REPÚ

nau

LICA FEDERAT

IL.

1
SEÇÃO 111
ANO XXVII - N 9 41

DEPARTAMENTO NACO,i.).1.

CAPITAL FEDEItAL

SEGUNDA-FEIRA, 3 DE MARÇO DE 1981P

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

corretagens Incorpoenções) - Claa.
se 31 (art. 97 n o 4),
N9 599.425 - Agência Guanabaia
DIRETOR GERAL
de Informações - Milton Ferreira
de Souza - Classe 33 (art. 97 Mune.
Expediente de 26 de fevereiro
N 9 600_916 - AC1E13 - Assemaçao vancas de cambio - carros berços - ro 4).
de 1969
dos Corre:spondentes da Imprensa carrinhos para máquinas de escre, N O
600.320 - Caso Virgo - Bev1.
alstraageera do Braall - Classe S-8. ver e velocípedes.
lacqua & Cia. Ltda. - Clase 15
Pedido de Preferência
N o 604.202 - F , . G, - Cia. Fo
(art.
97 n o 1)
N Y 04.488 Fiisuba - FrigoriClasse 1.
Lco Sudoeste Bahianu S.A. - Cias- Exprkssao de Prcpagafida Deferida
Coig .ate Pahnoilve Company ' (no 1 tuquunica Nacionat
NO 599.740 Tôda nunj
pedido de preferancla da maica A.
N o 604.203
D. Inseto - Inqui. se 41.
La, Fin, termo n9 774.689) , Indústria Qwroica Santo An.
N ? 604.518 - Ardee - R O. Wer- Dia - Francisco Soave - Classes
defiro o pedido de preferência.
ateio S.A. - Classe 2.
ner em Inc. - Classe 16 - Regis, 32-33 (art. 101).
• 604.219 - Pericursil --, Labora- tre_se com exclusão da generalidade
Nome Comvetai Deferido
"seus acessórios".
toldo Pernil
-- Classe 2.
NO
598.406
Riachue.
Grupo de Trabalho
N 9 604.515 - Oimovex - Dimovex lo S/C Ltda.-itnoLiliária
• 604.54 - Sayegh Sayegh - Imobiliária Ria..
Distribuidora de Móveis Ltda. - chuelo
Engenharia
e
Comércio
Ltda.
S/C Ltda. - (art. 93 no s).
R:0, 26 de fevereiro de 1969
Classe 40.
(-lasse 50.
Marca Deferida
N 9 604.628 - Vaiantex - Lanifí- N9 600.169 - 1Vetalfõrma :Marcas Daferidas
N'-= 604.284 - Mobitec - Mobitec
Varam S.A. Classe 40 - Re.- los Serviços Brasil Norte S.A. So.
Moveis e Esquadrias Ltda. - Clas- cio
gsitre.se
com exclusão de bandeja Classe 16,
se
40N° 597.614 - anraima - Anna.
man Miar.
ma - Reoresei.tações; e Conta PróN
9 604.306 - Lages Diversos
pria Ltda. - Classe 38.
N o 604.634 - Varantex
_dora, Lages de Madeiras Ltda. -- cio
N O 567.990 -- Rilaarcedeira
varam
S.A.
Classe
12.
Classe
N 9 597.998 - incerportos - Comercial - Importedora e Exporta- No Ç6043g - Honor - Rodrigo • N o 604.679 Ulco-Tend Inco- g'a S.A. - Aguarde-se o térino na..
dora Interportos Ltda. - Classe 41 Pereira de Faria - Classe 36.
fauna Indústria e Comércio de Pro- mero 876.563 da requerente.
-Regestre-se com exclusão de Irl.dutos Fa r macêuticos Ltda. -- Ciasturas, reefições prontas e camomila. N° 504.422 - 13
Bela, Vista S.A se 3. N9 598.062 -= Merck Co. Inc. - Produtos Alimentimea - Classe 35
Serviço de Receo,
- Registre_se com exclusão de ai- No C04.804 - Nieuia Carrocerias
AMprelsol - classe 2.
Nicola S.A. Manufaturas Metálicas
mofadas.
- elesse . 14.
Nç 598.804 - R,etesco - Reteseo
informação e Expedição
Coméicio e Represer ntações Lida - N Y 604.425 - E- Bela Vista S.A
N
O
691.848
Lirat
Lirat
InClasse 23.
Produtos Alimentícios - Classe 3-6
clastria Mecânica de Precisão Ltda. Expediente de 26 de fevereiro de 1969
N o 598.896 - Botta - Laborato. ques.Regastre_se com exclusão de
-- Classe 5.
Diversos
res Botai s.A.R.L. - Classe 3.
Ne .)04 . 898 iviourasil - Indústria
N
9 604.42C - B - Bela Vista S.A.
NO 599.571 - Heraldico - ConForam mandados cancelar de accie..
Alimentícios - Classe 40 e Comércio de Carnes Mourasil Lifecções eHraldico -Ltda. __ Classe Produtos
do com o art. 22 do Código an
g istre-se com exclusão de ban- mitada , Classe 41,
Re
38.
dejas dom'clliares .
patentes abaixo mencionadas:
604.906 - Per i choil - Ancora
N 9 599.700 - Laborató- N 9 604.433 Bela Vista S.A.
N" 87.651 - Requerente: Dormia
Indústria e Comércio Ltda. - Cias
rios Organon do B r asil Ltda. - produtos
Walker.
Alimentícios - Classe 32 -• se 36
Classe 2.
Registre-se
com
exclusão
de
agendas,
No 599.817 - - Bozano edições impressas, publicações im- No 604.914 - Bignotto
78.662 - D. D. Bisaggio.
Textii
S.A. Comercial Industrial e Impor,. pressas
Biginufto Ltda. . - Classe 23.
e órgão de publicidade.
N9 78.576 - Adelino Calegari.
tackna - Classe 46.
NO 606.278 - Tuei - Transportes Ne
Ne 604,436 -5 - Bela Vista S.A.
N9 599.944 - 171 - Frutaria a
78.685 - Leonor de Sequeira
A1iment1eice - Classe 31 Urbanos Rurais f uterestaduais Lána Rovai.
Boinboniére 171 Ltda. - Classe 41. Produtos
- Registre-se com exclusão de pes.. tada - Classe 38.
N9 600.047 - ORIEL - Empreen. tana.
N° 78.700 - Siemens - Schttekert.
N9 606.365 - Nosso Recanto .dimentos Imobiltataos Elyzeu de
Almeida - Classe 32.
N9 604.439 - B - Bela Vista S.A. Ncsso Recanto Lanches Ltda. - werke Aktiengesellschaft.
Alimentecica - Classe 9 Classe 50.
Ns e 78.701 - Stahlwerke Bruninghattg
rae.
N 9 600.060 - Ceie Jairo - Celso -Produtos
Registre-se com exclusão de esN o 606.517 - Vibran - Fiação Gmbh,
U e Souza p ereira -- Classe 41,
tojos
para
instruuientos
musicais.
N9 600.067 - Larone
& • No 604.445 - 13 - Bela Vista S.A. Biasileira de Rayon Fibra S.A. - N9
78.716 - Braulino Bodart,
Irmão - Classe 41.
Pr odutos Alimenticios - Classe 22 Classe 24 - Re gistit-Ele com exClu.
N° 78.724 - Marcai° Dias de Med
NO 600.414 - Quimex - Quimex. - Gegis.tre-se com exclusSO de fios São de bandeira e flâmula.
Produtos Qumecos Ltda. - Classe e iiiihas para pesca e linhadas de
Sinal de Propgarida Deferida
a.:0 para pesca,
2.
No 78.77 - Finc Corp.
N9 604.446 -- - Bela vista
N9 -600-431
Langside - Drury's S.A. Produtos ` Aiimeraicios - Clas- N o 604.456 - 13 - Bela Vista S.A. N9 78.749 - Arnaldo Rodrigues Loa,.
S.A. Distribuidora de Produtos In- se 29 - RegIstre-ec com exclusão de Produtos Álimenticios - Classe 33 eiro (Cancelem-se as patentes).
ternacíci-aiá. - Ceasse 43,
101). i
. • . cninaifte de ar -- guarnições de oor (art.
Oposições
.
N O 6 04.964 - M Pessa-nha, MaN9 600.436 - Amorado __ Estoril .:acha para automeveie - laminas de
& 'Cia. Ltda. - ...Classe 36 Ankfatos de If...atex Norfol Ltda..
Veleiros, laláqu.na e Motores Ltda. Itoeracha para degraus - pneumáti- chado
(oposição ao térino ne 862.419 marca
- Classe 21. - Registre-se com cos - ponta de burracha para ben-I (art. 101).
No
NorB
r:Boor).
r - tèro
in n e 862.420 marca
exclusão de a là-vancae de câmbio e ealase muletas ...tini-pneumáticos
Titulo de Embeleeimento
carros. berços.
Dei
erzdo
N o. o64.447. - B
Be:a V_sta S.A.
11:
31,14 orno Re stau. ra
rante
n te. Ltda.
N99 600.437 - Telg - Teilini & Frodatos
~ ._(op
.. os:: j
Classe 11
e97.186 - Edifício Brasil - ção aoatu
Cia. - Classe 48.
to a2 863.686 Marca Furai...
Registre-se com exclusão de ala. Civia S.A, (AdniiniStração tie Bois,

