classe: 11
de Café Mascarás Ltda.
Lowl: São Paulo
Artigos: afiadores, alavancas, alargaClasse: 41
•
dores, alicates, almotolias, arcos de
Artigos: caí, em grão, torrado
serra, arcos de pua, arrebites, armee. moído
las, bigornas ,braçadeiras, brocas, cabos cadeados, chaves de broca, chaves
N° 872.274
de fenda, chaves de parafusos, chaves inglesas, cremalheiraa, cruzetas,
cubos, cunhas, cunhos, discos, dobradiças, fechaduras, funis, limas, maniRequerente: Re,shdds Brasileiras
velas, martelos, matrizes morsas, paResibrás Ltda..
rafusos, polias, porcas, pregos, puas,
Local: São Paulo
punções, rebites, retentores, roldanas,
Classe: 28
saca-rodas, talhadeiras, varais,
Artigos: vernizes
varetas e verrumas
N9 872.275
N° 872.271
mous.. De loseack,
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Requerente: Vetor S. A. Comércio
e Importação
Local: São Paulo
3
. Classe: 6
ROCEIRO
Artigos: alavancas mecânicas, anéis
de segmento, arranques de motores,
bielas, bombas de pistão, bronzinas,
burrinhos, câmbios, carburadores:- carRequerente: Indústria de rorrefação dans, carters, compressores, 'dínamos,
d eCafé Mascarás Ltda.
esmeris freios, juntas, macacos, manLocal: São Paulo .
cais virabrequins e volantes
Classe: 41
Classe: 50
Artigos: café em grão, torrado
Prestação de serviços a saber: agene moído
ciamento, financiamento, distribui-

i
NP

N9 5•72.275

0

11 G I
-leira
rInd.A:R.Brasl
Requerente: fiechtman & Cia. Ltda.
Local: São Paulo
Classe 36
Artigos: Vestidos, saias, casacos, blusas, camisetas,
camisolas, alvas,
baby.dols, maillots, solitiens, calei.,
nhas, calças, roupões, robe de cham.
bre, jaquetas, japonas, toucas, 1::cnenes leves, luvas, meias, ligas, cin.
turões, cuecas, cueiros, bermudas,
ceroulas, cintas, ligas, cat.ihe_cols,
anáguas, aventais, salots, e roupas
brancas de 1190 pessoal;
,n•n•nn•••n•

N9 872.277

",BOA TARDE"
Ind. _ BrasileirTlP
Requerente: Arroz Bom Dia
Importação e Exportação Ltda..
Local: São Paulo
Classe 41
Artigos: Arroz.
N9 872.278

Requerente: Textil Certilester S.A.
Local: São Paulo
Classes: 22, 23 e 34
Insígnia

N9 872.279
"S —4022" 04.,
Ind, Brasileira'

Requerente: Seimec
Indústria Mecânica
Local: Sftr, Paulo 3
"MONÁCO"
141k
Classe G
Ind, i• Braa ileira
Artigos: Correntes-de máquina g, toD
rediças, cruzetas para máquinas, ma,
quinas escavadetras, máquinas gra,
Requerente: Editara Gráfica Mônaco madeiras ; segmentos, máquinas pneu,
máticas, e máquinas de cavar, sul..
Limitada
gador pneurnátfico.,
Local: São Paulo
Clas9e: 38
á'
872.2P0
Artigos: caixas de papel, caixas de
papelão, cartolinas, sacos de papel,
papel para embrulho, tubos de carBras il e
tão, tubetes de papel ou papelão, tubos de papelão, capas de papel ou
papelão, cartuchos de cartolina,
agendas em branco, tilbuna em tranRequerente: construtora u.Papa";

eknati

co. livros de contabilidade em branco. papei para impressa°, papel de
caras. Papelão. Para qualquer fira,
e
cepos de papelão, rolos de papel
ornamentas de papa/ ou -papege

•

Limitada

Local: 8114 pauto ilty
IW

tipardaltallig

DIÁRIO OFIC : AL

1448 Quinta-feira 27

rInd: Brasilei ra

• comercial CafeeiroLocal: São Paulo
Clase 44
•Artigos: Sal.
N

9 872.282

rin29Wleir.
Requerente: Borbacar IndústIla e
Comércio de Auto Peças Ltda,
Local: São Paulo
Clase 21
Artigos: Automóveis e suas partes
Integrantes, caminhões e. suas partes integrantes, alava•nra de câmbio,
aros para veículos, amortecedores de
Veículos, breques, calotas, carrocerias, dragas, engates de veículos direção de veículos, eixos dirigíveis e
Suas partes ntegrahtes, pedais de
câmno, estribos, freios, pára-brisas e
para.larnas de veículos, pneumáticos
de veéculos, bicicletas e suas partes
Integrantes, troles, moias e rodas
para veículos.
.......n•n•n••••••

N 9 372.283

•

"SERMEO"
;Ind. Brasileira

Requerente: Sermec S.A.
Indústria Mecânica
Local . Irapé
Classe 6 Artigcs: Correntes de máquinas, coe,
radicas, cruzetas cie máquinas, má..
quinas escavad oe as, máquinas gramadeiras, máquinas pneumáticas e
MOA:sinas de cavar e sulgadoi pneumático,
Classe 7
Artigos: Capinadeiras mecânicas, cavadeiras, rolos destorroadores, sesneadoas, sulfadoras agrícolas, tosa._
dores de grama, escarificadores de
grama, escaxificadores, escavadeira.
3necámcos, espalhadeiras de terra,
locomóveis agrícolas,' máquilias a,dubadeiras, máquinas cultivadoras, máguinas de cortar galhos, máquinas
pulver,zadoras agriceaas, rolos com,
presseres para esfarelar terra, tratores agrícolas e vaporizadores • agri,
coia,s
• N 9 872.284

AMAZON SIAR

PANOBRAS

Indústria Bra-sileira

Feve.eiro ele 1969
Artigos: Para distinguir: água sanitária,
cêra para assoalhos, detergentes, lixívia,
pomadas para calçados, palha de aço,
preparados para polir e limpar madel.
ras, vidros, metaiS e objetos, sabões, sa.
ponáceos
N9 872.296

IND. BRASILEIRA

Requerente: União Brasileira de
MÁ/1,11LICHIR
Pesca Ltda.
InclUetri0
Local: Pernambuco
Classe 41
Artigos: Camarão sêco, salgado, desRequerente: Panobrás Indústria e cascado, congelado, cru ou cozido, Requerente: Frigorifico T. Mala S.A.
com ou sem casca, carne de siri,
Comércio Ltda.
Local: São Paulo
cozida, congelada, peixes prescos, em
Local: São Paulo
ClaSse: 41
conservas, em salmodra, em extrato,
Classe 36
em pasta e em geléia.
Artigos: Para distinguir produtos aliArtgos: Para distinguir: blusas, veswemi•nn•
mentícios em geral, rações balanceadas
tidos, casados, nianteaux, paletós,
N9 872.292
coletes, capas, pegnoir, pulôveres,
e alimentação para aves e animais, la.
abales, combinações, saias,, soutiens,
ticinios em geral: Amido, azeites comesmaiihots, calças, camisas, camisolas,
tíveis, azeitonas, alpiste, alfafa, aveia,
cuecas,ceroulas, pijamas, meias, ter
arroz, amendoim, alho, banha, bacalhau,
nos e Lenços,A. 13. C
batatas, canelas, cóxinhas, condimentos
para alimentos e colorantes, cravos, caN9 372 286 •
fé, chá, chouriços, icsárnes, cereais, cangica, croquentes, coalhadas, carnes em
conservas, salgadas,, sêcas, defumadas e
AO CAVALIER1
enlatadas, cebolas, camomila, cominhos,
Ind. Brasileira
essências para condimentos e preparação de alimentos, , empadas, ervilhas,
Requerente: esiaamenuro dose
frituras, frios, feijão, frutas naturais, f
Rodrigues
Requerenet: Ao Cavalieri — Massas
no, forragens, grânulos, grão de bico,
Local: GUanabara,
e ROtisseria Ltda.
gorduras, gorduras 'animais e vegetais
Classe 50
Local: Sao Paulo
para fins culináriose gorduras e óleos
Atividade: Conjunto Vocal
Classe 41
de caco, siorduras hidrogenadas, gorduArtigos. Massas aiimenticias em.
ras comuns e compostas, herva-doce,
N 9/872.293
gersi.
herva-mate, ketir, ioghurt, línguas, legumes em conserva ou não, leite, leite
N, 872.287
em pós e condensado, lentilhas; lingüiças, lombos, molho, mostarda, mariscos eia conservas, em salmoura, em exP
tratos, em caldas, em pasta e em geléias,
maioneses, mortadelas, margarina, massas de tomates, manteiga, milho, nóz
moscada, óleos comestíveis, pizzas, piRequerente: The tipjohn Cornpany
Local: Estados Unidos da
Requerente: Pôrto Rico — Exporta- ckles, polvilhos, pipc1cas, pimenta, peiAmérs;a.
xes em conservas, em salmoura, em excão e Importação Ltda.
Class?, 2
trato, em pasta e eín geléias, presunLocal: São Paulo
Artigos: Preparação • medicinal ve..
Classe 50
tos, paios, pastéis, peixes, pescadas, peiterinária, para o tratamento de de.. Altiges. Para distinguir: como maaca xes frescos, sêcos, salgados, defumados,
ficiências vitamínicas.
de serviço: o comércio, exportação e em conservas, mariscos, crustáceos e
importação l e representações,
moluscos, queijos, quirelas, refeições
N9 872.288
prontas, raspas, reqtieijões, ricota, sal,
872.294
N5
I sagu, salsichas, salames, suco de tomates
e de' frutas para finS alimentares, sanduíches, sementes de girassol e sementes
PRO—OBEA li para pássaro, tapiocas, toucinhos, tempêro à base de pimentão, tortas de
algodão, torões, vinagre, xarques
Requerente: The Upjolan company
.410
Local: Estados Unidos da
Requerente: Pró-Obra — Mão de Obra
1\1 9 872.297
América
em Construções Ltda.
Classe 2
Local: São Paulo
Artigos: Pfeparação veterinária
Classe: 50
hormônica.
Artigos: Fornecimento de mão de obra
especializada para o ramo da construN 9 87.89
ção civil, sob a forma de empreitada
DO SOL
ou administração
1-

1•11••••••••••••n

01.114.

Braaileira

1 rio

da Portela

AQUALIA3

elou Ra

TBTRA~DBLTA

Fiel Gráfica !Adi

"XILOR"
'Ind. Brasileira
••• Requerente: indústria de Pies
Novelspuma Ltda.
Local' São Paulo
Classe 36
Ar tgios: Abrigos . quando vestuários,
Alvas, anáguas, aventais, blusas, blusões, calças, calçiehas, camisetas,
camisolas, roupões, baby-dols, toucas,
raaillots, combinações, ceroulas, chas
tias casacos, cacne-cols, martirihas,
'meias, luvas, pijamas, peitinhos, robe
de chambre tiaras, togas, soutiens,
eieépis, quimonos. :calos, ponchos,
roi pas feitas, tuSinnte.s e roupas
brancas de 1.1 .5C> PCS5:0a1.
Classe 22
ason e fios
ArtigUs: r:03
nay:en._

N9 87.291

N9 872 28,5

N 9 872.281

nequerente: Rodrigues Alves S.A.,

(Seção III)

Requerente: Piei Gráfica. Ltda.
Local; - Pe,-nambuco
Nome de Empresa — . Gênero de
Negócios
Artigos: Tipografia.
N 9 872.290

[annente &massa
Indústria Brasile.ra
?al.y erent.e: Somassa Indústria
Ltda.
Alim
Pemambuco
C.:fv-_,se 41
'ha.> 130. Loa mar ,r_

•

Oss, pães e mossas alimentícias..

~lu

Indústria Otaeileira

872.295
Requerente: Cerâmica ¡Chapéu do Sol

Ltda .
Local: São Paulo
Classe: IÕ
Artigos: Para distinguir; azulejos, arga•
massas, areia, balaústrO, blocos de cimento, cal, cal hidratada, chapas isolantes. caibros, caixas 1d:água, concretos, estacas, isolantes térmicos, janelas,
lages, estruturas metáliCas para construções, ladrilhos, manilhas, mosaicos,
massas para revestimentos de paredes,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
pedregulhos, pedras britadas, papel para forrar casa, peças Ornamentais de
Requerente: Produto:, Químkos Cie- cimento ou gesso, pisos, pilares, postes,
tijolos. telhas, portas, tanques de cimenmantt
to, tubos de cimento, vitrõs, vigamentos,
Local: São Paulo
veneziana
Classe: 46 .