PA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

1490 Segunda-feira 3
-- As Repartições Públicas
terão entregar na Seção de Comunicações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 haa
ras, o expediente destinado à publicação.

-

As reclamações pertinentes

matéria retribuída, nos casos de
én() ou omissão, deverão ser

formuladas por escrito à Seçic!
de Redação. até o quinto dia útil
subseqüente à publicação no

órgão oficial.

- A Seção de Redação funciona, para atendimento do público, de 11 às 171130tn.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
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EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

•

aviso.

Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos_ oficiais a renovação de assinatura deve ser
CHE DA eitçÃO ene PEOAÇA0
clive po sanviço na p onitcaebaa
FLORIANO GUIMARÃES solicitada com antecedência de
J. B. bÈ ALMEIDA CARNEIRO
trinta (30) dias.
DIÁRIO OFICIA-L
'
- Na parte superior do encle.
GIEÇÃO te'
tékx) estão consignados o número
Coefio de plabOoldad• do Oxpadlanto do Coportarn•olle
do talão de registro da assinatura
Nacional d• Propriedade. Induotrial do Mlniotérlo
e a més e e ano em que findará.
do too/Coibiae de Cwolbrolo
OURIETOP GERAL

ALBERTO DE BR1TTO PEREIRA

1Mpiessc nee Otteme.s no Departamento

Cie imprensa Naeronai

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital .e interior:
Capital e interior:
- Os origidiais, devidamente
autenticados, deverão ser dactilo- Semestue
NCr$ 13,50
NCr$ 18,00 Semestre
grafados em espaço dois, em uma Ano ~I •,•• • • • • • ,• • • • NCr$ 36,00 Ano
NCr$ 27.00
só face do papel, formato 22x33:
Exterior
Exterior :
as emendas e rasuras serão resNCr$ 30,00
Ano
NCr$
39.00
Ana
Cleir
iode
o.d
*d/
Gr*"
•
•
salvadas por quem de direito.
NÚMERO AVULSO
- As assinaturas podem ser
do
número
avulso figura na última página de cada
O
preço
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 lerão anuais.
' José Gonçalves de Souza (oposição
mo termo 868.140 marca Skimonal).
Sbell International Petroleurn Compady Limited (oposição ao termo n9
- 867.317 marca Siel).
Cia. Antártica Paulista Indústria Brasileira , de Bebidas e Conexos (oposição
ao termo 863.791 sinal de propaganda
Festival da Cerveja de Vitória) - termo n9 863.792 sinal de propaganda Festival Capixaba da Cerveja - termo n9
863.795 sinal Mini-Festival da Cerveja
- termo n9 863.796 sinal Festival da
Cetveja do Espirito Santo - termo n9
863.797 sinal Super Festival da Cer•
veja).
neenssgen fa Cia. Ltda. (oposição ao
termo n9 863.788 marca Nata).
Johnson el johrisau (oposição ao termo n° 863.817 marca Medskin).
Fábrica de Cigarros Sudan 5/A (oposição ao : termo 119 868.749 marca Pau' listão).
Cia. Baptista de Almeida Comércio e
Indústria (oposição ao termo in" 863.788
marca Nata).
CM. Brasileira de Caldeiras e Equiparaentos Pesados (oposição ao termo
ti° 868.778 marca CBC),
Indústria . de Colchões Especiais Ltda.
(oposição ao termo 864.882 Marca
Orthoclinico).
Moa. Inc. (oposição ao temo n9
864.949 marca Mecca).
• Miltontex. Indústria do : Vestuário
rait,,da (oposição ao termo a" 868.418
marca Tyrontex) .
Eine Empreendimentos Imobiliários
Ltda. (oposição ao termo n 9 865.418
marca Eme).
Sylvio (Ir Abreu Neves (o posição ao
-term . ; n" Wi; (157 marca Dia1ogo) .
Rossi S/A Indústria e Comercia de Beb'das (opmicão ao termo
n9 3;63.635 titulo Terraço Mia Restaurante •-- termo n" 863.636 nome de empresa TemNço Itália S/A Restaurante).

- As assinaturas kI neneidus poderão ser suspensas, sem prévio

A. J. Morais Cia. (oposição ao
termo n9 866.937 marca Coinbra).
Jurgan Cristie Indústria e Comercio
de Cosmeticos Ltda. (oposição ao termo n9 863.729 marca Free) .
Metalúrgica Arja S/A Indústria e Co..
mércio (oposição ao termo n° 865.991
marca Arjek).
Armações de Aço Probel S/A (oposição ao termo/TV 869.155 marca Fkx).
Fama Ferragens S/A (oposição ao
termo 868.132 marca Fama).
E. 1. do Pont d.e Nemours and
Company (oposição ao termo 867.231
marca Dal Pont temi° n 9 867.323
marca Dal Pont).
Frigorifico Wilson do Brasil S/A
(oposição ao tèrino n" 867.133 Marca
Produtos Dobom).
Nenvton Lyra Vergara (oposição ao
termo n' 866.3;6 marca Sentei).
Transportes Rodoviários Transmitias
Ltda. (oposiçÃo ao tênrio e 864.140
marca Tremsmina,$).
Comarca S/A Plásticos e Materiais
para .Tapeçaria (oposição ao tirmo a'
866.181 marca Comaco).
Comercial e Empreendimentos Delifm
Verde Ltda. (oposição ao termo número 865843 marca Delfins).
Facit S/A Máquinas de Escritório
(oposição ao termo n 9 867.015 Marca
Emblemática).
Trevoli S/A Artefatos de Couros e
Plásticos (oposição ao termo a* 866.1)8
it.arca Trevo).
Testi' Capitólio Ltda. (oposiçã'o ao
termo n 9 868.365 marca Capitólio).
Dirceu Arantés (oposição ao termo
n9 866.540 marca Raladinbo)..
Original S/A Indústria de Auto :Peças (oposição ao termo o' 866.818 marca Original) .
IN/lombo Fama S , Pi (oposição ao iérMO 867.798 marca Fama - termo n9
868.132 marca Fama).

Europa Fábrica de Lustres Limitada
(oposição ao termo n9.865.632 marca
Europa).
Lark S/A Máquinas e Equipamentos
(oposição ao termo n9 860.987 marca
Lark).
Irnpasa Indústria Mineira de Papéis
S/A, (oposição ao termo n° 866.459
marca Mimoso).

Divisão de Patentes
Bnaecliente de 26 de feTereiro de 1969

Privilégio de invenção deferido
N9 128-976. - P.concedzador difusor de gasolina - 14u:rival Carneiro
Barbosa,
In19 144.203 - Granuladores Scottish Agricultura' Industries
mited.
N9 144.251 - Processo de prepara._
Ção de derivados asteróides com ciclos
r000dificados e substátuintes heterocfelleos - Roussel-Uclar.
N9 146.026 6 Processo de secagem
por congelação - Leybold liochvakitum Anlagen GMBH.
Ne 145.321 - Processo de fabricação de sake sintético e artificial. -

- As assinaturas, das Repartições Públicas serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de fe.
vereiro.
- A remessa dei ',aleires. sempre a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional. deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à sua aplicação.
- Os suplementos as edições
dos órgãos oficiais' só serão remetidos aos assinantçs que os solicitarem no ato da assinarura.
Dr. 1Vlanabu Akashi e Pliroshi -Miyashita.
N9 145.630 - Processo para a pro.
dução de emulsões ;aquosas contendo
alquil_hidrogênio - poli siloxanas é
ás emulsões obtidas; por êste processo
- parbenfabriken Ba.yer Aktiengesellschaft.
N9 149.197 - Processo para laquear objetos feitos de .p2,lio1efinas
reticuladas ou de copolitneros
'clinicas reticulados Dynamit Nobel
Aktie..ngesellschaft.
N9 149.912 - Processo para a separação de um metal, pertencertte
série dos actinidiod, de uma liga do
mesmo com um metal derretido Uni.
teci States Abonde! Energy, Cormnis..
sion.
N9 150.223 - Estabiliv..atiores para
resinas de clorent polivinfLieo
composições de resinas eiv'masilizaclas
para uso em embalagens para produtos alimentares
Argu.s Clmreical
Corporation.
N9 116.002 Nõvo modelo de gapsuba invioláveis de matéria plástia.
- Jean Grussen.
Ne 130.436 - Aperfeiçoamentos
amaracões de .ponta de arame
no envolvimento de fardos de
riais elásticos -; Preeik ti. '1249,

:and sons Llxnit,ezl.