DIÁRIO OFIAL ( Se- ".
cadarços, capas para: móveis, raauemen.os
musica:s,
N 9 872.105
tes, instrucai aba- 4
veículos, locomotivas, molas, moticicleças (exceto vestuário), chumaças ,ie
cobertutas, mototurgões, manivelas, breqUes,
1\19 872.298
algodão, coadores de .: café,
desligadeiras, para-cho-q-ues, para-lamas,
ras para caval - s, para . pianos, corqualquar (eciao, cle'aruns, d.
para-brisas, pneus, pneumáticos, pedais
•
dõas
, eraqueaes, eláaÂcos para veslusi os
de câmbio, rodas para veículos, radia, S
Pln2iLCS da na.
750
ano
,
s
charien
dores para veículos, varetas do controesteprs ae
no, en-reme)c.-a a:faiate etique'Las
RPM; 1.,E1 ft A
le do afogador e acelqador, varaes I D LI 5 l• R
Requerente:, Super Mercado Alares
algodão
pa:
de carros e vagonetas basculantes
Ltda.
pano, feltro s para, limpeza, ter oea.
Local: São Paulo
Requerente:
Jóias
Grumar
Ltda.
.
1
filtros
de pano,
fitas,¡unias
fitlhos,, a,',aa-para
limpeza,
No 872.301
Classe: 41
Local:
São
Paulo
,
nelas
artigos: Para distinguir: arroz, biscoitos,
Assinalar: Contas de rl.',,,al precioso dates, galões, laços, mechas, ir,
:cai:awest
café, chocolates, cereais, doces, farinhas
e petrua preciósa ou imitações, .aros 1
las, mantas
(exceto
quando
.
rio),
martahaa.
mastros,
nesgas,
ornpó, massas alimen.
alimentícias, leite em
nos . lexceto jóias) para enfeitar ves- ,i breiras, palmilhas, passamanarias,
PUMA VEICUIPS E
fidas, manteiga, bolachas, bolos, doces
mesas, agulhas 12a,ra
tidos,
t alhas
de , ou
costurar,
bordar
tricotar, - alf Me- ' paSsamanes, pavios, pingentes, pom-i
de massa, farinha de riscas, pães, pas1
MOTORES
LIMA,
tes
•
camuns,
argolas
para vestidos, pons, protetores de pano para cotéis, pizzas, riiscas e torradas
djóias ou imi- chão; rédeas de qualquer tecido,
ren—.--dás, sacas, sacolas, sac.,-' , • inhas
cortinas (exceto quai.
elas
botões
(exceto
sutaches, tampos não de outras
fações), barbatanas, .
1\19 872.299
vines,
.
ses,
telas
para
bordar,
tiras,
,
Requerentea
— 2unia Veículos e Mo- os
deabotoaduras
metal precioso
ou semi-precioa
ao),
de punho,
águas maxerg as, da Classe 24
Classe: 35
vinhas
lapidadas,
ametistas
,tores Ltda.
i: c:as, alfinetes de- 'gravatas, lapidaalfiries
Assinalar: Abrigos , quando /vestuários,
Local:- São Paulo
aventais,
is
argo6
.
,
'
•
agasalhos, alvas, , " • as
para adornar v.s
las
p3.ra
usar
corno
jóias,
balanganimitação,
baby-doll,
barretes,
batas,
batina,
1\19 872.302
"- • ou imi- bermudas, blusas, blusões, boinas, nodans de metal precioso'
_
bonés
borzeguins,
botas,
cache
j:,
berloques de metal
tação, botões de colarinho, braceletes, col, cache-nez, botinas, calçados,
brilhantes', brincos, broches, córidon ças, calcinhas, calções e camisas in. 1lapaa.,:,o, chaveiros, correntes de ias- clusive para esporte, cai-noas: de
tal precioso ou imitação para pulso, fõrça, pagão, camisetas, camisolas,
imi- camisolões, canos de botas, capacetes,
• correu ' cs de metal precioso ou
tação, 'para relógio, diamante s e es- capas, capotes, carapuças, cartolas,
meraldas, lapidados, medalhas, opa.,, casacos, casacas, casquetes, casulas,
pérolas naturaiS•-ou ceroulas, abales, chinelos, chuteiras,
la ,s May i crias,
pulseiras, prendedores de cintas, cintos, cinturões, clergy-rdan,
•.,cultivada,
tes, corribinaçõea,
corgravatas, rubis lapidados, safiras la- colarinhos,
cole
Pinhos, cuecas, cueiros, coletes, dolpidaclas:
toilázios,
turmalinas
e
tur•
rnans, dominos, echarpes, estolas, esquezas: lapidada s , . da classe 13
Filhos LiiledSIRIA BRASILEIRA
•
partilhos, fantasias, fardamentos, far.
.J
Requerente: -- j. Vasco t"
das, fraldas, fraques galochas, ga.nmitada
. - • Ns 872.306-309
doias, gorros, guarda-O, gravatas.
Local: São Paulo
I japonas, hábitos, jaquetas, jaquetões,
Requerente: — Puma Veiculos e MoClasse. 12
lenços, libres, ligas, lingéries, luvas,
tores Limitada
Para disiinguir: aguar
macacões, maillots, mandriões, maArtigos:
•
Local: São Paulo
dente
nipulos, manca de uso pessoa l , mau• " GLAGE2IL
Classe: 21
Indu.Stria Brasileirel
teaux, mantilhas, mantos, mart.as,
Artigos: — Para distinguir veículos e
martinhas, meias, meias confecções,
S/2.303-304
•
suas partes integrantes: — Automóveis,
modeladores, palas, paletós, pantufas,
aros para veículos, aviões, 'amorteceReque..enle. S. A. Fiação e 'receia- .paramentos, peignoirs, pelerines, peles quando vestuatsio, perneiras, peu-.
dores, barcos, bicicletas, braços para
: ern Luftall a
eitos poial-TROPIOLÁ
- veículos, caminhões, calotas, caminho
gas, pijamas, pe •
Local: São Paulo
nas, punhos, quépis, quimonos, rega.,
netas, carrinhos de mão, carretas, carClasse: 22 ,
Itidastria "Braelleira
los, renards; robe de chambre roupast
, de amianto de
ros , elevadores, carros irrigadores, cargos: Fios
algodão
brancas de
uso pesSoal,
de baixo, feiti
Ar
de
linhas
para
borrocerias, charretes, carros tratores, cha,
gem
para
tecela
e , roupões, saias, santas
para
esport
para veículos, chassis,
es
Froprenia
—
Frota
Pesder,
de
cânhamo
para
tecelagem,
cardálias, sapatos, sobre-pelizes, solidéus
pas circular
sobretudos,
retéls de linha, fios de celulose pata
cubos de veículos,. corrediços de veí- Requerente:
shooteiras,' slaks,
' tecelagem linhas de: coser,fios
de elasaos- shorts,
culos, cardans, direção, braços de veíqueira Marítima Limitada
stainas, soutiens,---sueter, sungas suset
- pa
tura, de 3as
pensórios, tailleurs, talabartes, tiaculos, corrediços de veículos, desligaLocal: Sao Pau o
ra tecelagem, fios de celulo- ras,
togas, toucas, túnicas, turbantes,
ticos para
Classe: 41,
deiras, eixos de direção, elevadores
guir produtos se para tecelagem, fios em geral e
véus, visons da
para passageiros, freios, fronteiras para Artigos: stin
-- Para di alimentos para plásticos para tecelagem, fios de ser- uniformes, vestidos,
classe as
fios
de
'
veículos, locomotivas, molas, motocicle- alimentícios em gerai, '
zir, de juta piara tecelagem,
.
tas, motofurgões, manivelas, breques, aves e . animais, laticínios em geral es , lãs, in
• bardar coser, tria p
N 9 872.310
Azeitona
..„,
_
desligadeiras, para-choques, para-lamas peixes
de toda atum, bacalhau, balas, cotar, de linho para tecelagem, noaveia, açúcar,
para-brisas, pneus, pneumáticos, pedais bonbons: café‘ condimentos velos de lá e de linha, fios de nylon
câmbio, rodas para veículos, radiarayon para tececarnes em para tecela.gem,
de
•
etas do i.on- para alimentos e coloranía,„
de fies de pêlos para
•iris doces, tecelagem,
Laia
. dores para veículos, w_s
lagem, fios
de seda, fias, linhas e
• ca
•
trole do afogador e acelerador, varaes conserva, Le:eass,
classe 22
las paitricotar,
extratos
enchovas,
lagostas, Mariscos,
de carros e vagonetas basculantes
lasse: 23
C
,dõces, drops. floaos de cereais, Assinalar: Tecidos de: algodão, alpa.
pára
frutas em. conse vas. preparadas em ca, amianto, aparas de tecidas, .tratisN9 872 .30C.
massa, em calda, ea íompotae ecrisem ta, tecidos entremeados de borracha, Requerente: "Ernilar" — Represen,
assadas ..
tações e Participações Ltda.
tecidos de: cambraia, cânhamo, cageléias, 'frutas seca. ?
Local: São Paulo
talizadas, farelo, ful-ã, í-erinentos, for- roa, casernira, celulose, cetim, crepe,
ragens, flócos açucarados de milho, cretone, elásticos, fazendas em peças,
Classe: 50
fiambre, farinhas alimentícias, geléias, tecidos de flanela, fular, fustão, te- Assinalar: P.articipações, promoção de
cidos
de
gabardine,
ganga,
gase,
gorgorduras animais e vegetais compos- gorão, jersey, juta, lã, linhagem, te- vendas, imobiliária, consignações por
conta própria e de terceiro% da
tos ou não, gorduras indrogenadas, •her.- cidos de linho, de malha; de matéria
classe 50
va-mate, • lati aínios, linguiças, mõlhos, plástica, morim, musselina, de nylon,
Requerente: -- Puma Veiculo e Mo, em con- de opala, de ouro, organdi, paco-Pamostarda,
peixes
e
marisco:
tores Ltda.
N9 872.311
servas, em salmora, em extratos, em co, pano-couro, panos em peça para
Local: São Paulo
Pasta, maioneses margarina, massas ali- qualquer fim, tecidos de papel, percal,
mentícias; mel, malte, massas de toma- percalina, tecidos plásticos, de ratil,
Classe: 21
Artigos: Para distinguir veículos e suas tes, óleos para fias alimentícios, piz- de seda, de setiro, sarja, sartinha. tapartes integrantes: Automó-eis, aros zas, pães, pickles, pasta de amendoim, fetá,S, tecidos em geral, tecidos para
fins de pecas, tecidos repara veículos, aviões, amortecedores, polvilhos, palmitoS, patês, presuntos, quaisquer
vestidos de qualquer material, telas
barcos, bicicletas, braços para veículos, moluscos, crustatteos, ovas, ostras, sar- em peça exceto de metal, resultantes
caminhões, calotas, Caminhonetas, car- dinhas, peixes, tutuis, pós para pudins, de tecelagem, tumor, veludo, tecidas
rinhos de mão, carretas, carros ambu- sal, sagú, stMQ de: frutas para fins
viro e de viscosé, da classe 23 Requerente: S. A. Bodegas y Vified03
Santiago Graffigna Ltda.
lantes, carros elevadores, carrbs irriga- alimentares, tortas de alaudão, vinagre.
-"
Classe: 2.4 .
Local: Argentina
dores, carrocerias, charretes, carros tra- torrões, xaroues: cvas corta, c
otürnaa.:.
de
pano,
alamares,
rtiges.
A
ata alfaiatores, chapas circulares para :veículos:
Classe: 41
, forradm..
j alforges de pano, a g - n
casse,
chassis, cubos dê veículos, corrediços
te, atacadores, ataduras (exceto para Artigos: uvas frescas, uvas desseca.
bicos, 'ools.as, boxdas, uvas cristalizadas
de veículos, cardans, direção, braços de Artigos: .?:.aal distMgmr.,omo.malam, fins
Mir.iitrçã,'exPortaCã',.;
veículos, Corrediços de veículos, clesli- de
servi .,es e eisoI•,:..,1u de pescados dados, barlae, braçadairas, brocados,
transporte
gadenras, eixos de direção, elevadores
para passageiros, freios, fronteiras para
QUinta-feira. 27
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N9 872.312
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Requerente: S. A. Bodegas y Vifiedos

Santiago Graffigna Ltda.
Local: Argentina
Classe: 42
Artigos:. Aperitivos. bagaceira, brandy, cervejas, conhaques, vinhos,
whisky

N 9 372.324

Requerente: San Fernando S. A.
Indfis:ria e Comércio de Tabacos
Local: São Paulo
Classe: 44
Artigos: Para distinguir cigarros

872.313

N9

telcf,nicos, jornais, peças teatrais.
peça-: cinematográficas, Programa de
rádio, programa de televisão, programas impressos, propaganda impressa
escrita e prospectos impressos escritos
Classe: 50
Prestaçao de serviços

1:?

N° 872.322

T

BRASiLEIRA
1970

Requerente: S. A. Bodegas y Viriedos
Santiago Graffigna Ltda.
Local: Argentina
Classe: 42
Artigos: Aperitivos, bagaceira, brandy, cervejas, conhaques, vinhos,
whisky
N9

BRASiLaIRA

Requerente: San Fernando S. A.
Indústria e Comércio de Taba.J:,
Local: São . Paulo
Classe: 44Artigos: Para distinguir cigarros

Requerente: San Fernando S. A.
Indústria e Comércio de Tabacos
Local: São Paulo
Classe: 44
- Artigos: Para distinguir cigarros

N9 872.318

872.314

ari
Requerente: S. A. Bodegas y Vifiedos
Santiago Graffigna Ltda.
Local: Argentina
Classe) 42
Artigos: Aperitivos, oagaceira, brandy, cervejas, conhaques, vinhos,
whisky
N 9 872.315

N 9s 872.328-29

_TAPULAI
mivúsrRíA E4ULE/R4

MD. GR ASILEMA

Requerente: San Fernando S. A.
Indústria e Comércio de Tabacos
Local: São Paulo
Classe: 44
Artigos: Para distinguir ciganos

Requerente: San Fernando S. A.
Indústria e Comércio de Tabacos
Local: São Paulo
Classe: 44
Artigos: Para distinguir cigarros
N° 872.323

N 9 872.319

UIRAPU
NapolEão

I

IND, BRASILEIRA

BRASILEIRA
necuerente: San Fernando S. A.

Indústria e Comércio de
Tabacos
Local: São Paulo
Classe: 44
Artigos: Para distinguir cigarros

Requerente: San Fernando S. A.
Indintria e Comércio de Tabacos
Local: São Paulo
Classe: 44
Artigos: Para distinguir cigarros
N 9 872.320

indústria.

Requerente: San Fernando S. A.
Indústria e Comércio de Talo.cos
Local: São Paulo
Classe: 44
Artigos: Para distinguir cigarros
N 9 872.325

N 9 872.317

Requerente: EltprêSa Brasileira de
Relógios Hora S. A.
Local: São Paulo I
Classe: 8 (oito)
Artigos: Instrumentos de precisão,
instrumentos científicos, aparelhos de
uso comum, instrumentos e aparelhos
didáticos, moldes de tõda espécie, acessórios de aparelhos elétricos (inclusive
válvulas, lâmpadas, tomadas, fios, soquetes, etc.), aparelhos fotográficos,
cinematográficos, máquinas falantes,
etc.) discos gravados, e filmes
revelados
Classe: 13
Artigos: Joalheria e artigos de, metais
preciosos, e suas imitações, usadoe
como adõrnos e não incluídos ém outras classes, pedras preciosas ie suas
imitações
N9 872.330

O 1T YR A' lvi A

A CASA DO TRALIHADOR

RE !STA

MORE
IND. BRASILEIRA

FINO. BRASILEIRA

Requerente: A Impecável, Roupas
Limitada
Local: Guanabara
Classes: 13, 30, 32, 35, 36, 37 e 50
N 9 s 872.326-27
A CASA

ao TRABALHADOR

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: San Fernando S. A.
Indústria e Comércio de Tabacos
Local: São • Paulo
Classe: 44
Artigos: Para distinguir cigarros

Requevente: San Fernando S. A.
Indústria e Comércio de Tabas
Local: São Paulo
Classe: 44

Artigos: Para distinguir cigarros

Requerente: A Impecável Roupas
Limitada
Local: Guanabara
Classe: 32
Artigos: Almanaques, álbuns impressos, calendários, catálogos, folhetos
Impressos, folhinas impressas, índices

Requerente: Silvio Baccarelli
Local: São Paulo
Z.11asse: 50
Artigos: Excursões e turismo no perímetro municipal e intermunicipal
N9

872.331

FIAÇÃO "NICE" SOCIEDADE
ANÔNIMA Requerente: Fiação "Nice" Sociedade
,,Anônima
Local: São Paulo
Classe: Nome de Emprêsa
Artigos: Substâncias em brutotA
parcialmente preparadas; fios ei
de tôda espécie; tecidos em geral; ar.

Quinta-feira. 27

DIÁRIO OFICIAL (Seção Hl)

Feverero de 19459 1451

tefatqs de tecidos em geral: - fitilhos; de qualquer tecido — rendas — sacas
N° 872.342
• N9 272.241
cordoalhas; barbante; material de aeq ualquer teçalo — rendas — sacas
vedação em geral
— sacclas — sacos -- siaaiiinas auacnes — tampos não cie outras cias:1\1° 872.332-36
ses — telas para boraar — tiras
viezes
xergas
•
Classe: 31,
Indústria Brasileira
Artigos: Earbarayes — barracas de
campanha — canaletas — cordas —
corcioadia — cordoes corre:as de
Inc;CisZrEa Braàácira
Requerente: Galeria Taclamtisiea
transmissão --a fitilhos -- forros —
Limitaria
' andaistria Brasileira . fugalaça — gaehetas — guarda-sai de
Local: Cluananara
praia — lonas mangueiras — mangaCiasses: 8 e 32
tes — palies — pestanas — rolhas —
'Requerente: Renato Gae;.alti
Artigos da Classe (Classe 8)
tampões — tendas- — tiras para ve- Artigos:
Local: Guanabar,
Artigos da Classe (Classe 32)
Requerente: Fiação "Nice" Sociedade
dação
•
_ Classe : 8
Anõnima
Artigos: Artigos da 'Classe
N9 872.343
Local: São Paulo
Die1 872.337
N9 872.348
Classe: 4 \
21:;P1. 2,514NTAÇZX'SS COO EIVIZEIVAIMENTOS
Artigos: Algodão em bruto, em rama
CODIERCIAI
S
'
•
LT.
DA •
e parcialmente preparado; cânhamo
cardas, cola animal e vegetal, coran.
r.
tes vegetais, cortiças, crina animal e Requerente: Representações
Eco Emvegetal; fibras minerais e vegetais, fipreendimentos Comerciais Ltda,
bras testeis /Baça, gomas lã animal
Local: São Paulo
lã de escórias,. lã mineral, lã parcialIndústria Brasileira
Nome. de Emprêsa
Piente preparada, lã vegetal lates, liIndústria BrasileIrw'
anhaça, pelos animais, penas de aves,
No 782.338
sisal tendões, vicunha
Requerente: Dei Rio Modas Ltda.
Classe: 22
Requerente: Gilson 11.111,) Maciel
Local: Guanabara
Artigos: Fios em geral para tecelagem
Barbosa
Classes: 24 e 37
•
,e para uso comum, linhas de costura,
Local: Pernambueu
Artigos: Artigos da Classe (Classe 241
'para bordar, para tridotagem, etc.
Classe: 35
Artigos da Classe (Classe 37)
(exceto barbante) a saber: aIgodao'Artigos: Artigos çia Classe
rios — arniante para tecelagem-fios
N9 872.344
de: bordar-fios de linha para: cânha- Requerente: Representações Eco EmNO 872.319
mo para tecelagem-fios de: carreteis
preendimentos Comerciois Ltda,
de linha — celulose para tecelagemLocal: São Paulo
fios de cosei linhas de costura linha
Classe: 150
de crochet-linas de ay para alásticos Artigos: Serviços
de representações —
para tecelagem — fias de; fios de celulose para tecelagem — fios de uso comércio e rngeral por contap releria
— imoprtação e exportecelagem
fics plastecos ,para tece- e de terceiros
tação empreendimentos
lagem — fios de serzir
juta para
tecelagem fios de linhas para bordar
Indústria Brasileira ,l
N9 872.339
— linhas para bordar — linhas para
coser — linhas para tricotar — linha
• •
para tecelagem — fios de novelos de
lãs — novelos de linha — naylon para
Requerente: S. Cos f a Frazão
tecelagem fios de; fios de pelos para
Local: Guanabara tecelagem — plásticos para tecelagem
Classe: *4,
— fios de: rayon para tecelagem
Artigos: Artigos ia Classe
fios de; sêda-fios de; tecelagem fios
para; tricotar fios, linhas e lãs para
N9 872.330
Classe 23
Requerente:
Renato
Gaetani
Artigos: Tecidos em geral, a saber:
Local: Guababara
aparas de tecidos — batisa —
Classe: 8
racha-tecidos entremeados de; carvão
Artigos: Artigos da Classe
para revestimentos — fazendas em
peças — fular — linhagem — morim.
Alexandrino T. Gemes
•
NO
musselina — organdi872.345
naco-paco —
Classe: 36
'
Re,
.erente:
Lucas
Pires
&
Cia.
panos em peça para crua/quer fim —
Artigos: Calçado! para brm ans, seLocal: Rio Grande do Norte
percal — percalina — retalhos de tenhoras e criarmas, artigos de vestaaClasse: 24
cidos — saja — sarjinha
tafetás
rio de takla sorte
\O
\N‘Z:1.
Artigos:
Da
classe
tecidos em geral — tecidos para quaisquer fins de peças — tecidos revestiNO 872.351
NO 872.340
dos de qualouer material — telas em
)
tb,ç°
•
Peça — exceto de metal —resultantes
. de •tecelagem Tussor veludos
6 b\ 0#
Classe: 24
Artigos: Artefatos de algodão, cânhaIV
.')
.
mo. linho, juta. sécia. lã e outras- fiaras. não incluídas nas demais classes, a. saber: adorno de pano — &amares — alforges de P ano — algodão
l
__,
para alfaiate — atacadores — atadue' •
ras (exceto nara fins medicinais) —
Requerente: Editara Moderna
bicos — bfflsas — bordados — borlas
Requeren te: Condomínio do Edifício
EmPrãsa Ltda.
— braçadeiras — brocados — cadarConde de Azambuja
Local: São Paulo
ens capa, para - móveis — cenas
Local: Guanabara
Ciasses: 32 e 33
nara racmetes — capas para instruRequerente: Lucas Pires Á& Cia.
Classe: 33,
mentos musicais (exceto vestuário)
Local: Rio Grande do Norte N: 872.352
Título
curnaaos de aleodão — coadores de
Classe: 24
café — cobertas não d e atil t-ras (1 iaaTítulo
N9 8'72.348
ses — coberturas para cavalos. para
nianos, etc. — cordões Para emalauer
IV 872.341
tecido — debruns — droquetes — elásticos para vastuárins enchimentos de
pano — enfeites de pano entremeios — estonas de aleoelão para alfaiate — ata:mame de. nona — feltros
para liMp eaa --- festões — filtros de
D ana __ fitas — tatilbô! — flanelas
Indústria Brasileira
tiara limp eza — fran ta n
galardetas — galões a- lacoa — mechas —
Requerente: Editara Moderna
man+
«mando
Emprêsa Ltda.
a-Wh as
aeseae ,• ie)
nastroa
Local: São Paulo
Rea
aean
t
-a:
S.
Costa
Frazaa
neseas -- ombreiras — nalenilhae
Cl asse: 50
Lacel : Gaanabara• •
passamarias
nalaSa rtIP nes 'Requerente: T
Cia.
Género de adamada. Editõra, atteo
—
Local: Rio rz"P r“-le do Norte
Classe: 26
,.~-Pons oroteee-•
oressora de albans — almanaques amo
res de parle para colchão — rédeas
Título
Artigos') Artigos da Classe
livros — jonutàs e revistas
—