-

Ne 142.128 -, Aperfeieoame*
em engate universal - Bfeieletas
nark S. A.
1n7 9 139.164 -'-- lkilitqu- a para -peu
AVISO 'AS REPARTIÇOES
rar e misturar, propri . pura
rcouvAs
rar misturas de inatas' tis betumai
O Departamento de Imprensa soa e adaptável sio tra2sporte
Nacional avisa às Repartições Pú- viário e rodoviário - '2,arl_Berma
blicas sai geral que devera() provi- Heise.
119 139.513 - heconi:ecimento
denciar a reforma das assinaturas
dos érgáos oficiais até o dia 30 de] símbolos dependente re st!~
abril. a rim de evitar o cancela- 1 Bperry Rand Corporaticr).
N9 139.539 - Mecanismo de A
mento da remessa a partir daquelana,mento do suparte louca
data .
máquinas para lavar louça O registro de assinatura nova, ou Batbknecht G.na.b.H.
N9 140.373 - transm ssor de felirça.
de renovação, será feito co»tra a
- Twin Disc Clutch C rapany.
apresentação do empenho :da desN9 141.190 - Proceso e aparelho
ppsa respectiva.
para efetuar processos químicos,
Ciba Société Anonyme.
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N o 142.499 - Aperfeiçoamentos em
N9 -152.395 Processo. para a pro- N o 138.439 - Caltfótaila Researen
No 181.590
Sidnei' Lábo Neves.
ou. referentes à p rodução de =de 'i.uço continua de um revestimento Corporation.
N O 124.636
Internationai Vul•
plástica, expelida ou produtos feitos de proteção contra corrosão sôbre;
NO 139.221 - 1.-arrets Food Com-7 canizing Corporation.
rêde. - Plastic Ttextile AE-cessories pelo menos, a superfície interna de
um cordão tubular de aço de peque- pany Proprietary Limited.
No 163.822 - E. I. Du Pont De
Nemours and Company.
N
o 148.783
10 142.8137 - Aperfeiçoamento em no calibre. - Benteler_Werke Akti..
Úniroyà L, Inc.
controles remotos. - Cano Restelli. engesellschaft Werk Neuhus,
N 9 169.831 - Monsanto Cornaliky.
N o 164.578 - Imperial Chemical
NO 144.484 - Aparêlho de instru_
N 9 166.171 - Aperfeiçoamento ‘-an Industries Limited.
No 170.001 - Dow Corning correcitação elétrica, processo para ou relativo a um processo para 1•.N 9 171.470 -- Metalbrás Comércio poration.
produzir polietileno para p olirneriza- xiviação contínua e material desin- de Metais
Ltda.
N9 170.029
ção de etileno em um reator e apaSaiva 9 Fe Cie.
N 9 171.590
relho para polimerizar etileno até tegrado - Aktiengesellschaft.dc
Ferro Corporation.
N
9
170.052
José
Fabri &
polietileno sólido. - Union Carbide Danske Suldrerfabrikker.
N 9 111.608 - Ivo Fazzion=
N9 170.364
Freitas, Araújo •51
'Corporation.
N 9 142.264 - Aparelho para transN o 171.910 - Aloysio José Wis- Cia. Ltda.
No 144.999 - Projetor e caixa para ferir faixas magnéticas para uma 7o- chral.
N9 170.615
Rastman Kodak
:ta de dados - The National Cas.h
films - Impcomation Inc.
Company,
Rsgister Cianpany.
N O 171.912 - José Huerga Cor• No 145.189 - Aperfeiçoamentos
coba.
N O 174.225
Comni o tl weal tia
em armação extensível parã óculos.
Privilégio de invenção
N o 171.915 -- Guilherme de Car- Scientific and Industrial Rascarei'
- José Floriani Filho.
indeferido
•
Organization.
valho Dias.
No 145.844 - Aperfeiçoamentos
N
o 187.423 -,Jayme Fredenson,
troduzidos em dispositivo para marN
o
1\1 9 116.607 - Biqueira de prole171.931 - Agriplas InclusWa
car o volume de líquidos contidos em ãc para calçados industriais Paidiata da Acrílicos' 8. A.
No 187.426 - Jamil Ashear.
reservatórios. - Luiz Pires Corrêa.
Jean Loes.
N 9 172.037 - Velsicol Chemical
Tome con hecimento do parecer
No 146.007 - A perfeiçoamentos em
N 9 123.605 - Aperfeiçoamentos em Corporation.
técnico:
máquina para mercerizar tecidos. •
calçados Representações Eduardo
Dionisio Alexandrini.
N9
150.464
Ltda.
José Gomes da
No
172.214
L'Oreal..
N o 146.749 - Comutadores acienaN9 157.067 - Cias. PfizerSilva.
Co.,
N 9 131.533 - Processo de aplica
No 172.281
Damião Franaisco Inc.
dos por audio. - Standard Elec,ãr s1ri selins de bicicletas de vis- Ramos.
trica S. A.
N 9 165.629 - Exequiel Rene Scantas panorâmicas, emblemas e insigas
No 172.285 - Jerzy Gruszczynski e lieu.
N O 147.172 - Membros formadores alas de clubes ou entidades recreade filetes de rosca, • tendo ranhuras tivas - Artefatos de Couro Wrs:' 1VIethodios Kaikaslief,
NO 172.731
Rohm Roas Comp orta_lubrificantes, e processo para Ltda.
N O 172.443 - Raul Villamil Lanza. pany.
•
sua fabricação. - Textrori Indus_
N 9 134.652 - NOvo processo de fatries, Inc.
N9 173.096 - Société Nationale
N 9 172.444 - Criatiano Em.
bricação de veludo nylon - Heinz
Dea Pétroles D 'Aquitaine.
N9 147.723 - Chave elétrica de Kunatli.
N o 172.4a3 - Masao Uchida.
• Coroando a diStância. - Yasuke
NO 166.853 - Jap anese Consulting
N o 172.531 - Nicolau Gulea.
Mode° industrial indeferido
Institute.
Ganiko.
N O 98.727 - Novo modelo de s,--•
N o 172.604 - Pincéis Tigre S. A.
N o 143.422 - Aparelho musical lado para caiçados -- Fábricas (lerNotificar o requeren te :
N° 172.690 - Walter de Gois. Bareletrônico. - Georges Lou.s Canave- /nade S. A.
a.
171.372 - Scuario
bana,
Luiz
Alves
e
Luiz
Carlos
Jr.,
Maurazie
se e Helmuth Gunther Dinkelrnann.
LtN
d9
Pecanha, Gurgel.
Exigências
N o 149.791 -, Processo para a ele_
N
o
173.174
Demétrio
Rosát.
No 172.622 -- Fábrica de ArmaS
tro-depo ição de cobre lustroso, fleCumpram exigências:
N o 173.190 - Oracio Dinalho.
Mod ornas Fam Ltda.
xível e banho de revestimento do co•
N 9 123.014 - Benjamin B. Br..ek
bre, ácido, aquoso, apropriado ao
N 9 173.251 - Giuseppe MonteferNs. 172.623 - 172.653 - Fábrica
uso no mesmo. - The Udylite Re, .ford.
rário.
•
de Armas Modernas Fam Ltda.
•
search Cerpiration.
1 .9 132.959 - Erwin Meyer e CaaLa.
N o 173.253 - Ginaeppe MouteferNO
173.422 - Keishu Takatio.
N o 150.026 - Novo dispositivo de- A. Seibel.
rário.
sempentador de p:anchetas. - 1‘,:ario
No 173.596 - Gennaro Cieri.
Limo.
iN9 174.060 - Koppers Company,
Inc.
No 163.117 - Aperfeiçaamentos
reirtivamente a veículos viajando soNo 174.231 - Pirelli Genetal Gabre urna superfície. - HoVereraft
ble Works Limited.
Development L:mited.
N o 161.606 - Mecânica Cairu LiNo 110.775 - Recesso de prepara_
mitada.
ção de novos derivadas o:aal'..nicos de
boro. -•Rous-e1-1,1claf.
No 174,281 -- José Bento Moreira
Franco.
N9 139.333 - Processo ' para remover matéria vegetal de lã -Wellman
No 174.274 - Schloernann AktienCornbing Ccmpany.
gesellschaft.
N9 139.350 . - Material fibroso de
Cumpram exigências técnicas:
Impôsto sôbre Produtos Industrializados
reforço e p rocesso para a sua prodn.
N O 135.719 - Ciba Société Anoção. - Teikoleu Jinzo Kenshi Kaa
nyme.
bushiki Kaisha.
DECRETO-LEI N 9 400, DE 30-12-68
N o 139.326 - W. R. Grace & Co.
No 140.457 -- cânulas para infuNO 168.740 - E. I. Du Pont De
são continua, de produto sintétto,
Nemours and Company.
e processo para sua obtenção. - B.
Braun.
NO 171.344 - Etablissements Kub.1-•
Divulgação n9 1.088
mann.
No 141,643 -- adga de Níquel-cro_
mo-molibdeno altamente estável à
NO 173.817 - Farbenfabrikeq
corrosão intercristalina. - Badische
Bayer Aktiengesellschaft.
Anilin & Soda. Fabrik eiAktngesellsPREÇO:
0,30
chaft.
No 173.854 - Dr. Frank Josepn
SOiVa.
N 9 144.107 - Sacador de retalho
•
de • máquina de injeção de Material
plástico. - Indústria Brasileira de
N9 174.069 - Farbenfabrik Bayeg

MERCADOR IAS •
EST R A. NGEIRAS

.