TODANIUSICA

RIM

E C 0,

IMPERANTE

Indústria, de Redes
Mossoró

flitcti~

Editora Moderna tmprêsa

Editora
Moderna Emprêsa)

is-
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de 1969

N a 87.357
e em as - cacau - ,siiiss papel impermeável - papel em Poaias
-- da-- ca,41,A,los -- ul,..,..„A e;, paia impressão - papei •nseias:o - colifeitos - cravo - cereais - papel higiênico - papel impeimeavei
cominno - cheme de sisas =- - para copiar - papel para desenhos
cremes alimenticios - .croquetes - - papel para embrulho - msermeacompotas - cangica - coalhadas - bilizado papel pare encadernar castanha - ceoola - condimentos papel para escrever - PaP el para imCP11
para alimentos - eolorantes - chou- prirdir - papel parafina para embruriços --- dendè - doces --- doces de lhos - papel celulose - papel de liRequerente: Cia. U/tragaz S.A.
frutas - espinafre - essências ali- nho - papel absorvente'- papelão Local: São Paulo
mentares - empadas - ervilhas - recibos - rótulos - recipientes ds
Classe,: 7
enxovas - extrato de tomate - ia- papel - rosetas de papel - rótulo de A_ tigos: Máquinas .e utensílios pata
Linhas alimeriticias - favas - fecsais papel - rolos de papal transparente serem usados exclusivamente na agri- flocos - farelo - fermentos - - sacos de papel - tubos postais de cultura, a saber: adabadeiras - arafeiaao -=- figos - frios - frutas secas çartão - tubetes . de paael - fichas dos - arrancadores de tocos - an- naturais e cristatizadas, - glisase
de cartellna - mata-borrão
cinhos e empilhadores combinados - goma de mascar - gorduras bombas de jardim , - bombas .para,
1 grânulos - grão de bico - gelatina
N° 872.358
adubos - ceifadeiras carpideiras
- goiabada - geléias - herva doce
- cultivadores .- charruas - - essas- herva mate - hortaliças - lagosIndústria Brasileira
rificadores - enxofradeiras - facas
tas - lín g uas - leite - leite condenpara máquinas agrícolas - grades
sado - leite em pó - legumes em
articuladas - grades triangulares Requerente: Conservas Ritter S.A.
conser va - lentilhas -a-- linguiça grandes,de molas pra. agriculturaIndustrial, Agrícola e Comercial
louro - massas alimentícias - marisgrades de discos ou dentes - lançaClasse: 41
cos - manteiga - margarina - marchamas - máquinas para pulverizar e
Artigos: Alcachofras - aletria - melada - macarráo .-- massa de to•'oorrificar desinfetantes - máquinas
alho - aspargos - açúcar - s ali- mate - mel e melado - mate batedeiras - máquinas para irrigaINDUSTFIIA BRASILEIRA
mentos para animais - amido amen- massas para mingaus - molhos de
ção - máquinas para matar formiga s.
doim - ameixas - amêndoas - ara- moluscos - mostarda - mortadela
e outros insetos - iná,quinas de P o
ruta - arroz - atum - aveia - - nos me. cad • - 2one . - ;Ices co-darmácinsahdeirs-má
aveias - azeite - azeitonas - banha meátiveis - estias .- ovas - pães
quinas ensilhadoras -a máquinas cor- bacalhau - batatas - balas - - paios - pralinés - pimenta - pós
tadoras de grama --a:máquinas nívea
biscoitos - bombons - bolachas - - pastilhas - pizzas - pudins Requerente: Ciai Ultragaz S.A.
'adoras - moinhos ciso vento - motobaunilhas - café em pó e em grão
Local: São Paulo
queijos - rações balanceadas para
arados - 'rolos compressores p ara escamarão - canela em pau e em pó animais - raizes alimentícias - refarelar terra - segadeiras - semeaClasse: 10
- cacau - carnes -- chá - carame- queijão - sal - sagu - sardinhas
deiras sadeiras de grama -- tralos - chocolates - confeitos - cravo
sanduíches - salsichas - salames Artigos: Abaixa-linguas - abre-bocereais - cominho - creme de leite -- sopas enlatadas - sorvetes - sucos cas - adenótomos - afastadores - tores a serem usados em trabalhos dê
cremes alimentícios - croquetes - de tomate e de frutas - torradas --- agrados •- agrafos para ossos - agu- fazendas - vassourai mecânicas para
jardinS
comnotas
cangica - coalhadas - tapioca - tâmaras - talharim - lhas para injeção - algodão hidrófilo
castanha cebola - condimentos tremoço - tortas - tortas para ali- -- alicates - amalgamas - aparado872:458
pare alimentos - colorantes - chou- mento de animais e aves - torrões - res - aparadores para fins médicoricos - dendê -• doces -- doces de
cirúrgicos - aparelhos para massgens
toucinho .- vinagre
frutas - espinafre -- essências aliaparelhos de pressão arterial - apa/flertares - _empadas - ervilhas relhos de diatermia:- aparelhos de
N9 872.355
en a evas - extrato de tomate - faraois ultra-violeta - aparelhos, de
rinhas alimentícias - favas - féculas
raio x - aparelhos de infra-verme- flocos - farelo - fermentos lho - aparelhos de surdez - assentos
figos
felisa
f s i s s - frutas secas
para enfermos - ataduras - bisturis
INDUSTRIA BRASILEIRA
naturais a cris ta l izadas - glicose
--- conta gotas - cutelaria --a cirúrgica
- goma de' mascar - gorduras cabraia hidrófila - canulas - cagrânulos - grao de bico - gelatina
taplasma de feltro - catgut - cera
Requerente: Cia. tiltragaz S.A.
- goiabada - geléias - herva doca
para incrustações - cera laminada Local: São Paulo
- herva mate - aortaliças --- lagoscara
colante
cintas
para
fins
clíINDUSTRIA RR
tas - línguas - leite - leite condenClasse: 6,
nicos - cintas umbelicais - colheres
sado - leite em pó - legumes em
cortantes - compressas de tecidos Artigos: Aquecedores de água de. aliconserva - lentilhas -- linguiça mentação
irado para escostótomos - curetas - dentes artilouro -- massas alimenticias - marisRequerente: Cia. Intragaz S.A.
ficiais - dentaduras - depressores palhar neve - máquinas de cortarcos manteiga - margarina - mar/ Local: São Peado
- dilatadores - drenos - duchas va- frios - bombas de ar para pneumática-siada - macarrão - massa de toClasse: 38
ginais - elevadores a- espartilhos - cos - bombas para gasOlina de incênmate - mel e melado - mate - Artigos: Aros para guardanapos de espéculos vaginais esponjas clínicas dio e elétricas - betoneiras - brocas
massas para mingaus - molhos de papel aglutinado - álbuns (em bran- - estufas a- espátulas escalpelos - elétricas - burrinhos l e insufladores
moluscos - mos t arda - mortadela co), álbuns para retratos e autógra- escopros - extratores - escavadores de ar - buchas quaridO parte de má-- nós moscada - nozes - óleos co- fos - balões (exceto para brinque- - fios de linho para feridas - facas quinas - caldeiras a vapor - carba//uai-a-eis - ostras - ovas - pães dos) - blocos para correspondência -- ganchos para músculos celafôme- radores - carimbos de torno - car- paios pralinés - pimenta - pós - blocos para cálculos - blocos nata troa - gazes - godivas - goivas - neiros hidráulicos-, cavadeiras
- nasiilhas - p izzas -- pudins - anotações - bobinas - brochuras gesso - grampos para soturais - gu- p.i.m. - contraidores de . tidrno
queilos - rações balanceadas para não impressas - cadernos de escre- ta-percha - histerômetros - irriga- p.i.m. - chumaceiras tu mancais de
animais -- raizes alimentícias - re- ver - capas para documentos - car- dores - ligaduras de cânhamo - lí- antifrieção - coletores, de dínamos e
sal - sa g u - sardinhas teiras para cigarros -- calcos de tiquai i Se
e pós para limpeza e polimen- motores - compressores - condensasandsiches - salsichas - salames pografia de papel QU papelão - cáp- quidos
to para fins odontológicos - lixa - dores - espandoras espalha neve,
-- sonos enlatadas - sorvetes - sucss sulas de pap,e1 - caixas de papelao -- luvas e dedeiras de borracha - limas enxos quando parte de máquinas d,
Q. A.
In,rnins
cadernos - caixas de
cadernetas
ases , - lancetas - máscaras pro- êmbolos quando parte, de máquinas
tanioca - tâmaras - talharim - cartão - caixas para papelaria - para
tetoras
da saúde e da vida humana - engenho de serra sa engenho 'de
1--111- tortas p ara ali
trerno s a
cartões - cartões de visitas - cartões -. moldes dentários - massas plás- cana - engrenagens qUando parte de
manto de animais e aves - torrões - comerciais - cartões índices - car- ticas para fins odontológicos - más- máquinas - freios quando parte de
vinagre
touci p hn
tolina - cadernos de papel mimeli- caras para anastesia - martelos -- máquinas - guinchos ide fricção .
trado e em branco para desenfio olhos artificiais - perfuradores - guinchos para caçambaS de arrasto
N9 572.254
-- cadernos escolares - cartões em pés e braços artificiais - placas para - guinchos de traTiSrOrte aéreo -branao - cartuchos de cartolina - ossos - pontas de guta-percha para guindastes - limpadores de cano
chapas planográficas - cadernos de obturações de canais - porcelana - p.i.m., máquinas de imprimir - lulembranças - carretéis de papelão protetores para seios - pincéis para brificadores quando parte de máqui- envelopes - envõlucros para cha- garganta - pinças anatõmicas - nas a vapor - máquinas de lavar
rutos de papel - encadernação de protetores - roupas protetoras da r ouna. - máquinas de costura - mápapel ou papelão - etiqu'etas - ess saúde e da vida ' humana - rolos ci- quinas de furar radial' e horizontal
capulares fõlhas índices - fellha,s rúrgicos de lã de pau - ruge e rodas -- máquinas para o fabrico e_acabade nelulosa - faturas - fichas - ', ara des g aste dentário - retoscópio mento de latas e outrios recipientes
' INDUSTRIA BRASILEIRA
guardanapoS' - livros não impressos bugia - ruginas - saladeiras san- metálicos -- máquinas borracheiras e
- livros fiscais - livros de contabili- -i s Paca - seda e crina Para soturas máquinas têxteis - máquinas de tiReqacra p ie: ri a) Tua: a s:az S.A.
dade - notas promissórias - •orna- - sacos para gelo e bõlsas para água rar cortiço - má q uinas de limpar e
Local: São Paulo
rpentos de papel transparente papel (alente - sondas - seringas para afiar facas - molas para máquinas Classe: 41
q uinas fri gorificas -, máquinas de
Artiaos: Alcachofras - aletria - 'hiata-borrão - p apel especial para fins médicos - seringas para lava- má
-- em resinas ou bobinas — gens e injeções - serras - serras rotular - martelos a vapor - moialho - ssnar gos - acúcsr - alimen- cigarros
_ amen_ pavéis usados - pratos - papelinCis rara ra.auiotomia - tam p ões higiê- nhos aericolas - motores de comtos sara an i mais interna - elétricos e -a afug doin; unebras — amêndoas - ara- — papéis de estanho e de alumínio - nicos nreservativos - tira-leite - bustão
papéis sem impressão -- papéis em termômetros - tesouras - trepanos motores para bicicletas e motocicletas
atroz -- atum -- aveia
- Pentes q uando p arte 'de máquinas
salte -- azeitonas - banha branco para impressão - papéis fan- - toalhas hi g iênicas - ventosas
Denteadores de teares rolos para
4 cnin r“..ndOrit01•521cOS
- batatas - balas - tas i a - menos para forrar paredes
nara extrair estradas - serras mecân i cas - serras
biscoi - bombons - bolachas - - nanel alma,co com ou sem pauta - bulbos d^
likUmitgp — serras de Lta — ternos
baunilhas
café em Pó e egi, — papel erepon — papei de seda - Eiti~ leite dos seios
N 9 872.353

vão -- canauão -- cadela t, - papel crepon - papel de iala -

pa,u

ULTRAGAZ

ULTRAGAZ

ULTRAGAZ

ULTRAGAZ
.

OLTRAGAZ

••

---
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Mecânicos — tornos de revólver —
tornos automáticos — tornos verticais
— turbinas — tubulações para caldeiras — valvulas de uso ae maquinas
industrias — velas ae igruçao para
motores — válvulas e ventilaaares.
quando parte de maquinas

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
sem álcool para refrescos , de frutas,
de flores, ae raízes, de sementes, as
plantas ou essencias — sucos ou extratos naturais ou artificiais, de frutas
e plantas

N9 872.359

ULTRAGAZ
INDUSTRR BRASILEIRA'
Requerente: Cia. Ultragaz
Local: São Paulo
Classe :1
Artigos: Na classe
N9 812.360

Indústria Brasileira
Requerente: Cia. Ultxagaz S.A.
Local: São Paulo
Classe: 8
Artigos: Na classe
N9 872.361

B119 Boy

Requerente: "Amaf" Jóias Ltda
Local: Guanabara
Classe: 13 .
Artigos: Da classe
N° 872.363

Sitle .

N

Indústria Brasileira

asai stência LédiCa

9 872 . 365

Júlio, o Carijó Federal
Requerente: — Indústria de Bebidas
Zago Limitada
Local: Minas Gerais
Classe: 43
Artigos: — Aguas minerais ou artificias: codas, sifões, águas tOnicas, ginger-ales, refrescos e refrigerantes gasosos ou não, espumantes ou não, naturais ou artificiais; xaropes sem álcool
para refrescos, de frutas, de flores, de
raizes, de sementes, de plantas ou essên
cias; sucos ou extratos naturais ou artificais, de frutas e plantas

I

N9 872.372

Requerente: — "Same" —, n5.-brviço
Assistência Médica Limitada S/C,
Local: São Paulo
Classe: 33 e 50
•
Titulo

1

Wietalgráfica Dg10_)
tub'ei.iândíai

Requerente: — Bernardi Capristano
Cia. Ltda .
Local: Minas Gerais
Classe: — 11, 25
Titulo
•

N

9 872.373

SA TERR

Requerente: — Júlio Firml..k. ía Rocha
Local: Minas Gerais
Classe: 32
Artigos: — Gênero de Negócio: — Publicações .em geral: Jornais, revistas, Requerente: — Santerra — EngenhOÃ
álbuns, programas radiofônicos, peças
ria e Comércio Ltda,
, teatrais e cinematográfisas
Local: Minas Gerais
Classe: 50
Ramo de Atividade: — Engenharia é
N° 872.369
Comércio

À

N° 872.374

C Guia

N° 872.365

Indústria Brasileira.

«Lfl ci

)5°

Indústria Brasileira

Indústria Brasilefra

1\l' 672.366

Servi ç o 4e

1\1° 872.364

Fevereiro do 1969 1453

Requerente: — Indústria e Comércio
de Bebidas Cristal S.A.
Local:' Mato Grosso
Classe: 43
Artigos: — Aguas minerais naturais
ou artificiais; ,Sodas, sifões, águas tônicas, ginger-ales, refrescos e refrigerantes gasosos ou não, espumantes ou
não, naturais ou artificiais; xaropes sem
álcool para refrescos, de frutas, de
flores, de raízes, d sementes, de plantas ou de essências, sucos ou extratos
naturais ou artificiais, de frutas e
plantas
No 872.357

Auto IMportadora Gonçalves Limitada
Local: Guanabara
Classes: — 6, 8 e 21
Insígnia
N9 872.362

nCrrilsOarr
Indústria Brasileira
nenmerente: Indústria e Comércio de
Bebidas Cristal S.A.
Local:- Mato Grosso
Requerente: -- Sociedade Educacional
Classe: 43 "•
• A" iy a s minerais ou artificiais
São Luis Gonzaga
1, ‘
sif.óes — águas tônicas
Local: Minas Gerais
)'es — refrescos e refrigerantes
Classe: 33
-- ,•.:sos ou não — espumantes ou não
Titulo
— naturais ou artificiais — xaropes

Requerente: — Pedroso ô Silva Limitada
Local :—São Paulo
Classe: 42
•
Artigos: — Aguardentes, aniz, aperitivos, • bagaceiras, batidas, bebidas alcoólicas não mediciais, bebidas fermentadas não mediciais, biter, brandy, cachaças, cervejas, chopps, cidras, conlit,
ques, fernets, genebras, genebritas, gins,
gringers alcoólicos, graspas, hidromel Requerente: — Vulcan Material ,Plás.
alcoólico, krisch, kümmel, licores,
• tico
rasquinhas, nectares alcoólicos, parati,
Local: Guanabara
pipermint, ponches, quinados, rum, suClasse: 40
cos alcoólicos, vodca, vinhos whisl-y Artigos: — Conchões, almofadas, travesseiros, acolchoados, estofados e es4
9 872.370
tofos de espuma • de latex ou borracha
N

Júlio, o Mais Amigo!
Requerente: — Júlio Pirmino da Rocha
Local: Minas Gerais
, Classe: 32
Gênero de Negócio: — Publicações em
geral: jornais, revistas, álbuns, programas radiofônicos, peças teatrais• e cinematográficas

N9 872.375

ARPÃO

1

Ind.Brasileire

N° 872.371

s;:n )°

Requerente: ---- Comissária Guararat4
pes Ltda.
Local: Pernambuco
Classe: 41
Artigos: Sal grosso e refinado
N9 872.376

49)zatúte
r

Brasileira
Regue nte: -- Júlio Firmino da Rocha
Local: Minas
Requere- o l'ratarte
Artefatai
Classe: 32
do 1' ,,t
da Bahia Limitada
j
Artigos: Gênero de Negócio: — PuLocal: Bahia
bik. ações *em geral: Jornais, revistas,
Classe: 11
-álbunç. proçuamas radiofônicos, peças Artigos: açucareiros de. prata, apare.i
te:IP-tais e c in ema to gr á f ica s
lbos de afé, de prata, aparelhos dt
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thã de prata, argolas de guardanapo
Ide prata, baixelas de prata, baldes le

N 9 873.390

N' 872.386-387

prata, bandejas de prata, biscoiteiras
sie prata, bules de prata, descanso para
talheres de prata, paliteiros de prata,
e talheres de prata

13

AZUL

N° 872.377

1

M•

Ind. )Bras.

_

industria Brasileira,

'

•47/

Requerente: Rio i4ufra 6. A. Comércio Importação e Super Mercado
Local: Paraná
Classe 38
Artigos: Para assinalar e distinguir:
Cartões de Identidade e visita, Car.
Envelopes, Etiquetas,
tões índices,
Faturas, Promissórias em branco,
Radiograma, Recibos em branco, Papel de Cartas, Nptas fiscais ete.

1

Requerente: — José Joaquim dos San- equerente: — Reichhold — Albert —
tos Filho
Chemie Aktiengeselfschaft
Requerente: — Bank Of. América Na14 9 873.391
Local: Bahia
Local: Alemanha
tional Trust And Savings Association
Classe: 41
Classe: 28
Local: Estados Unidos da América
( Artigos: Café em grão,' torrado e
Artigos: — Resinas sintéticas para fins
Classe: 32
moído
nIOMATRA S/A.
industriais
Artigos: — Matéria impressa, fórmula
impressa, publicações, cartões de créN9 872.378
I‘I°\ 872.383
COURO Ia IIMPORT A Ç AO
dito e de identificação, fórmulas de pedidos, formulas de vendas e de tatuE SUPER MERCADOS.
ramento, manuais de informações e de
instruções, letreiros de exibição, capachos de anúncio. Anúncios, programas Requerente: Rio IV/afta S. A. Coda computador, notificações, pastas para mércio Importação e Super Mercado
correspondência, envelopes, aciárdos ou
Local; Paranã,
contratos, talões de depósito, impresNome Comercial,,
sores ou carimbos, capas e receptáculos
N9 8721,392
plásticos, formulas para boletins, peRequerente: — Ciba Société Anonyme
riódicos e quaisquer . outros artigos na
Nem alemão: — Ciba Aktiengesellsclasse 32
Jçhaft) (em inglês: Ciba
Classe: 50
•
.t) TRIBUIDORA RIOMAFRA
Local: Suíça
Serviços de Financiamento de Crédito,
•
Classe: 3
Serviços de Cartões de Crédito e todos
Artigos: — Um antitussígeno
os outros Serviços Correlatos
DE TITULOS EIVALORES
872.379
N9
N , 872.386

,7 E

MOBILIÁRIOS S/A.

pECK • COM'

,ttle

Pi(t R)

Requerente : DistribUidora Riornafra
de Títulos e Valôres Imobiliários
Requerente: — Reichhold — Albert —
S.
Chemie Aktiengesellschaft
Local: Paraná
Local: Alemanha
Nome Corn ercial
I
Classe: 28
VERMELHO
\PRETC
PRÉTO
Artigos: — Resinas sintéticas para fins
N 9 872.393
JERMELPO
Reichhold -- Albert -industriais
Requerente:
Cas acO
Chemie Aktiengesellschaft
COMERCIO E TRANSPORTES
Local: Alemanha
N 9 872.384
Classe: 28
Valisére S . A . , FábriRecperente;
INTERNACIONAL DE.GENEROS
7krtigos : — Resinas sintéticas para fins
ca de Artefatos de Tecidos Indesmaindustriais
ALIMENT ICIOS
lhávels
Local: São Paulo
1\1° 872.380
"PONTE DÁS AMIZADES LIDA"
Classe: 36
Artigos: — Vestidos, ternos, sobretudos, manteaux, impermeáveis, calças
saias, camisas, cuecas, combinações, Requerente : Comércio e Trawpoi te
soutines, blusas, peignors, pijamas, chi Internacional de Gêneros AlImen i
cios Ponte da Amizade Ltda.
nelos, chapéus, luvas, gravatas, pullo
Local : Pganá
Requerente: — Standard Brands Incor- Vers, roupões, maillots para banho, cal
ções
para
esporte
meias
Nome
Comercial
parated
— Albert —
Requerente : — Reichhol d
Local: Estados Unidos da América
Chemie Aktiengesellschaft
N 9 872.34
Classe: 41
Local: Alemanha
TERMOS DEPOSITADOS EM
Artigos:
—
Substâncias
alimentícias
e
17-12-68
Classe: 28
para fins seus preparados — ingredientes de aliTirtigos: — Resinas sintéticas
mentos — essências alimentícias
N° 872.389
Industriais, agentes de cura para reClasse: 43
sinas
Artigos: — Refrescos e águas naturais e artificiais, usadas como bebidas,
N9 872.381
não incluídas na classe 3
MERCADO
'/ERMEL

HCJ

ECK • PCMÇ

K FO

N9 872.385

DAS

PEERLESS

BANDEIRAS

Albcd
Reichliold
Requerente: — R. T. Vanderbilt Com- Requerente: Rio }galra S. A . CoRei:latente Alctiengesellschaft
mércio Importaçao Super Mercado
pany, Inc.
Chemie
Local: Paraná
Local: Alemanha.
Local: Estados Unidos da América
15 — 24 — 29 — 38 —
Classes: 14
Classe: 28
39 — 41 —42---42---44-46 — 43
Classe; 4
Resinas
sintéticas
para
fins
Titulo de Estabelecimento
SktligNc —
Artigo: — Argila ou Barro
Inkstgiãig— -

RNuer,mtr: Satwu ! grumagal
P.araná
CIas 23
Titulo de Estabeleciitif rítn
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nis, toalhas- de banho, e panos de I lapela, alianças,
anéis,
berloques,
copa e cozinha.
" braceletes, brincos, broches, colares,
correntes para pescoço, e porta-chaN° 872.399
ves, correntes para pulsos (ornam entos) , pulseiras, medalhas, clips e
pe,dantisl

Requerente Waltair Miranda Rodrigues
Local: Rio de Janeiro
Classe 8
Artigo: Extintor de incêndio
Marca
Requerente: Leonardo Joffily
Local: Distrito Federal
• Classe 50
Artigo: na classe

(Seção III)

N9 872.400

pó, punhos, perneiras, quimonos, re.
galos, robe de chambre, roupão, se,
bretudos, saias, suspensórios, saldas
de banho, sandálias, sweater, aborta,
sungas, atolas, soutiens, siacks, talar,
toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos.
N9 872.403
•
Classe 24
Artigos: Para distinguir artefatos de
algodão, nylon, plásticos, cânhamo,
caroá, juta, lá, linho, paco-paco, ra.
mi, poliester, rayon, sécia natural,
sintéticos e outras fibras: — Alama..
res, bolsas de tecidos para senhoras,
bordados, borlas, bicos, borrachas,
impermeáveis, babados, cordões, ca.
darços, oberturas para objetos f abri.
Requerente: Armaf erro Ltda.
cados
de tecidos, chumaços para al.
Local: Guanabara
faltes, debruns, etiquetas, entre te.
Marca
las, elásticos, fita, franjas, galões,
Classe 50
Aplicação: Serviços de mão de obra montas, ombreiras, pingentes, D011.
em concreto armado para construções pons, mochilas, palmilhas, passama.
naries; laços, rendas, rêles, nesgas,
sacos, sutacres e telas para bordar.
Ns 872.405/406
'

N9

872.410

N9 872.396

INPÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente Waltair Miranda Ro..
drigues
Local: Rio de Janeiro
Classe 8
Artigo: Extintor de incêndio
Marca
N9 872.401

Requerente: Espírito Santo Centrais
Elétricas 5. A. — Escelsa
Local : Espírito Santo
Classe 50
Natureza: Insígnia
N9 872.397

FLUMINENSE
TECELAGEM
LTDA.

Requerente: Tecelagem Fluminense
S. A.
Requerente: Santaeonstância TecelaLocal: São Paulo
gem S. A.
Nome de Emprêsa
Local: São Paulo
Classe 22
N9. 872.411
Artigos: Para distinguir fios e linhas
de tôda espécie: Fios de algodão, fios
sintéticos, cânhamo, juta, lã, nylon,
fios plásticos, fios de celulose, linhas
sintéticas, fios de sêda natural e
rayon, 4 para tecelagem, para bordar,
para costura, para tricotagem e para
Indústria Brasileira
crochê.
Classe 23
Artigos: Para distinguir tecidos em Requerente: Pastifício Corradi S. A.
geral, tecidos para confecções em
Local São Paulo
geral, para tapeçarias e para artigos
Classe 41
de cama e mesa: Algodão, alpaca Artigos: Para distinguir: massas ali.
mentidas
cânhamo, cetim, cama, casimiras, fa-:
endas e tecidos de lã em peças, juta,z
N9 872.412
jersey, linho, nylon, paco-paco, per•
calina, raro', rayon, seda natural,
tecidos plásticos, tecidos irnpermeá, veis, tecidos de pano couro, tecidos
sintéticos de fios acrílicos, veludos
ITU—COLA
poliester.
Ind`letria Brasileira
N° 872.407/409

CORRADI:

Requerente: Primo Schincariol /n.
dústria de Refrigerantes S. A.
Requerente: Calçados Cantuária
PLUMINENhE
Local: São Paulo
Ltda.
Classe 43
Local: Guanabara
Indústria
Brasileira
Artigos: Para distinguir: águas gaMarca
sosas artificiais, bebidas sem álcool,
Classe 36
guaraná, essências para refrigeran.
Aplicação: Fabrico de calçados sob
Requerente:
Tecelagem
Fluminense
tas, refrsecos, refrigerantes, soda,
medida.
S. A. .
suco de frutas; sifões, xaropes, águas
Local: São Paulo
R9 872.402
de mesa e pós para refrescos,
Classe 22
Artigos: Para distinguir fios e linhas
N9 872.413
de tôda espécie: Algodão, cânhamo,
juta, rami, lã, linho, nylon, rayon,
poliester, acrílico, .sêda, natural, sin. à
Requerente: Tinturaria Cantuárla téticos, plásticos, celulose e mista dos
tALV1
mesmos, para tecelagem, costura,
Ltda.
bordados, tricô e crochê.
Local: Guanabara
Indústria
Brasileira
Classe 36
Marca
Artigos: Para distinguir artigos de
Requerente: Adair Moreira
Classe 50
Local: Minas Gerais
Aplicação: Para uso de Lavanderia vestuários e roupas feitas em geral:
Req uerente: Vetive-Salto Veículos
ApasalhOs, abrigos de neles, avenMarca
e Tinturaria em gerai. •
Ltda .
tais,
alpercatas,
anáguas,
blusas,
boClasse 41
Local: São Paulo
tas, botinas, blusões, boinas, baba.
Aplicação: Feijão instantâneo
N9 872.404
Classe 21
doures, bonés, capacetes, cartolas,
concentrado
carapuças, casacos, casacão, coletes, Artig s: Para distinguir veículos e
suas
partes
Integrantes
: Antomóveis,
capas, chales, cachecols, calçados,
N9 872-398
chapéus, cintos, cintas, combinações, aros para veículos, amortecedores,
corpinhos, calças de senhoras e de barcos, bicicletas, braços para vai.
crianças, calções, camisas, calças, ca- colos, caminhões, calotas, caminho..
misolas, camisetas, cuecas, casou/as, netas, carrinhos de mão, carretas,
ambulantes, carros elevadores,
ENXOVAIS PRIMOR
Requerente: imas — Indústria e colarinhos, cueiros, chinelos, dom!.. carros
Comércio de Correntes e Adornos nós, echarpes, fantasias, fardas para carros irriga dores, c arrocerias, char..
militares e colegiais, fraudas galo.. retas, carros tratores chapas circula.
Local: São Paulo
chas, gravatas, gorros, jogos de lin. cres de Váculos, cubos de veículos,
Requerente LIncrin de Paula
Classe 13
orrediços de veículos, cardans, dire.
Local: Minis Gerais
Artigos: Para distinguir: ••— Pedras serie, jaquetas, luvas, ligas, lenços, çã
o, eixos de direção, ele vadores paIvIarce
oreciosas e sem i oreciosas usadas oo- •nantôs, meias. maiôs , mantas, man, ra
passageiros, freios, fronteiras pa.
Classe 37
no adornos, joalheria . arti g os de Me_ dri ão, mantilhas, rialet6S, palas. pe- ra veículos,
loc omotivas, molas, mo.
Ariagas: lençol,: colchas, cobertores, , tais preciosos e semipreciosos, abo- nhoar, peugas: pulover, pelerinas,
toalhas de mesa,,
biqui. toaduras, alfinétes de gravata e de ponches, polainas, pijamas, guarda- tocicIe tas, motofurgões,
m anivelas,
breques, desligadeiras, pare-ehoques,

SIMAS
Ind. Brasileira

Na 872.417

para-lamas, para-brisas, pneus, pneuMáticos, pedais de câmbio, rodas para veículos, radiadores para veículos,
varetas de carros e vagonetas
basculantes.
N
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N9 872.421

SIEL - Sociedade de Importação

e Exportação Ltda.

872.414

Itequerente: Siel — Sociedade
Importação e Exportação Ltda.
Local: Atnazonas
Nome de empresa

SBNSONIS

Itiatietria Brasileir a

N9 872.425

f

N9 872.426

Requerente: Fabrizio Fasano & Cia. Requerente: Companhia Siderúrgica
de Mogi das Cruzes — COSIM
Ltda.
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classes:' 5, 8, 11 e 16
Classe 42
Insígnia
Artigos: Para distinguir: uísque
SP 872.418
N9 872.415

.TERMINUS
, Indústria Brasileira

Microcillin
Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft

Requerente: Términus — Materiais
Leverkusen -- Alemanha
Para Construção Ltda.
Local: São Paulo
Classe 16
Farbenfabriken Bayer
Artigos: Para distinguir materiais Requerente:
Aktiengesellschaft
para construções, decor-ações e adorLocal: Alemanha
nos de prédios: Argamassas,
Classe 3
areia, azulejos, batentes, balaustres, Artigos: Um preparado
farmacêutico
blocos de cimento, blocos para pavi- indicado contra resfriados
e doenças
naentação e calhas, cimento, concreinfecciosas.
to, cal, cré, chapas isolantes, caibros,
caixilhos, colunas, chapas para coN.? 872.419,
berturas, caixas d'água, caixas ele
descarga para lixos, caixas de des-carga em cimento, edificaçõ es pra
moldadas, estuques, emulsão de base
gêsso, estacas, grades, janelas, estruturas metálicas para constrwões.
lamelas de metal, ladrilhos, lamlirio,
lages, lageotas. material isolante
contra frio e calor, massas anti-ruidos para uso nas construçõ es, manilh•s, massas para revestimentos de
paredes, mosátcos, produtos betuminosos para uso nas construçõei.„ pias
de cimento, produtos de base asfáitico, produtos para tornar imperme a
s de cimento-bilzantesrgm
e. cal hidráulica, pedregulhos. produtos betpininosos impermeaban.
tes. líquidos ou sob as outras formas para revestimentos e outros usos
nas construções. persianas, lacas para pavimentação peças ornamentais
de cimento ou gêsso para tetos e pa
redes, parquetas, portas, portões, Por- Requerente: João Gobbo Sobilnlao &
Cia. Ltda.
tas de chapas onduladas, pisos, seLocal: São Paulo
leiras para portas, tijolos, tijolos reCasse 1
fratários, tubos de concreto, teihas,
Artig o: Cal hidratada
tacos, tubos de ventilação, reservatórios para água, tanques de cimento,
N9 872,420
vigamentos, vitrâs, venezianas, vigas
pisos, portas e pilares de concreto,
tintas para construções não incluidas em outras classes.