Máides S. A.
No 144.263 - Processo para intensificar as propriedades de promoção
de crescimento das rações animais, e,
estimular o crescimento de animais,
- The Pills.Bury Company.
NO 147.863 -- Processo para a fabricação de produtos de aerosssol, J. R. Geigy AG.
N9 151.797 - N-vo processo anti_
corrosivo e de desencrustação Ishwar

Singh Bhela.
No 152.177 - Processo para juntar,
aditivos ao aço fundido na ocasião
Co taansvasamento - Ishikawajima-

.

Flarima Julcogyo Kabushiki Kaisha,

A VENDA

•

Na Guanabara
Seção
•

Vendas: .Av. Rodrigues Alves 1

Agência I:. Ministério da Fazenda

Atende-Se a pedidos pelo Serviço de Reembêlso Postal
Em Brasília
Na sede do DIN

Aktiengesellschaft.
NO 174.130 - Tanabe Seiyak,u co,
Limited.
N9 174.084 - Stauffer Cheinicat
Company.
NQ 174.185 - British Titan PrO4
ducts Company Limited,
NO 174.276
Eprova Akti oge4
selischaft.
N9 174.277 -- Cibo, Société ,kn04
nyme. 1'
N9 125.115 - José Gonzales LO4
renzo, Dr. Luiz Cuervo y Jaen.1,
Luiz Fuentes Canal.
No 139.139 - R. O..plunzii
_at
pia,
_
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149 612.140 - São Paulo Litoral 22-11-63. aguarde-se no ar- Na 612.547 - Riachuelo -- Cia. Viação
N9 144.547 - Adolfo Koshirca. „tqu:voem
São Paulo Litoral . Limitada
Distribuidora de Tee'dos Riaahuelo
os
seguintes
processos
abaixo
149.632
Gráf.
Decor
. N9
- Classe 50.
Classe16.'
'mencionados.
Comércio
Ltda.
e
iria
- eia.'
Libbey Owans Ford Glass Company 149 612.557 - Riachuelo
N9 150.622 - Walter Nicolau aler- - Titular
Distribuidora de Tecidos Riachuelo Frase de propaganda indeferida
da
patente
PI
62,892.
Johann
Von
Hutschler.
bert Max
Fernando Vaz Pere-ra, - Titulai. da - Classe • 29.
N9 151.087 - Herminio Pizzi Fi- patente
149 613.558 - Soutien Amazona
N9 612.701 - Ritz - RitaPI n9 73.386.
L.da. - Classe
uma caricia que define o Misto NQ 162.725 - Manufatura de Ar- Arnaldo Ficoni e Victorino Ferreira
Artefatos de Tecidos Amazona 80tigos de Borracha Nogala S. A.
da Costa Neto - Titular da parCto 149 "612.777 - Rejuvex - Nias: ciedade Anônima - Classe 36.
S. A. Artigos para Cabeleireiros e
N9 171.275 - N. V. Philips'Glo ei- PI no 75.226.
lampenfabrieken.
A. B. Svenska Skolastfabriken - Perfumarias - Classe 48.
Nome comercial indeferido
149 612.585 - Relampago
N9 132.114 - Société Das Usioes Titular da patente PI r1. 9 70.520
Baume,r QBS Cia. Brasileira de Ferreira & Filhos indústria e ComerChirniques Rhôn e-Pouleng.
149 237.028 - Indústria Brasileira
N. 155.793 - The Britsh Ptroleurn Equipamentos - Taular da patente cio S. A. - Classe 2.
de Máquinas Mar-Girius Ltda. Compan y Limite
MU n9 5.891.
149 613.083 - Trio - Melodia - Ind. Brasileira de Máquinas MarBernardini & Cursi - Titular da Fredson Cerqueira - Classe 50.
N9 169.342 - Etablissements KuhlGirius Ltda.
raarm
patente MU n 9 6.136.
149 614.390 - Safil - SdLii 149 170.350 - E. Merck AktiengeIndústria e COMéTeio de Auto-Peças
Exigências
sellschaft.
Ltda. - Classe 21.
N9 170.742 - Ciba Société AnoDivisão de Marcas
Cumpra o art. 96:
149 614.551 - Sobrame - Sobrame
pyme.
Ltda. - Sociedade Brasileira de 149 570.852 - Mapi , S. A. EmNutri-N9 170.979 - Instituto ydeParo-ma
De 26 de feve reiro de 1969
Móveis e Estofados - Classe 40.
preendimentos. Planejamentos, Adción de Centro América
N9 614.798 - Fábrica Palmeira -- ministração.
Guatemala.
Marcas
deferidas:
Indústrias
Jorge
C,orrêa.
Sociedade
Stamicarbon
N.
V.
1 9 171.833 149 570.850 - Mapi Sociedade An45-...:
No 174.095 - Conte Giuseppe,
cima Empreendánentosa PlanejamenN9 266.089 - Emblemática - Rana Anónima - Classe .38.
N° 174.167 - E. I. du Pont de pas A. B. S. A. IndúStria de Rou- Titulo de estabelecimento deferido to, Administração.
pas Profissionais - Classe 36
Nemours Anel Company.
N9 570.853 - Mapi Sreciedade
N9 174.249 - Standard Electriea 149 336.577 - BarSui - Angelo 149 554.554 - Bar e Sorveteria nlma Empreendimentos,] Planejamen&
Filhos
Classe
41
S. A.
Administração.
149 498.737 - Jectofer - Akv.ebo- Vara, Cruz - Ubirajara de Almeida to,149