Requerente: José Limongi az Irmão
Loçal: São Paulo
Classe 42.
Artigo: Aguardente de cana

N9 872.422
Requerente: R. Jung & Cia. Ltda.
Local: Amazonas
Classe 8
Artigos na çlasse
N? 872.427

Requerente: Tic — Transportadora
UNI FARM103
Industrial e Comercial S. A.
Local: Guanabara
Classe 50
Serviços: — Transportes terrestres
em geral de mercadorias, por conta Requerente: Universal, Distribuidtra,
Farmacêutica e Hospitalar Ltda.
própria ou de terceiros, dentro e fora
Local: Amazonas
do país, e representações e agências
Classe 3
de emprêsas de transportes.
Insígnia comercial
N9 872.423
No 872.428'

brandes Armazens

de Ferragens do Mercado

g
Indústria Brasileira

Requerente:

J. Soares, Ferragens

S. A.
Local: Amazonas
Classes: 6 — 11 — 16
Título de Estabelecimento
N9 872.424

Requerente: Metalúrgiqa Samma
Ltda.
Local: Amazonas
Classe 40
Artigos da clas.ae

N9 872.429

N° 912.416
Requerente: .erigorifico Santarrosen.
se S. A.
Local: Rio Grande dO Sul
Classe 41

Artigos: Óleos e gorduras 'vegetais
N9 872.430
J.SOARES FERRAGENS S.A.

AMAZON,

Ind. Brasile4ra
Requerente: Companhia Siderü'rgica
de Mogi das Cruzes — COSIM
Local: SM Paulo
Classes : 5, 8, 11 e 1,§
10 a

Requerente: Irmãos Pilou & Cia.
Local: São Paulo
Classe 42
Artigo: Aguardent e de cana

Requerente: J: Soares, Ferragens
Local:8'AnAis.zon. as
Classe 11
Artigos na classe

Local: Silo Paulo
Classe 36
Arti,ges: Para distinguir e proteger
blusas, blusões, oaraisas, ca„misetas,
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Cuecas, japonas, pijamas,
vesticloa.
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saias e beterraba; biscoitos; beringela, Orla Polir; pós para dar e conservar bri_ aros; braços; breques; calotas;
colis; bolachas; bolos: bombons; ou aunfpós para lavar; pós para lua chassis; desligadeiras; direçoes;chapas,eixos

chos; caças alimenticals; cacau; ca.
fé; cajú camarão; .canela; canja;
canjica; caqui; caramacaas; cara:ralos; carnes frescas, seca e em conserva; castanha; cebola; cenoura, ceSULNORTE
reais; cevaad; cevadinha; chá;
Ind Brasileira
c- heiros alimentícios; • chispe; chouriços; churrascos; coalhada; cenco; aogurnelos; colorantes para alimentos;
Requerente: "Suilnia-te" Incentivos colorau; comiaho; compotas; cost.
Fiscais Ltda.
dimentos para alimentos; confeitos;
Local: Guanabara
couve; cravo; cremes; drops; enClasse 50
e/leiva; espinafre; essências alimen_
Artigos: Para distinguir e proteger tícias; extrato de tomate; extrato
prestação de serviços de captação de de carne; extrato de fruta; ervanço;
teeursos oriundos de incentivos fi.S. erva-doce; ervilhas; faisão abatido;
Paia, elaboração de projetos indus- farelo; farinhas alimentícias; faritriais e financeiros, agenciamento de nhas .de cereais; farinhas de man;Indícios por conta de terceiros e elioca; farinha de mesa; farinha de
kttermediaçâo de valôrea mobiliárioS.. trigo; favas alimentícias; féculas
alimentídias; feijão: feijoada; fer_
NO 812.432
mento; fiambre; fígado; figos; filhos; flocos; frutas (in natura, secas,
em calda ou • em conserva) fubás;
fungos; galinhas abatidas; garoupas;
gelatinas alimentícias; geraras SÀL
mentidas; -gergelim; giló ; gluc ase ,
goiabas; goiabadas; gorduras. alimentícias; grânulos alimentícios; grão de
bico; guando; hopjes; . hortaliças; hos.
tias; juliana; lagtista; laranja; latint.
BEASTIallta nios; legumes; leite de cabra; leite de
vaca; in natura, em pó ou condenINDóSTRIA
lingüiça;
língua;
sado; lentilhas;
lombo; louro; maçãs; • macarrão.
mandioca; mangas; ma,nteira; marRequerente: Vassillos Venieris
garina;- marmelada; mariscos; massas
Lodal: Guanabara
alimentícias; massas de tomate, masClasse 2 .
para sôpa; mate; mel; melado:
Aitlgos: Desodoran tos sanitários. sas
milhos; miolos; miúdos de animais;
mocotó molhos ai :mentidos; molusNO 872.433
cos alimentícios; mortadela; mostaa.
da; i abiça; nabo, nozes; noz mos.
cada; óleos alimentícios; ôstras;
ovos cozidos, fritos cu quentes; pão;
pastialaa; patos abatidos; pessega_
da; pêssego; peixaaas; peixes; pepi,
no; pêras; pescados; pickes; panen_
ta pimentões; pipoctia; pirarucu; p0.
lenta; pralines:' presuna.a;
alimentícios para conservar alimentos; pudins; queijos, quiabos; rabadas; .11a•ana,das; rabanetes; rações
alimaaticias; rações balanceadas para
animais; rapelho; rim; sai; saaal,:s.
sa.ka; salsicha; s.auduiches; sara a
riras; salga; soja; sopas; sorvetas;
talharim tapioca temperos; toucinho;
tomate; ., taarões alimentícios; tora
tasalimentícias; trigo; urucurn;
uvas; vagens; vina,ve; xaropes ala
Mentidos; aspa; xuxu.
•
Classe 46
Artigos: Abrasivos para polir; agua
sanitária; alvaiade para limpeza; alRequerente: Ernesto da Silva
vejantes; amido para lavanderia;
Carneiros
anil; parafina para polimento; ízul
-Local: Guanabara
para lavanderia; barrilha para laClasse 48
Artigos: Um estôjo para crianças, vanderia; boneca de cera para polibriquete para polir; brunidoontendo: sabonete, perfume, óleo, mento;
re,s; buchas para polir; cera de lavanCreme, talco, pente e escôva.
deria; cera para conservar brilho;
cêra para lustrar; cera para polir;
Ns. 872 434/435
composições para brilho; composições
para conservação de móveis e Utensílios; ccmposições para lavagem; co'n
posições para 1' __peza de móveis e
IPIMax
ute,wilics: detergentes; esfregões
para polir; esmeril; esponjas de aço
àrasileira
para polir; esponjas química-mente
preparadas. para polir; farinha para
lixívia; flanela quimicamente prep,a.
da para . limpeza, fósforos; gotna
Requerente: Distiabuidora ipimar .:e.;
Para lavanderia; graxa para couro;
' Limai ad a
sapatos; madeira; etc. :-para saLocal: São Paulo
patos; hldróxild0 de sódio; lã de
• 'Classe • 41
para polir; líquidos detergentes;
Artigos: Substâncias ali/nandaia:: e aço
lixívia . lixa; massas para brilhar;
seus preparados. Saga adiantes de ara massas
para lustrar; massa5 arya
mentos. Essências alimentícias, •a
saber: abacate.; aaacaxi; abio; abó- polir; material abrasivo par,
bora; abricó; acaraje; acelga; açu Pl eina para lustrar; óleos para 'tis •
car; agrião;, aipim; alcachõfra; ai- Irar; • óleos para 'Limpar móveis e
caparra; aletria; alface; alho; ah. Jirivinos; palha cie aço para po'ir,
rnentação para aves: alpiste; amei- ;:at o de spex: pano • de ricire; na n•
xa; amêndoa; amendcim; amido ali. estwrii , pano • quini et inmte trepar.:_
Mentimo; angu; araruta; arroz; as- tio para tirar rnaM:has; pastas Varrt
pargo; asados; avei:v aves abiti. f,f; e conservar brilho; pastas para
das; avelãs; atum; azeite; azeitonas, 115-:*•'-nr: pastas par 2 polir; pomadas
bacalhau balas; banana; • bananada; a:-9 • dar e conservar o brilho:. P.
NQ 8/2.431

PERFUME
o

trar; pós para poar, potasSa; preparados para dar e canservar brinio; engates; estribos; freios; para-choque
preparados para lavar; preapranua para-lamas; pedais; pontões; radiado- '
para polir; preparados para tirar rei; rodas; toletes; varais; varetus;
manchas; preparados para tirar felfrisos
/ligam; sabão coanurt; sabão de
areia; saponáceos, shicatos para laNS. 872.442-444
vanderias; sotta cáustica; sulfato
pára lavanderia; tijolos para brilho
e polimento; tinta para lustrar e
polir; tochas de cera; vela de sêbo;
espermacete, estearina, etc.
Reauerente: Irmãos Parasmo S A.
Da° 872.436
Indústria Mecânica
Local: São Paulo
Classe 50
DISTRIBUIDO RA IPI14,AR LTDA.
Artigos: Serviços de estamparia; for.
jaria; modelação; laminação; galvanizam
Requerente: Distribuidora açamar
ção; to.nearia; usinagem; fundição; tre
Limitada
Mação de peças e metais em geral
Local: São Paulo
Classe 31
Nome de Empresa
Artigos: Material de vedàção, a aibert
adesivos; aros, anéis; argolas; arruelas/
NS . 872.437-438
betume; buchas; bujões; esferas; ga.
chatas; mangueiras; mangotes: massas;
molas; molas; tampões; tiras: tubos:
tubulações: válvulas
E RM
TIC
Classe 28
Artigos: Colas e adesivos
IndUstria Brasileira
N.° 872.445

90G1035110

Requerente: Irmãos Parasmo S.A.
Indústria Mecânica
Local: São -Paulo
Classe 6
Artigos: Partes de máquinas e motores, a saber: acoplamentos axiais;
anéis; aros; braçadeiras; buchasa calços; canos; cruzetas; cubos; culatras;
eixos; ernbolos; facas; guias; hastes; juntas; molas; parafusos; porcas; placas;
polias; ralos; receptáculos; rolamentos;
válvulas
Classe 31
Artigos: Material de vedação, a saber:
adesivos; aros; anéis; argolas; arruelas;
betume; buchas; bujões; esferas; gacheias; mangotes; massas; molas; tampões; tiras; tubos; tubulações; válvulas

•

IRMWOS PARASMO S.A. IN-..:1jTRI:t
EECANICA

Requertene: Irmaos Parasmo S. A.
Indústria Mecânica
Local: São Paulo
Nome de Empresa
N. o 872.446

GEMINI

IndtIstria Brasileira

Requerente: Textil Gemini Ltda,
Local: São Paulo
Classe 34
Artigos: Tapetes, cortinas e panos assoalhos e paredes, linóleos, oleados, o
encerados, inclusive para instalações'
Indástria Brasileira
hospitalares, a saber: Capachos: cortinas; cortinados; encerados para ,hão'
Requerente: Irmãos Parasmo S.A. esteiras para chão; estores para janela; estrados para chão; linóleos; mos.
Indústria Mecânica
Local: São Paulo
canteiros para cama; oleados; panos
Classe 6
para assoalhos e paredes; passadeiras;
persianas móveis; sanefas; tapetes
Artigos: Partes de máquinas e motores, a saber: acoplamentos axiais;
N.° 872.447
anéis; aros; braçadeiras; buchas; ca/
ços; canos; cruzetas; cubos; culatras;
eixos; embolos; facas; guias; hastes; juntas; molas; parafusos; porcas; placas;
CRUOES PITUSOIURA LTDA
polias; raios; receptáculos; rolamentos;
válvulas
Classe 11
Requerente: Creações Pitusquinha
Artigos: Ferragens, a saber: anéis;
Limitada
arames lisos ou farpados; argolas; aros;
Local: São Paulo
armações; arrebite; arruelas; braçadeiNome de Empresa
ras; brocas; bolas; cadeados; canos;
conexões para encanamento; correntes;
14.° g72.448
cruzetas; cubos; cunhas; cunhos; curvas de cano; engates; fechos; ferrolhos;
lanchos; gramgos; lâminas; luvas; molas; parafusos; porcas; pinos; polias;
pregos; ' prisioneiros; rebites; retentoRequerente: Mornmh y —
res; roldanas; roscas; rolos; rosetas; suDistribuidora de:Ca:dos
portes; taxas; telas de arame; termie Velares Mobiliári oç.
nais; torneiras; trincos; tubos; uniõe.,;
Local: São Paule.
válvulas
Classe -50
Classe 21
Artigos: Peças para veículos a sdbor: Artigos: Compra e venci:'.. à .ígc.;„ •
s
lanha; batata; baunilha, bertalha; macios par lustrar; pomadas para alavancas de c/mbio; amortecedores; I própria e ou de terceiro
NS. 872.439-441

170121:13B0

MORUMBY

4.

prezo ou a prestação de títulos

'

N9 872 455

valôres mobiliários
N.° 872.449

ULTRAGAZ

VGRUMBY DISTRIBUIDORA DE TITUNE
LTDA.
£ VALORES MOBILIÁR

IOS

Requerente: Morumby —
Distribuidora de Títulos
e Vaiares Mobiliários Ltda.
Local: . São Paulo
Nome de Emprêsa
N.° 872.450

LTR GAZ
INDUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Cia. Ultra gas S.A.
Local: São Paulo
Classe 43
Artigós: Águas gasosas, naturais ou artificiais; caldo de cana, caldos de frutas; guaraná; refrescos, refrigerant'es;
soda, xaropes para refrescos
N . 872,451

ULTRAGAZ
ADUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Cia. Ultraaas S. A.
Local São Paulo
Classe 42
Artigos: Na classe.
N9

872.452

ULTRAGAZ
:NDUSTRIA BRASILEIRA
Reatuerenie. Cia.. Ultra ,gaz S.
Local São Pariá
C] 2,F,SP 49
Artigos: Na classe.
N9 872.453

ULTRAGAZ
INDUSTF" .."" r"S" P'IRA
Requerente: Cia. 'Marna% S. A.
Local São Paulo
classe 39
Artigos: Na casse.
N9 872 454

ULTR AG-A
INDUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Cia. Ulsragaz S. A.
Local São Paulo •
Ciasse
Artigos: Na

classe.
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INDUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Cia. Ultragaz S. A.
Local São Paulo
Classe 8
Artigos: Na classe.
N9 872.457
-

Festdanaa
Requerente: Vestil Roupas Ltda.
Local: Distrito Federal
Classes: 28 — 38 — 49
Titulo.
N9

872.455

Nektpá

ra o cabeio; perucas papéis tasriumacias, penaunes, p.etroleos, pentes,
pomadas para a peie, pó de anos,
pastas dentifrícias; rouge, redes para
i o cabelo; sabões e sabonetes perfumacios, sais perfumados, sachetes;
talco perfumado, tinturas para o cabelo, tijolos para unhas; unhas artificiais; vernizes para unhas, vinagre
aromático; xampu.

N9 872t403

N9 -872.45R

M a 9 az i n
61 BA 60 Ltda.

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: /vIagaain Ri Ba 23õ Ltda
Local: Distrito Federal
Titulo.

Requerente: Palheta S. A. Produtor.
Alimentícios
Local: Guanabara
Classe 41
Artigos da classe.

N° 872.459

N° 872.464

11 •
ta tSSe " Li
Requerente: Ciclone Hinterland
Turismo Ltda.
Local: Distrito Federal_
Classe 50
Roma de Atividade: Cartão de'
crédito.