570.854 Mapi Sociedade AnôN9 142.246 - Casa da liarracha. laget Astra, Apotekarnes Kerniska - Classes 41, 42 e 43 (art. 97, n9 1). nima
Empreendimentos; Planejamen597.865
Souza,
Barros
A.
9
1'7
S. A.
Fabriker - Classe 3,
Souza Barros - Classe 33 (art. 97, to, AdminiStração.
N9 157.338 - José de Olivtara
149
594.202 - Maxriano ErwstO
433.168
Monark
Bicicletas
] N9
n9 4).
Castro.da Silveira Bagdocimo.
- Sport ;Jen- ' Monark S. A. - Classe 6.
149 163.624 N9 511.098 - Costamar - Julio N9 601.106 j- A Elite do Paraná reações Ltda.
Cumpra o art. 102:1
Kuchnir &Aidélsohn. Ltda. - Clas•
] Costa - Classe 41.
se
36
(art.
97,
n
9
1).
149
535.141 - Tecidos] Casa Salaihe
Ia° 169.4.69 - Clóvis Alpfieu Athaya ] 149 581.466 - Pekina - Bendix
Anônima.
de da Silva.
Home Appliances do Brasil S. A. N9 611.034 - Farmácia Nossa Se- Sociedade
N9 169.510 - Acordeões Todesca :á , Indústria
- Fanal l Fábrica Nanhora de Fátima - Farmácia fossa N9 537.752
e Comércoo - Classe 6.
de Lustres S. A,.
S. A.
N9 582.441 - Baasao - Caiai-noa Senhora de Fátima Ltda. - Classes cional
N9 596.254 - Persianas Girão Li3-43 (art. 97, n9 1).
N9 142.243 - Raphael de Agostmi. Brasão Ltda. - Classe 16.
- Cumpra o art. 92 n9 2.
149 170.978 - Ar.stõfantes ANaes ck: N9 594.683 - Peças e Servaais - 149 611.039 - Oficina de Rádio mitada.
149 414.049 - Kaiser Jeep CorpoEfecê Editõra S. A. - Classe 32 - São João - Rodolfo Teixeira de ration.
Almeida.
- Promova a transfefentaa
- Classes 8-33 (art. . 97 núN9 173.924 - Intiústria Meaaraca Reg stre-se com exclusão de publi- Souza
mero 1, com exclusão da classe 33). e alteração de nome da' firma nos recações em geral.
Pirincus Ltda.
gistres ris. 209.932 e *10.013.
Nu 134.795 -- Seli t i yarnakawa
N9 599.259 - Magnet - Indtistria
,Sinal de propaganda deferido
149 513.219 - Pinheiros RepresenN9 169.299 - Farbwe r ke Roeenst de Meias Myrop S. A. - Classe 36.
tações Ltda. - Apresente a 3° via
Akt:engesellschaft vo: • m. Mester Lu- 149 599.565 - Alcamo --• AlCaT110
1'49 472.304 - Alô Pessoal. Meu do exemplar.
& Braning.
•
S. A. Administração de Bens e Ne- Nome
é Probelito - Armações de 149 582.144 - Restaurante Unidos
gócios - Classe 16.
N9 141.531 - Herman N. Fran(]:.
Aço
Probel
5 A. - Classes 11-21-40 Ltda! - Apresente exemplares espeN9 166.480, - Versatyl Indústria e 149 599.859 - Colibri - Prosdoci- (art. 101).
cificando os artigos.
ComéeCio de Tecidos de Confecções mo S. A. Importação e Comérc:o
Na 587.281 - S.B.Ct - Sociedade
Meia
Brasileira de Construção Civil. Marcas
indeferidas
]Classe
11.
Orestes
Jacinto.
N9 146.840 Mantenho o despache de arquiva-,
RGR - RGR - Re- 149 506.950 - N - Atlante Socie- mento publicado no iDiário Oficial
N9 177•205 - Rubens Pires dos 149 603•882
Rolamentos
Ltda.
Rers,
Geral de
dade Anônima 'Balas e Caramelos de 3 de junho de 1958 por não ter
!Classe
sido aprésentado com; ,a petição de
NT° 146.839 - Orestes Jac nto
Classe 41.
Gilanit
Indústria
604.305
139
n9 61.251 o comprovante do a tigo
149
278.198
Emblemática
CarMalhas
Finas
Eriott
de
Lingerie
e
138.217
Flávio
Torres
Ribei149
los Pereira Indústrias Química.s So- 92 do C.P.I.
Ltda• - Classe 36 •
xo de Casrto.
cideade
Anônima - Classe 46.
i
N9 620.259 - E. I. Du Poat de
135.171
Swift
&
Company.
19
4
149 604.419 - B - Bela Vista 5 A.
Oposições
149
297:931
- Fijo 24 - Revlon Nemours And Compiny. - ApreProdutos
Alimentícios
Classe
43
Auto Comércio e Indústria heti Registre-se sem direito ao uso ex- Products Corporation - Classe 48. sente clichê e novos xemplares -deS. A. - Opos'ção a patente MU Lêr- c usivo da letra B.
N9 144.094 - Monag - Mona - clarando qual espec:e . de indústria a
Montagens Industriais Limitada - saiam usados os fios.]
nao 139.981.
Nibco
N9 607.301 - Nibco
Classe 6.
Volkswagen do_ Brasil, Indústria e -- Classe 11.
Diverso
Comércio de Automóveis S. A. -- N9 608.467 - Hardt - Indústria N9 • 513.719 - Toolbras - 3. R.
Oposição a patente PI têm() 142.174 de Material de Pesca Ma r Ltda. - Beck & Cia. Ltda. - Classe J.,