-a

e

vre

Requerente: Castrinho — Camisas
Ltda.
Local: Guanabara
Classe 36
Artigos: -Agasalhos, alvas, anáguas,
N9 872.460
aventais, bermudas. blusas, blusões,
boinas, bolaras, bonés. borzeguins, botas, botinas, cache-cola.' calçados, cal'
ças. calcinhas, calções inclusive para
espa rte, camisas incluSive para escamisetas, capas, capotes caruto locadora porte,
tolas. casacos, casacas, Ceroulas chapéus, chineles, chuteiraas, cintas, cinResuerente: te Mans Auto Locadora tos, cinturões, colarinhos, coletes.
cuecas, culotes, dolmans, dominós.
Ltda.
echarpes, fantasias, fardamentos farLocal: Distrito Federal
das fraques, galochas, quimonos, reClasses: 21 — 33
galos, roupas feitas. ronpas para esTítulo
porte, roupões, saias, sandálias, sapatos, shorts, slaks, sungas, suspensóN9 872.461
rios, uniformes, vestidos , véus e
visons.
Classe 13
Artigos: Abotoaduras de [punho, águça:
marinhas lapidadas, alfinetes de gravatas, anéis, argolas para usar come
,.....* '
jóias. botões de colarinho. braceletes,
brincos, brilhantes, broChes, contas
..5.
..,..1
ds metal precioso e pealsa preciosa
,k..)
ou imitações, chaveiros. ,correntes de
44,
metal precioso oir imitação, para pula-o, correntes de metal precioso ou
im : tação, para relógio, diamantes lapidados, esmeraldas lapidados, medalhas, Opalas lapidadas. pulseiras,
prendedores de gravata. -

.R,equerente: Caaabril — Indústria
Comércio de Produtos de Limpeza
•Ltria.•
Local: Goiás
Classe 46
Artigos: Artigos e preparações par
csmaelaitua polir e limpeza eus gera r
a, saber: algodão preparado par a
limpar metais e móveis, anil amid
azul da Prussia e Ultramar para la
underia, abrasivos quando para con
sentar e polir, barrilha, buchas par
'limpar e polir; Ora para assoalho
composições para limpar rnaquinis
mos, céra para lavanderia; deterge
:es; extrato de anil; flanelas prep
radas para limpar metais e movei
fécula para tecidos, fósforos; gorn
para ,,engonsar, gema para lavand
ria e lavadeira, graxas para calcado
liquides para tirar manchas e bra
macas roupas; óleo para limpeza
carros; Preparações para desengord I.rar e branquear, pomadas para ca stades. pasta para polir, preparad
anímicos para tinturaria e lavand
ria próprios para tirar manchas te
roupas, preparados para 'ba far, pós le
brunir Metais; soda para lavanderi ,..
Requerente: Caixa Econômica
sabão em pó, sabão comum, sapon Icecs, a,u?fats, Se soda, silicato de s iFederal de Brasília_
dio, soda cáustica; tijolos de poli r;
Local: Brasilia
velas.
'Classe 50
•
Ramo de Atividade: Créditos, Finan
Classe 48
Artigos: Agua oxigenada, água le
ciamentos e Investimentos.
colônia, água de quina, água de r '1sias, água de alfazema, amônia per• N9 872.402
fumata, batons, brilhantinas ; barbas
artificiais, bigodes artificiais; -cílios
artificiais, cremes para a pele, cosméticos para a. pele, carmim, cheiros
em pastilhas; desodorantes. depila- Churrascaria Gaúcha
tórios, dissolventes; estojos de escóvas. essências, extratos esmaltes para ustsiers, sacavas para o :abalo, dentes. .cilios e unhas: fixadores para o R e qu escute: Churra.s caria Gaúcha
cabelo; glicerina perfumada para u=a
Ltda.
de toucador, grampos para o ,aibelo;
Local: Distrito Federal
incenso: lápis para maquilassem - loClasses: 41 — 42 —
ções, loções para barba, hm-titio; der:
Titulo
tifrlcios. lixas para unhas: óleos pa-

872sif5

equeren te : Acheson industries,
Inc.
L
Ratados Unidos da. América
do Norte.
Classe 1
igos: Substância quimiCas Usadas
nas indústrias,:
Classe 47
A.. tigos: Combustíveis, materiais para
It'arificação, iluminação e aquecimenS • particularmente lubrificantes de
todos os tipos incluindo ctamposições
para separar e composições para
•soltar moldes.

a
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N9 872.465

N9 872.471

ICEE

AGÊNCIA
LEÃO

O ANGU DA MADRUGADA
Requerente: Geraldo A vila

de Oliveira
Local: Rio de Janeiro
Classe 41
Título
N° 872.476

MAPA FISCAL

N9 872.467
Requerente: Acheson Industries.
Inc.
Local: Estados Unidos Cla4 América
do Norte.
Classe 47
Artigos: Combustíveis, materiais para
Requerente: Acheson Industries,
lubrificação, iluminação e aquecimenInc.
Local: Estados Unidos da América to, particularmente lubrificantes de
todos os tipos Incluindo composições
do Norte.
para separar e composições para
Classe 1
soltar moldes.
Artigos: Substancia químicas usadas
nas indústrias.
No 872.472
N° 872.468

AQUADAG

Zimaioy

Requerente: Zunmer Manufacturing
Company
Local: Estados Unidos da América
Requerente: Acheson Industries,
do Norte.
Inc.
Classe 10
Local: Estados Unidos da América
Artigos: Ligas de metal especial indo Norte.
corporado em aplicações ortopédicas,
Classe 1
Artigos: Substância químicas usadas ficando expressamente excluídas "ligas para fins odontolr7icos".
nas indústrias.
N° . 872.489

N.'3 872.'C3

O DOURADINHO

Requerente: Jolm E. Mitchell
Company
Local: Estados Unidos da América
do Norte.
Classe 43
Artigos: Bebidas carbonatadas.
Classe 28
Artigos: Copos para. bebidas carbonatadas.
Classe 6
Artigos: Máquinas para fornecer bebidas carbonatadas.

AERODAG

1n19 872.475

N9 872.473

Requerente: mapa Fiscal Editiira
S. A.

Local: São Paulo
Classe 50
Artigos: Exiitara de livros e publicações Fiscais. Órbita: Poderei, Estadual e Municipal. Gráfica; Serviços
informativos sôbre Oda e qualquer
legislação fiscal e trabalhista

Requet.s,ne: Rede Unida dk,
Revendeuures S.A. — REUNI
Local: Guanabara
Classes — 2 — 3 — 4 — 5
- 7 — 8 — 9 — 10 — 11 — 12
1S
16 17
14
15
13

—
—
—
—

19 — 20 -- 21 — 22 — 23 25— 26 — 27 — gs — 29 -- 30
31 — 32 — 33 — 34 — 35 —36
37 — 38 — 39 — 40 — 41 — 43
_ 43 — 44 — 45 — 46 — 47
— 48 — 49 — 50
Artigos: 11as classes
. 14.0 872.481

N.° 872.477,

MAPA FISCAL
EDITORA S/A
Requerente: Mapa Fiscal Edit6ra
Sociedade Annima
Local: São Paulo
Nome Comercial
N.o 872.478

GIANY

Requerente: Rede Unida de
Reçendedores S.A. — REUNI
Local: Guanabara
Titulo de Estabelecimento
N.° 872.482

-

f

REU I
Requerente: 1Vlulier 8s Stamb,vsky
e
Limitada
Local: Guanabara
Classes 21 e 33
Título de Estabelecimento
N.o 872.483

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Jose Germano Locks
Local: São Leopoldo
Classe 36
Artigos: Calçados

c5`)

Requerente: R. N. Tausz-Boutique
Local: Rio de Janeiro
Classes: 13 — 28 — 36 — 48
Artigos: Joalheria e artigos de metais preciosos, e suas imitações, usados conto adorno e não incluídos em
Requerente: Acheson Industries,
outras classes.
Inc.
Local: Estados Unidos da América Artefatos e produtos acabados de
origem animal, vegetal e mineral não
do Norte.
incluídos em outras classes.
• Classe 1
Artefatos de substâncias químicas
Artigos: Substância químicas usadas
não incluídos em outras classes.
nas indústrias.
Artigos de vestuário, de tôda sorte,
inclusive de esporte e para crianças.
N 9 872.470
Perfumarias, cosméticos, sabonetes e
preparados para os cabelos. Artigos
de toucador.

N.° 872.479

R'‘aim

MOLYDAG
Requerente: Acheson Industries,
Inc.
Local: 'Estados Unidos da América
do Norte.
Classe 47
Artigos: Combustíveis, materiais paro
lubrificação, iluminação e aquecimento, particularmente lubrificantes de
todos os tipos incluindo composições
para separar e composições para
soltar moldes.

e
Requerente: José Pereira da Silva
Sobrinho
Local: Bebia
Classe 32
Artigos" Jornais, revistas etc.
N.o 872.484

Plurifari

N o 872.474

, O DOURADINHO

indústria brasileira,
Requerente: Geraldo Avilte, de
Oliveira Local: Itio de Janelle
Classe 41
Artigos: Angú.

INDUSTRIA EIRASLEITA

Indústria Brasileira,

Requerente: Wilhiens de Mattos
Local: Minas Gerais
Rquerente: Confeitos de Amendoim
Cokinho Ltda.
Classe 3
Local: Guanabara
Artigos: Um produto formadutko
(Iludo como complemento dietético
Classe 41
Artigos: Balas, confeitos e doces de i destinado exclusivamente a retino"
alimentares das hiperglicemicse
amendoim
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N.° 872.485
' PADARIA ECONFEITARIA

ANALANDIA.
Requerente: Padaria e Cordeai-afie
Analândia Ltda
Local: Rio de Janeiro
Nome de Empresa
N.° 872.486

PADARIA E CONFUTARIA .
FlôR DO SANTANA LIDA

Requerente: Padaria e• Confeitaria
Fies do Santana Ltda.
Local: Rio de Janeiro
Nome de Empresa
N.° 872.487

. o III)
',RIO OFICIAL' `..3e;: ã
Case: 11
A.rt,ps: .,4parelios t.te café. de chá
e de co5Tinha; armações, baixelas, ba',.er.as dc cozinha, caixas. chaves, enfehes, envOlueros, engrenagens, estójos, fechaduras, feno para passar
roupa, instrumentos cortantes e perpurantes; jarras, molas, perfilados,
recipientes, ialheres. vasilhames
Classe: 12
Requerente: Cooperativa Central dos AU
' igos: Colchetes, dedais, fechos corrediços, fivelas, jarras, grifa,s de meProdutores Rurais de Minas
tal para vestidos, ilhoses, lantejoulas,
Gerais Ltda.
missangos e presilhas
Classe 33
Casse: 13
Artigos: Bares, casas de lanche, em- Artigos: Adornos,
agulhas, abotoaridos, hotéis, leiterias, restaure/lies duras, alfinetes de gravata, anéis, balangandás de metal precioso ou imiN.° 872.492
tação, braceletes, brincos, contas de
metal precioso e pedra preciosa ou
imitação; correntes de metal precioso
ou imitação, pedras lapidadas
N.° 872.490

Classe: 14
Artigos:. Aparelhos para água. de

Fe.ereiro de 1969
••••••••••

ções para méis-eis, malas, nialCas,
artigos e.stes de palha ou fibra
Classe: '29
pientes, revestimentos, sacolas, sacos,
Artigos: Escovas comuns, ' escovõek
espanadores, lambaze,s, puxadores de
água, vassouras, vassourinhas
Clame: 30 •
Artigos: Armações para guarda-chuvas, barbatanas para guarda-chuvas,
bengalas, cabos e capas para guardac-h u v as; guarda-chuvas, ponteiras
para guarda-chuvas e bengalas, sombrinhas, varetas pará guarda-chuvas
Classe: 31
Artigos: Adesivos para vedação, arruelas para vedação, barracas de

campanha, cavaletas, cápsulas -para
garrafas e frascos, cordas, cordões,
forros para vedação, lonas em geral,
mangueiras, material , de vedação em
geral, rôlhas em geral, correias de,,
transmiasão
Classe: 34
Artigos: Capachos, cortinas, cortinados, encerados, linóleos, oleados, panos para assoalhos e paredes, passadeires, persianas móveis, &oneras
ce asetes6
C lasse: 3
Artigos: Agasalhos, blusas, calçados,
calças, camisas, capas, chapéus, chinelos, cintos. fantasias, fardas gravatas, lenços, lingeries, luvas, meias,
meias confecções, roupas feitas, roupas para esporte, roupa de baixo
Classe: 37
Artigos: Acolchoados, cobertas, cobertores, colchas, edredrons, fronhas,
guardanapos, guarnições para cama 44
mesa, lençóis, mantas, panos de prato
e análogos, toalhas
Classe:, 39.
Artigos: Bolsas, caixas, calças, chapas, dedeiras, descansos, encostos, en-

café, de chá, de jantar e para refresca; envólucros, espelhos, filtros,
formas, recipientes, vasilhame, vidro
Requerente: Cooperativa Central dos conium, em pó; industrial, laminado;
vidro em geral, vidro' para automóveis
Produtor e s Rurais de Minas
Classe: lb
Gerais Ltda.
Artigos: Instalações sanitárias, reciLocal: Minas Gerais
pientes de cerâmica, reservatórios de
Classe 5.
ceramica, serviços de café, chá, janalumínio,
bronze,
chimtar e para refrescos em ceramica:
Artigos: Aço,
.
vasilhame de cerâmica
bo cobre, ferro, hidrogênio, mangan'Is
Classe: 16
ligas metálicas, níquel, cairo, prata, sucata de metal soldas metálicas, -.-inco Artigos: Argamassas para construRequerente: Editena Métdos Ltia.
ções, azulejos, blocos para construClasse 6
ções e pavimentação; cimento comum,
Local: Guanabara
Artigos: Alavancas mecânicas,
ar.
ali\
cal para construções, chapas para
Classe 32
ques de motores, bases de máquii as,
Artigos: Revistas, livros e publicações blocos partes de máquinas,,bomlss construções, edificações pré-moldadas,
esquadrias, estruturas para construimpressas
elétricas e hidrauálicas, cabeçotes de ções, janelas. ladrilhos, lambris, papel
máquinas, ferramentas mecânicas, ge- para forrar casa, tacos, telhas, tijolos,
N.° 872..488
concreto, vigas preparadas
radores de corrente máquinas cof fIdo- tubos de
1/é/lucros, guarnições . para móveis 4?
para, construções, vitreis
costurar, máquinas de fabricar produsimilares, recipientes, revestimento
Classe: 17
reis, máquinas de bordar, máqoular de Artigos: Aparelhos duplicadores de sacos, solados, to
al. h:as, tubos e vasos,
p elc
tos, máquinas lavadoras. maquinas cópias, arquivos, canetas, caixas re- artigos 'estes de borracha ou gutamoedoras, máquinas refrigeradoras, gistradoras, cofres, fichários, instruClasse: 40
máquinas ventiladoras, motores, seg- mentos de escrever, jogos para mesa
Artigos: Acolchoad.s .para móveis,
de
escritório,
máquinas
de:
calcular,
• Requerente: José Manuel López
mentos, teares, turbinas
endereçar, escrever, grampear, somar; armários, bancos, bê ços, bureatur, CkBarreto
deiras, camas, colchões,- dormitório,
tecnigrafos. tintas
7
Classe
Local: Guanabara
móveis de varanda, móveis para esClasse: 18
Artigos:
Adubadores,
arados,
batedeiClasse 32
Artigos: Adagas, arpões para pesca, critórios,- para hospitais, para sala de
ras
agrícolas,
capinadeiras
mecânicas,
Artigos, Livros, revistas e jornais
cápsulas para armas, cartuchos de jantar, para sala de visita, para tecavadeiras, escarificadores, locomoveis munição,
travesseiros
trea:
levisãciass
clorato de sódio, dinamite,
N. o 872.489
agrícolas, máquinas irrigadoras agrí- espadas, explosivos, facas-punhais,
colas, máquinas semeadeiras, motoras fogos de artifícios, munições de caça, Artigos: Acendedores de cigarros, caagrícolas, máquinas cultivadoras. má- pólvora, projéteis, punhais, revólveres, chimbos, cigarreiras, cigarros, cinzelros, ervas para furar, fumo, isqueitorpedos
quinas desinfetadoras de plantações,
ros, palhas para cigarro, piteira%
Classe: 20
tosadores de grama, tratores agrícolas
Artigos: Ancoras, bóias, cintos de na- porta-fumos, rapés, tabacos, chazutOki
Classe:. 46
taçao, jaquetas para natação, monClasse 8
Artigos: Alvejantes, anil, cera para
Requerente: Joaquim Araújo Filho Artigos: Aparelhos eletro-domesite s s netes, pára-quedas,.insaaslva-vidas, vigas lustrar e polir, detergentes, esponja
'parelhos de som, altofalante, bobinas,
Local: Minas Gerais
de aço para polir fósforos, graXa,
Classe: 21
campainhas elétricas, chaves eiétriesei, Artigos: Ambulâncias e suas partes lixa, óleos para lustrar, pós e pomaClasse 41
aparelhos cinematográficos, discos gra- integrantes, automóveis e suas partes das para dar e conservar o brilho,
Artigos: Balas, bombons, doces, drops; vados, aparelhos fotográficos, filmes integrantes, auto-motrizes e suas par- preparados para la ar, lustrar e
fruta "in natura", secas, em calda ou
saponâceos, soda
revelados, instrumentos eletrônicos, tes integrantes, aviões e suas partes lir, sabão comum,
em conserva
cáustica velas
lâmpadas, microfones. p'lhas elétricas, integrantes, bicicletas e suas partes
caminhões e suas partes
Classei 47
aparelhos de telegrafia e de telefonia, integrantes,N.° 872.491
Integrantes, chassis, elevadores, em- Artigos: Alcool, carburantes, carvãO
aparelhos de televisão, aparelhas de barcações e suas partes integrantes,
vegetal ou mineral; essências para
registros e reprodução de imagens e escadas rolantes, locomotivas . e suas lubrificação, fluidos combustíveis. SII.•
sons, aparelhos de barbear, dispositivo partes integrantes, motocicletas e brificadores para freios, para
suas partes integrantes, ônibus e suas nações; gás, gasolina, graxas lubrifide contrôle remoto•
partes integrantes, remos, tratores cantes, lubrificantes, óleos para iluClasse: 9
não agrícolas
minação, petróleo refinado. querosene
Artigos: Arcos para instrumentos
Classe: 22
musicais, bandolins, baterias musicais, Artigos: Carretéis de linha, fios em
Classe: 48
bocais para instrumentos musicais, geral para tecelagem, fias de lã, li- Artigos: Aguas de beleza, apare/MO
caixas de música, cordas para instru- nhas para bordar, para coser, para para barbear, aparelhos para cortes'
mentos musicais, cravelhas para ins- tricotar; novelos delã, novelos de ondular e secar cabelos; cremes Daril
trumentos musicai s, instrumentos
pele, cortadores de unha, cosmét1000,
linha
:
Planotec
—
Sociedade
*Requerente
musicais de corda, instrumentos mudesodorantes, essências perfumada%
Classe: 23
sicais de percussão, instrumentos mu- -Artigos: Aparas de tecidos, fazendas escôvas de toucador, estojos para touCivil de Prestação de Serviços
Meais de sôpro, órgãos, teclas pare, em peça, retalhos de tecidos em geral, cador, lâminas pata barba, liquidOe
Local: Minas Gerais
instrumentos musicais
e pós para uso em toucador; dleed
tecidos revestidos de qualquer
Classe 25
Classe: 10
perfumados, sabões perfumados
material
'Artigos: Ações, apólices, bônus, êese. Artigos: Algodão medicinal, apareClasse: 24
nhos, plantas, projetos, títulos
Classes 49
lhos odontológiCos, aparelhos eletros Artigos: Adornos de pano, alamares,
cirúrgicos, aparelhos de ou para in- atacadores, bólsas, bordados, rapas Artigos: Aparelhos de ginástica, baClasse 50
aparelhos de raio X, para móveis e para instrumentos mu- ralhos, bolas para quaisquer jogere,
Géneros de Atividade: Empresa de fra-vermelhos,
aspiradores
cirúrgicos,
capas para fins sicais; elásticos, entretelas, fitas. mo- carrinhos para crianças, cartões pua
orientação,
jogos, divertimentos, dispositivos pan
edmínistraçã o , empresa de
higiénicos,
estojos
farmacêuticos,
inschilas, palmilhas, rendas, sacolas,
de
marcação de jogos, estojos de joga,
talações hospitalares, instrumentos
*reprise de planejament o , empresa
_viezes
fichas para jogar, jogos de qual:ui=
estudos técnicos, empresa de auditoria. méd i cos, instrumentos odontológicos,
•
espécies, mesas eXelusivamente RUA
Classe: 27
a, empresa de motores para dentistas, transmissores

Re NI "G

o EDITOR

FRUTOEIEIL

empresa de engenhari
de sons para fins médicos, vibradores Artigos: Balaios, esteiras, rédeas, cal- jogos, miniaturas de quaisquer em.
florestam en to , empresa de reflorestaitas, cestas, enfeites, estojos, guarni- pécies Para brinquedos, móveis 09
medicinais
•nsprêsa de projetos
s:sentei

Cuili -fel. a 27
brinquedos, pas.: natempos, peças
j.igas, velocípedes
N9 872.493
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N9 872.500 •

da;

CASA
TAPADAS
R.equerenle: Casa Tapadas
de Comestíveis Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 41 — 42 — 43
Titulo de Estabelecimento
N 9 872.494

Fevere:ro de 1.?:59 , 1461
_

NY 871.506

TEP1-11-0-1.

-

forrnovita -

Requerente: Teijin Limited
Local: Japão
Requerente: Farmopecuária S.A.
Classe: 2
Produtos Vezerinázios
Artigos: Substâncias e preparações
Local: São Paulo
químicas usadas para fins veteri"
Classe: 2
nários
Artigos:
Um
produto veterinário inClasse: 41
dicado
no
tratamento
das hipovitaArtigos: Aditivos para alimentos para
minoses A e suas manifestações
animais e/ou aves
N9 872.507
N 9 872.501

BAR E RESTAURAM

Katabsita

SANCHO PANZA
Requerente: Bar e Restaurante
Sancho Ranzaz Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 41 —42-43
Título de Estabelecimento
N 9 872.495

Requerente: Bar, Pizzaria e Sorveteria Curujinha Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 41 — 42 —43
Título de Estabelecimento
N9 872.496
DOM QUIJOTE

Requerente : Py e Recorde Limited
Local: Inglaterra
Classe: 8
Artigos: Discos para fonógrafos; gravações, dimos, fitas, fios sonoros e

NQ 872.11

OUEliff.
indáTria )3rási1eJa."
Requerente: Queijo I\ linas Ltda
Local: Pernambuco
Classe 41
Artigos: Queijos
N

artigos semelhantes
N9 872.502

Choranarramji itk
Requerente : Engarrafamento

DE DEZEMBRO DE 1968

Choranarrampa Ltda.
Local: Pernambuco
Nome de emprêsa

NQ 872.508

N , 872.513
;DO..

FLUKINAU

RAI

A iERSAILLES

Reguerente: • tq uininauto S.A
Local: Rio de Janeiro
Marca: Fluminauto

dói

Classe 21
Artigos: Veículos e suas partes
integrantes

N. S. do Carmo
Local: Pernambuco
Classe 41
Artigos: Açúcar

N . 872.503

N9 872.509

N o 872.514

FDELWEISS

ItidústrinVe. ,, Pa
Guararapes .Lida
Requerente: Indústria 'de Papa

Guararapes Ltda.
Local: Pernambuco
Nome de emprêsa
00005. 7 RI& • ÊRRSPI•refUl

suas partes integrantes
N 9 872.498

FENOX
Réquefente: Boots Puxe Drag
Company Limited
Local: Inglaterra
Classe: 3
Artigos: Substâncias químicas preparadas para uso na medicina e na
farmácia
N9 872.499

Riba'

ma

huitástrie

N° 872.515

,

Requerente: R' ZO SÃ. Indústrias da
Alimentação
Local: Rio Grande do Sul

Classe 41
Artigos: Para assinalar e distinguir ge-'

,E.Mlufb . hire_

t

'irrdrslitÀ"Érasdel

néricamente os artigos da classe, a saRequerente: Carlos Alberto
ber: Substâncias alimentícias e seus
da Fonseca
preparados — Ingredientes de alimentos Requerente: Panificadora Estrela ii11
Local: Bahia
•-•:- essências alimentícias
Classe: 3
Bairro Nõvo Ltda,
Artigos: Um produto farmacêutico
Local: Pernambuc0
NQ 872.510
indicado como antisséptico
Classe 41
e cicatrizantes
Artigos: Bolos — massas alimentícias
N 9 872.505
pães e tortas

F arrnovita B 12

Requerente: Farmopecuária S.A.
Produtos Veterinários
Local: São Paulo
Classe: 2
Requerente: Parfums Sean Despraz; Artigos: Um produto veterinário indicado no tratamento das anemias e
Local: França
das hipovitaminoses B12 e suas
Classe: 48
manifestações
Artigos: Produtos de Perfumaria

40 LOVE

Blasilett'a`"

Requerente: Companhia Agro Inclust/34t,

a

e

CARMO

Requerente: Parfums Jean Despraz
. Local: França
Classe: 48
Artigos: Produtos de perfumaria

Requerente: Margarme G.m.b.h.
Local: Alemanha
Classe: 41 •
Artigos: Substâncias alimentícias e
seus preparados. Ingredientes de alimentos. Essências alimentícias
--- -N 9 872.504

Requerente: Casio Computer Co.,
Ltd.
Local: Japão
Classe: 8
Artigos: Para distinguir computadores

9 872.512

(Etigaiãlamertiti'k

'miamos DEPOSITADOS EM 18

14PLIS1RIA BRASILEIRA

Requerente: Bar Dom Quijote
Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 41 -- 42 — 43
Título de Estabelecimento
N 9 872.497

fotográficos •-- máquinas talantes —
• cos gravados- e filmes revelados

Requerente: Instituto Terapeutico

AQ PIZZARIA E SORVETERIA

CURUJINHA

uso comum-- iuslniniPatos c i-,parelho,
didá tico' s--- moldes de tória espécie
acessórios. cte aparelhos elétricos (blau,,
stve válvulas
lampa...as -- tomadas
tios e soguetes etc. ) — aparelhos

PaRA

Scil Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 3
Artigos: Preparado farmacêutico
indicado como geriátrico

.

N 872.516
ENDOSTIVA BRASILEIrtA

Rectuerente-:. Eletril

Eletric'clade Co- triércio Indústria et Técnica Ltda
Local: Pernambuco

Classe 8
Artigos: Para ,assinalar e distinguir g enèricamente os artqos da classe, a saber: -InstrumentoR xile. precisão —
trementos cientifk os — aparelhos de

:keq ne

: M:. nue
Edite) -es
toca): Pern;

ns,
•.

Classe 3?

rti tjá , ,: ii.

.4*

N9

872.517

n.n

1911.

IV—Ef
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trução e adôrno de prédio — estradas
etc., como cimento — azulejos — ladrilhos — telhas — portas — janelas
etc., não incluídos em outras classes —
papel para forrar casa

NQ 872.526

„,.-

SIMPATId

N° 872.520
Eguereute: Sociedade Industrial de Residuo Algodoeiro Ltda. eSiral»
Local: Pernambuco
Classe 50
44.11gos : Beneficiamento e industrialização de resíduos de algodão
-o
(Serviços de)
—

IV 872.518

Ind. Brasileira

hábbirt 'Medi
lidei IML";
Requerente: Indústria e Caméreio
Dudalina S. A.
Local: Santa Catarina
Nome de emprêsa
N° 872.522

\ 872.529

RINCÃO
SZ=ZEINC:=====eirallr

Requerente: Âncora Indústria e
Comércio Ltda.
Local: São Paulo
Classe 36
Artigos: Calçados em geral
N° 872.527

UTIL
Ind .Brasileira

mourarrit ORAM RA

Requerente: 9sliro •Takemori
Cia. Ltda.
Local: Mato Grosso
Classe '41
Artigos: Para disitnguir: café
1

N° 872.531

!NrdisnuAÁcsNERA
' Requerente: Anselmo Manoel dos
Santos
Local: Santa Catarina
Classes 25 e 41
Artigos: Classe 25 — Decalcomanias"—
Ciplomas — escudos — flâmulas — gra:vuras — painéis — rótulos artísticos e
kloS — Classe 41 — Café em grão —
torrado e moído — massas alimentícias

Requerente: C. R. Almeida S. A.
Engenharia e Construções
Local: Paraná
Classe 50‘
Artigos: Engenharia civil
(Serviços de)

N° 872.519

Requerente: Siam-Útil S. A. Indústrias
Mecânicas e Metalúrgicas
Local: São Paulo
M.M.. OONSULTORES.
Classe 21
LTDÁ.
•
Artigos: Automóveis — caminhões —
reboques para caminhões — locomotivas
— lanchas — carroças — carrocerias —
charretes — remos — motocicletas — Requerente: M. M. Consultores Ltda.
carros — tratores — troles — triciclos
Locai São Paulo
— vagões e auto-irrigadores
Artigos: Nome comercial
N° 872.528

IV 872.532

N° 872.523

'.:CRASA

-/Reg

INDÚSTRIA BRASILEIRA

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Indústria e Comércio
Duclalina S. A.
Local: Santa Catarina
Classes 23 e 36
Artigos: Classe 23 — Para assinalar
-C distinguir genéricamente os artigos da
"çlasse, a saber: Tecidos em geral —
Classe 36 — Para assinalar e distin,
tuir genèricamente os artigos da dast% a saber: Artigos de vestuário, de
tada sorte — inclusive de esporte e
para crianças (fraldas, cueiros, etc.)

INDÚSTRIA BRASitEtRA,

f Requerente:

N9 872.521

Requerente: C. R. Almeida S. A.
Engenharia e Construções
Local: Paraná
Classe 16
Artigos: Para assinalar e distinguir genéricamente os artigos da classe, a saber: Material exclusivamente para construção e adõrno de prédio — estradas
etc., como cimento — azulejos — ladrilhos — telhas — portas — janelas
etc., não incluídos em outras classes —
papel para forrar casa
N° 872.524

C.R. ALMEIDA

BUSITa
Requerente: Bramias Polimer Indústrias
Químicas S. A.
Local: São Paulo
Classe 50
Aplicação: Serviços
N° 872.525

t

Requerente: CoMercio de Bilhare&
Bola Sete Ltda.
Local: São Paulo
Classe 49
Artigos: Para distinguir jogos, brinque,
Requerente. Vice Rey Indústria e
dos e passatempos: Armas de brinqueComércio de Móveis Ltda.
do — bonecos --- baralhos — dominós
Local: Guanabara
— tômbolas — damas — jogos de mesa
Classe 34
Artigos: Tapetes — cortinas — persia- — bolas para todos os esportes — jo.
gos de armar — fichas para jogos —
nas — linóleos — passadeiras e
dispositivos para marcação de jogos —
capachos
tênis de masa — snOokers — xadrês —
jogos de foot-ball 'de mesa — alvos
N° 872.530
para jogos e tiros armas de brinquedo — veículos de ;brinquedo — jogos
de bilhar — esgrima — marcadores de
cScore» — marionetes — quebra-cabeças — rifas — jogos de vísporas —
móveis de brinquedds — miniaturas de
utensílios domésticos — máscaras para
..\;\
•t,. ,.•
•
• • :•?‘
esporte — discos de arremêsso esportivo — jogos e passatempos educativos
'
de magnetismo — e etricidade e eletrô'
nica — mesas para snookers
choca,
lhos — fantoches
figuras de aves e
patins —
animais — palhaçOs
patinrtes
N° 872.533

Requerente: M. M. Consultores Ltda.
Local: São Paulo
TANCIBÉ
Classe 50
Requerente: C. R. Almeida S. A.
Requerente: Âncora Indústria e
Artigos: Para distinguir COM() marca de
Ineris
t ri a 1rasi1 eira
Engenharia e Construções
Comércio Ltda.
serviços: Administração de bens —
Local: Paraná,
Local: São Paulo
assessoria — auditoria — organização
Ft.
Requerente: Lojas Tanger Ltda.
Classe 16
Classes 32 e 36
de emprêsas — contabilidade — admiLocal: São Paulo
Arti g os: Para assinalar e distinguir ge- Arti gos: Indústria e comércio de calça- nistração de emprêsas — consultorias —
Classe, 36
tièricamente os artigos da classe, a sa- dos — revistas impressas e programas representações — corretagem — em- Artigos: Para distinguir artigos de vesde rádio e televisão
ber. Material exclusivamente para coaspreendimentos e planejamentos
tuários e roupas feitas em geral: Aga-e
-14d tIstria 13rasikita

•
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salhos - anáguas - blusas - blu- papel de escrever, títulos, taiões, pasões - boinas - bonés - cartolas'- pel almaço, fichas em brancs livros.
fiscais, notas fiscais, papeis de
casacão - coletes - capas - chales correspondência
cachecols - chapéu A - cintos - cinN9 872.537
tas - combinações - calças de senhocaras e de crianças - calções
cuecas
misas - calças - camisetas
- ceroulas - casacos - echarpes fantasias - gravatas - gôrros - jogos
. 1ROMBERG CIA.LTDÂ,
de 'ingeria - jaquetas - luvas - ligas - lenos - .mantôs meias maiôs - mantas - mandrião - man- Requerente: Bromberg & Cia. Ltda.
Local: São Paulo
tilhas- paletós - penhoar - pulover
Nome de Emprêss.
- pelerinas - ponches - polainas pijamas - punhos - robe de chambre
N° 872.538
- roupão - sobretudos - saias suspensóris - saídas de banho - sweater - shorts - stolas - soutiens • dr,*
slack - taier - turbantes - ternos uniformes e vestidos
/, o'

4,7 0—&°
5-b (§, ,„
40 •

Classe: 23
Artigos: Para distinguir tecidos ent
-geral, tecidos para confecções em geral, para tapeçaria e para artigos de
cama e mesa: Algodão, alpaca, canhaino, cetim, caroa casemiras, fazendas e tecidos de lã em peças,
juta, jersey, linho, nylon, pacopaco, percalina, poliestsr, rami,
rayon, sécia natural ,tecidos plásticos, tecidos impermeáveis, tecidos de
pano couro, tecidos sintéticos de fios
acrílicos e veludos
le1-9 872.543

K,S
InAstria _Brasileira
Requerente: Indústria de Produtos

Fevereiro de 19E9 1463
excitadores químicos; extintores químicos para incêndio. feuilacetaullido; ferrocianeto de potássio; filmes
sensíveis; fixadores químicos; 'fladi n
no; fluidos químicas para inústria;
fluoridreto; fluxos para soldas; formiatos; fosfitos; fucrina. gaiatos;
galheto de bismuto; gases químicos;
glicerina para indústria; glicol; glicosidos; hélio; helicopistas Papéis; hexano; hidrocirato para cópias. hidrogênio; hidrosaulfito; hldrossulfito; hidroxicitronelal; hinos-fosfatas; humetantes químicos; iaspermeabilizantes químicos; materiais químicos; induretos; mexi ganita; materiais sinéticos, produtos químicos para fabricação de; nitratos;
nitroben.zina, oxalatos; oxidantes
químicos anti; óxidos; oxigênio; papel alubuminato; papel heliogralioen
papel sensível; piroiusita; pós quimicos; potassa; preparações químicas; redutores quirnicos. remoSedoreS
químicos; renovadores químicos; reveladores químicos; salicitabos; sais
fpfinicos para indústria; secantes
quigmicos; sodas químicas (inclusive
cáustiéa) •, soluções químicas; salta»
tos; sulfitos, sulfuretos; thinner,
exceto outras classes

S” Ltda.
Químicos
Local: São Paulo
Classe: 1
r
Artigos: Substâncias e preparações
x,
quirniass usadas nas indústrias, na
sfl) &g) 'ir° C)
fotcgrafia e nas análises químicas.
.Substancias e preparações químicas
0 0 o
Indástria Brasileira
usadas nas indústrias, na fotografia
e nas análises químicas. Substâncias
N° 872.544
e preparações químicas anticorrasivas
Reguerentec: Cid dos Santos Antão
e a.ntioxidantes, a saber: abrasivos
1).
^t
e
,
.
'
;"
Júnior e Alessandro Godano
químicos .. ansorvente.s químicos; ace4? 4*o
isradores químicos; acordésia; aceLocal: São Paulo
tificadores químicos; acetatos; aceClasse 8
tileno. acetcarsenito; acetocelulose:
Artigos: Para distinguir aparelhos eléácidos; acetona; adesivos químicos;
tr:cos e eletrônicos: Pisca-pisca - luz
Requerente: Pieira Milos
absorventas químicas; • agentes qui- , Industrie Brasileira
estroboscópica - amplificadores - sesrsocal:
micos; aglutinadores químicos; água Requerente: Indústria de Produtos
tas luminosas - osciladores - painéis
Classe • 33
Químicos "ES" Ltda.
destilada para industrias água oxiluminosos - fernos de indução - legs nada para indústria; aguarrás para
Local: São Paulo
treiros luminosos - aparelhos reproduindústria albumina; álcalis quimi872.539-54ti
Classe: 1
tores de imagens - projetores de luz i
nos
químicas;
álcool
para
cos; alcal
v isõres - caixas acústicas e gravadores
indústria; aldeídos; alimentos; pro- Artigos: Substâncias e preparações
dutos qui:nicas para conservar; alu- químicas usadas nas industrias, na
IV 872.535
mes; alumiria; alvaiades para ins sotografia e nas análises químicas.
dústria, antelina ou amelida; asam Substancias e preparações químicaS
ta; amidina; amido (químico); anu- .anticorrosivas e antioxidrantes, a sadcgênio; amidol; amônia; amorna- bar: abrasivos químicss absorvenco; amonieto: anilina, anticorrosivos tes químicos - aceleradores químicos
'SEVION
acetilificadores
quimicos; mi tidetonantes para mo- - acordésia
s
- acetatos - acetileno - aceIndástria Brasileira
toses; antifsrruginosos químicos; de- mico
químicas; antimônio; 'toarsenito acetocelulose ácidos
Requerente: S. A. Phiiips do 'Brasil sinfetantes
antioxidantes quimicos; antitártaro; - acetona - adesivos químicos - abSao
Paulo
Requerente: Fábrica de Artefams de
antracono; antra.quiona; árgon; ar- sorventes químicos - agentes químiClasse: 8
Tecidos Brankel Ltda. gonina; arsênio para indústria; ati- cos - aglutinadores químicos - água
Artigos: Pata . distinguir aparelhos
Local: São Paulo
químicos; auratos; azécla.s - destilada para indústria - água oxielétricos, aparslhos metiminços, aces- vados-es
Classe: 36
sal de; azatatos; azotos; azulina; genada para indústria. - aguarrás
Artigos: Para distinguir artigos de sórios elétricos: Alto falantes, arn- banhos químicos; bário; barita; ba- para indústria - albumina malha; Anáguas, blusas, blusões, pliii.eador p s amuccedores, aspiradorss, ritina ou baritita. bananas quimi- químicos - alcalinos químicos - álcalças, combinações, calções, camisas, condensadnrs s apare l hos receptores
cool para indústria - aldeidos - alisons, aparelhos telecomunicações, casa bases químicas; benzsno; ben-• mentos - produtos químicos para
camisetas, camisolas, casados, ja- de
bobinas, -comutadores, chassis, ante- sina; biboratos; bicarbonatos .para conservar
alumina - alumens
quetas. coletes, luvas, Meias, maiôs, nas, fios elétricos, fios terra, lampa_ indústria: bicloretos; hicromatos;
polover, pijamas, saias, sweater, das, soquetes, • tomadas, fonógrafos, bioquímicos, produtos bioxalatos; bis- alvaiades para indústria '- arnelina
shorts, cuecas, vestidos, guarda-pó, tema-discos, microfones, transforma- mulato; bismuto; bissulfitos. bitar- ou amelida amida amidina paletós, sueter, terninhos, mantas ciares, rádios, televismes, gravadures. tratos; boracita; brometos; bromo; amido (químico) - arnidogênio •ffli
amidol - amônia - amoníaco vao tilas, mostradores aparelhos cie brofórmio; bromuretcs; butano - amonieto - anilina - anticorrosivOs
N9 872.536
as
gás;
cafeína;
cafeona;
cal
virgem
tab
,
ai a fidelidade, transmissores
alciminas químicos - antidetonnntes para mepais televisores. ferms
elétriccoseide
usadocalomelanos
nas -indústrias;
ras,
batedeiras
cálcios;
para
indústria motores - antiferriginssos quirnicOS
soacirriar. encerade i
calsominas carbonatos, - antiincrustantes químicos -- anticânfora;
geiad ca. as
carburetos; carmim. carmalita; ca- mônio - antioxidantes químicos •
Classe: 50
antracono - antraquiseína para indústria; catalisadores antitártaro
distinguir
como
mar.
Artigos: Para
arsênio
Oxido nona - árgon - argonina
químicos; cáusticos; cório
ca de serviços: - Consertos, reparos, de; corusa; corusita; chapas emul- para indústria - ativadores química
instalações, manuteimán e assistên- sionadas; chapas sensíveis; cianato; -• auratos askcias-sal de; azotatos
cia técnica de aparsihos elétricos e cianatos. cianido; eiano; cianogênio; - azotos - azulina - banhos quieletrônicos
cianutaro; cianuretos; cinábrio; Cl- micos - bários - barita - baritina
barrilhas químicas tratos' cloratos; cloretos; cloridra- ou baritita
Srs. 872.541-542
tos; cloro; clorofórmio como solven- bases químicas - benzeno - benzina
te; cobalto. combinações químicas - biboratos bicarbonatos para Iade; colódio; composições químicas; dústria - bicloretos - bicromatos compostós químicos; corantes quimis bioquímicos - produtos - bioxalaSTARBAJA
cos; corrosivos químico - anil; tos - bismutato - bismuto - bissun.
bócreôsoto; cromatos; cultura; caldo fitos •- bitartratos - boracita
úsTRIA
BRASILEIRA
Endimtria
Brasileira
broma.
de, cultura de bactérias; decolami- rax - braunita - brometos
im p
butabromuretos
nantes químicos; decopantos químl--:- brofôrm:b
cos; decoponentes químicos; dege-sno-gás - cafeína -• cafeona -.cal
-r ,r & Cia. Ltda. Ractuertut. :
• ,; n .;•:
Starsaja Importaçào, ladores químicos; descorantes quim-1 vissem usado nas Indústrias
cos; desengra xantes químicos; desin- eimin á - Cálcios - calomelanos para
Lasn': Silo Paulo
Exportação e Comércio Ltcla
calsornina
crustan
tes
quim'
cos
;
desnaturantes,i,rlfitriC
cânfora
Casss: 38
Local: São Paulo
carmini •
carburetos
Para d,stinguir impreams.
químicos .dispersantes (mímicos; I ^^,^•^"-`
Classe: 22
"",`.)+sta - caseína para iridtISBiscas de ra.pnl. cadernos, papéis de Artigos: Para distinguir fios e linhas dissociadores químicos; dissolventes I
químicos. piuretina; dolomita ou do- ti -- sata:ízadores químicos -- sanacarta. papei e de oficm, aartões co•-• de trída espécie: Algodão, cânhamo, ]orna;
dulciticautes quígmiccos para 'ti r-os sitimicos -• côrios-óxido de: 00da visita.s impressas, en- juta, rasai, lã linho nylon rayon
mei cla'.s
claleina para industria, mcm --• "mussita - chapas .emultr14sinpoliester,
acrílico,
sécia
natural,
vsloptts de qualquer tipo resibos, iaersahante s quimicos : estearatos; es- pAr .r- sbanns srnsivelS
„ turas; duplicatas, letras da cssnbio, téticos, plásticos, ceulose e mista, dos- tearina:
cianido •-• siaria clan0";
cirnetos
ésteres quím i cos: estriquicheqües, notas mesmos. para tecelagem, costura nina para
ifkros f ff) br ail C
clanuretoS
clanutaro
fins industriais; etano: gé nio
bordado, tricô e crochê
promissórias, clabêntures, passagens,
872.534

SONTEC
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Qinábrio - citratos - cloretos - elo- - aulafos - azedas-sal dê; azó.a5-,s Substância e preparações químicas micos; renovadore.4 químicos; reveantieorrosivas e antioxidantes, a sa- ladores químicos; • salicilatos; 614f8
kidratos - cloro - clorofórmio como - azotos - azulina - banhos
~ente - Cobalto, combinações qui- micos - barios - barita - narrwia ber: abrasivos químicos; 'absorventes químicos para indústria; secante$
p210aS de; colócil3 - combinações qui- ou oaritita - barulhas químicas - químicos; aceleradores químicos; químicos; sodas químicas (inclusiva
Mica8 - compostos químicos - co- cases químicas - benzeno - benzina acordésia; acetificadores químicos; cáustica). soluções químicas; mitabiboratos - bicarbonatos para in- acetatos; acetileno; acetoarsenito; tos; sulfitos; sulfuretos; thinner, exMates químicos - corrosivos químiácidos. acetona; ade- cato de outras clasaes.
00S anti; creosõto cromatos - dústria - bicloretos bicroi-natcs - acetocelulose;
sivos químicos; absorventes químiattittira. - caldo de; cultura de bac- knoquimicos' - produtos - bioxala- cos;
N; 87?.547
agentes
químicos;
aglutinadores
biStnutatO - bismuto- - bissulr.ce.
decolaminantes químicos
ttértaS
boracita - bó- químicos; água destilada para inaeGOpan.tos químicos - decoponentes titos - bitartratos
Químicas degeladores químicos - rax - bramida - brometos - bromo dústria; água oxigenada para indusbrofórmio - bromuretos buta- trie; aguarrás pára indústria; albudeacoranfes químicos - desengraxan- INDCSTRIA Dl; PRO'DUTu3 QuíviICOS
álcalis químicos; alcalinos quitles químicos desincrustantes qui- no-gás - cafeína - cafeona - cal mina;
micos.
álcool
para
indústria;
aldeis"
Micos - desnafurantes qui-micos - virgem usado nas indústrias - cal- dos; alimentos, produtos químicos
cimina
cálcios
calomelanos
para
as
químicos
detonandor
r
a
e
p
destem
indústria - cânfora - Calsomina - para conservar; alumens; alumina; Requerente: Indústria de Produtoa
Cies químicos anti; diluentes químicos
carburetcs - carmim alvaiades para indústria; amelina ou
Químicos "It S" Ltda.
0- &tórridos - dispersantes químicos cabornatos
amida; amidina; amido
Local: SM Paulo
- diSsociadores químicos - dissol- - camalista - caseína paro indús- amelida;
(químico)
;
amidogênio;
amidol.
Nome de lEmprêsa
atenteS químicas diuretina - dolomia tria - catalizadores quimicos - cáus- amônia; amoníaco; amonieto; anin•nn•
dulctficantes quimicos para indiás- ticos químicos - corio-oxido de. coN 9 87?.548
anticorrosivos químicos; antidfistria - dulcina para indústria - rusa corussita - chapas emulsio- lina;
para motores; antiferruamolientes químicos estearatos - es- nadas - chapas sensíveis - cianato detimantes
•
químicos; antiincrustantes
tearina - ésteres químióos.- estri- - cianetos cianido ciano ciano- ginosos
químicos; antimónio. antioxidantes
QWnina para fins industriais - etano gênio - cianutaro - cianuretos - químicos;
antitartaro; antracono;
ta- excitadores quimicos - extintores cinábrio - citratos cloretos - cio- an traquion a ; árgon
• ; argonin a ; ai •seqUinticos para incêndio - fenilaceta- ridratos - cloro - clorofórmio como nito para indústria;
' ativádores quínilido - reffocianeto de potássio - solvente - cobalto, combinações quí- micos; auratos; azêdas
sal de.
fiLtnea sensíveis - fixadores químicos micas de; colódto - combinações quí- azotatos; azotos; azulina;- banhos
fladino - fluidos químicos para in- micas - compostos químicos - co- químicos; bário; barita; baritina ou
dústria - fluoridreto - fluxos para rantes químicos - corrosivos quími- baritita; barrilhaa químicas; bases Requerente: Sade Sul aa-nericana de
Eletrificação S. A.
SC/Idas - formiatos - fOstitos fu- cos - anti; creosõto - crorriatos - químicas., bases químicas; benzeno;
Local: São Paulo
crina - gaiatos - galhato de bis- cultura - caldo de; cultura 'de bac- benzina; biboratos; bicarbonatos
Classe: 5
Mut° - gases químicos - glicerina térias - decolaminantes químicos - para indústria; bicloretos; bicromaArtigos: Metais não trabalhados ou
para indústria - glicol - glicosid:os decopantos químicos - decoponentes
he- químicos - degeladores químicos - tos; bioquímicos, produtos; bioxala- particularmente trabalhados, usados
- hélio - helicopistas-Papéis
tos; bismutato; bismuto; bissulfitos;
nas indústrias
- hidrocirato para cópias - hi- descorantes quimicoti - desengraxan- bitartratos. boracita; bórax; brauniClasse 8
drO gênto - hidrossulfito - hidroxi- tes químicos - desincrustantes quí- ta ; brometos; . bromo ; brof &mio ; Artigos: Instrumentos
de precisão,
citronelal - hiposfosfatos - hurne- micos - desnaturantes químicos - broMilretos; butano - gás; cafeína:
instrumentos científicos, aparelha;
tentes químicos - impermeabilizantes destemperadores químicos - detonancafeona;
calvirgem
usado
nas
inquímicos - io4uretos - manganita tes químicos and; diluentes químicos dústrias; calcimina; cálcios. calome- de uso comum, instrumentoa e apa- materiais - químicas - matérias - dióxidos - dispersantes químicos lanos para indústria; cânfora; cal- relhos didáticos, moldes de tôda esSintéticas - produtos químicos para - dissocia-dores químicos - dissol- somina; carbonatos; carburetos; pécie, acessórios de aparelhos elétrifarbricação de: nitratos - nitroben- ventes químicos diuretina - dolomia carmim; carnalita; caseína para in- cos (inclusive válvulas, lâmpadas, tosina - oxalatos oxidantes quími- - dulcificantes químicos para indús- ch:latria; catalisadores químicos:. cauís- madas, fios, soquetes. etc.), aparelhos fotográficos, cinematográficos,
cos anti; óxidos - oxigênio - papel dústria - duicina para indústria •
arburninado - papel heliográfico - emolientes químicos estearatos es- ticos quimicos; corm • (micto ae,.co- máquinas falantes, etc.), discos aravados e filmea revelados
papel Sensível - piroclusita - pós tearina - ésteres químicos - estn- rusa; corussita.; chapas emulsionaquímicos - no'assa - preparações quinina para fins industriais - etano das; chapas Sensíveis; cianato; ciaN . 872.550
químicas - redutores químicos - re- - excitadores químicos - extintores netos; dano; cianogênio. cianutaro;
fenilaceta- ciauuretos; cinábrio; citratos; c!oremovedores químicos - renovadores químicos para incêndio
reffocianeto de potássio - tos; cloratos: clor;.dratos:- cloro; cloquímicos reveladores químicos - nilido
Salicitatos - sais químicos para ir - filmes sensíveis - fixadores químicos rofórmio como solvente: cobalto,
fladino - fluidos químicos para in- combinações de colódio; composi- C. Sul Americano
dústria, - sei-mies químicos - sodas
cáustica) - solu- dústria fluoridreto - fluxos para ções químicas; compostos químicos;
químicas
ções químicas - sulfatos -sulfitos soldas - foriniatos - fosfitos - fu- corantes químicos; cocantes químioulfuretes - thinner - exceto de crina - gaiatos - galhato de bis- cos; corrosivos químicos - anil;
Silva Irmãos Lida .
muto - gases químicos - glicerina creisoto; cromatos; cultura; caldo
outras classes
Local: Sergipe
glicosidos de; cultura de bactérias; decolannglicol
para indústria
—
Classe; 41
- hélio - helicopistas-papéis - he- nantes químicos decopan tos quirniArtigos: Café torrado e moído
N" 872.545
sano - hidrocirato para'cópias - hi- cos; decoponentes químicos; degelaN 9 6721.551
u e atLes químicos:
drogênio - hidrossulfito - hidroxi- dores
PARAPINOL
citronelal - . hiposfosfatos - hitme- clusen g iaxantes dssincrustantes químicos - irnpenneabilizantes tantas químicos; desnaturantes qui-TYlei 113 tria Brasileira
Manganita micos; destemperadores químicos; dequímicos
ioduretos
Requerente: Indústria de Produtos
materiais - químicas - matérias tonantes químicos - anti; diluentes
Quimicos "KS" Ltda.
sintéticas - produtos químicos para químicos; dióxidos. dispersantes quiLocal: Sã3 Paulo
fabricação de; nitratos - nitroben- micos; dissociadores químicos; disoxidantes quími- solventes químicos; diuretina; ditosina - oxalatos
Classe; 1
Artigos: Substâncias e prearações
P cos anti; óxidos - oxigênio - papel mita ou dolomia; dulcificantes quimicos para indústria; dulcina para
- papel heliográfico
• químicas usadas nas indústrias, na alburninado
papel sensível - piroclusita - pós indústria; emolientes químicos; esfet,O grafia e nas análises químicas.
Guisai-Andas e preparações químicas químicos - potassa 4- preparações ateaaratos; estearina. ésteres quimire- cos; estriquinina para fins indusantiCerrosivas e antioxidrantes, a m- químicas - redutores químicos
químicos - renovadores triais; etano; excitadores químicos;
iau: abrasivos químicos - absorven- movedores
químicos para incêndio;
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