433.430 - Bicicletas NIonark
Walita S. A. Eletro Indústria - Classe 11.
N9 514.052 - Caplax - Zambon S.N°
A. - Prossiga-se com os exemOpoáção a patente MU têrtao
Laboratórios
Farm
icéuticos
sacieN9 610.218 - ',Mimada de Aladim
plares de fls. 21-23.
Mero 144.403.
AntM]ma - Classe 3.
- Emtec - Emprêsa Técnica de dada
522.817
Dimorte
Al
-aro
Arguixameinlo
N9
a
Comerc'al
Ltda.
ClasLtneu Mattoso - Oposição a pa- AssistêncMaia. Moreira - Classe 42.
se 21.
tente PI te- irmo 144.831.
Foram mandadoS arquivas os
Arnex Fábrica Fontana S. A. - Opos-çáo N9 610.373 - CIPIL
CIPIL - N9- 524.940 - Visolux
processos abaixo:
• patente PI têrrno 144.871.
Comércio e Inchistfia de Produtos Comerical e Importadora Limitada
Pincéis Tigre S. A. - Opost :ao Isolantes Ltda. •- Classe 16.
- Classe 8.
KnoJI A. G. cheN9 795.466
N9 526.874 - Mito - Queen Ceso patente PI térino 144.992,
Fa.brik en.
610.417 - Frigorifico Granja méticos Cientificos Ltda. - Cl. 4. m:sche
N9
N9 796.871 - Laboratório Q
Fábrica de Sacos de Papel E.
Ltda. - .Granja Amparo - N9 582.363 - Superdin - Adobas Industrial
Lida
vani S. A. - Oposição a patente' Amparo
Classe
41.
Bueno
S.
A.
Classe
2.
N9 798.351 -a S.InJtituto
A.
MU têrmo 144,996.
Fortino & Cia. Ltda. - OpoSição, N9 610.826 - Doces Zebu - Fran- N 9 599.594 - Supercheque - Ar- menta Fontour
cisco Borges da Costa - Classe 41. naldo Ribeiro Pinto - Classe 36.
à patente PI têrmo 152.536.
149 798.355 - Instituto MedicaOdair de Jesus Dias - Opos'ção, N9 611.348 - Café Flor do Prata. N9 601.445 - Otot - Otot 3(aae- menta Fontoura S. A.
- João Ricardo de Castro Fonseca dade Anônima Serviços e Emp oeen- 149 799.062 - João •da Silva Sauza
A patente PI têm° 150.870.
dimentos - Classe 38.
& Filhos.
De Miaus Comérc'o e Indústria de - Classe 41.
Roupas S. A. - Oposição a patente N9 611.451 - Seleta - Se'eta - 149 609.576 - Oliveira - Comércio N9 800.080 - João] Gomes Xavier
] Publicidade Ltda. - Classe 32 - e Indústria da Jias Oliveira Limi- & Cia. Ltda.
MI termo 166.575.
João] Gomes Xavier
149 797.219
Registre-se com exclusão de pablica- tada - Classe 13.
Duracour S. A. Indústria e Comér- cães
• Cia. Ltda.
em geral e órgãos de publicidapatente
MI
tairmo1
N9 609.392 - Manteiga Deaciasa 149 433.922 - Jerõrnmo Tarian da.
cio - Oposição
de de tôda esoée:.e.
-- Confeitaria e Laticinios Dela:aos(); Cruz.
n9 167.256
N°
611.812
Marabá
Ltda. - Cia s se 41.
Opo- Francisco Esealhao -• Classe 41.
Móveis de Aço Fiel .5. A .
Retificação dê Clichês
Suerdiecki
s:cão a patente MI têrmo 168.133
N9 610.5 - 9 - DO?OreS
Fran611•057
labikanho
la9
São Paulo Alpargatas .
a2. • S. A. (":11?1',1 - 05", e Cioarrilhos
aalves
c
N9 607.839 - Motaclasse - Falioposieáo
patante MIaotêrmo
168.527
soo Adão
Gon
Emconsideração
despacho
no 149
612.190
- Diamante - EleateX - Nu 610.539 - Planalt na - Ma- fica Motoclasse Ltda. ] - Classe 6 A.
Indústria
e
Comércio
-ciasu....!S.
fl
deireira Pianaaiina Ltda. - Cl. 4. • Clichê publicado eM.• 16 de deunaSenhor na
Secretário da Indústria
mor ia Ofise 16.
!Ducado
seçãoao

1
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brô de 1963 estabelecido em são

Paulo.

N9 621.675 - Waldernar Bias Marifo Waibimar - Classe 36 Clichê publicado em 24 -de abril
de 1964.

DIVISÃO JURiDiCA -Seção Legai
PATENTES
De 25 de -fevereiro de, 1969
Arquivamento de PatenteS
Foram mandados arquivar os pro-

cessos abaixo:

N9 103.983 - " Carbon Transpert
(Great Britain) Ltd.
N9 133.932 - Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft.
N9 148.921 - UMon Carb7de Corporation,,
N . 157.913 - Sandoz Patents Ltd.
N9 166.349 - Farbenfabrken Bayer
Aktiengesellschaft.
MARCAS
Arquivamento de marcas
Foram mandados arquivar os processos abaixo.
'N9 525.591 - Teroson - Werke
GMBH.
N9 567.611 - Recherche et andustrio Therapeutiques, ^'' 599.036 - Valery p erfumes do
il S. A.
N9 512.869 - Riggiõ Traíam Corporation Limited.
N9 613.653 - Pavimentadora Re/uva s. A.
N9 615.702 - Cortéen'ea Importação e Comércio de Ferramentas e
Representações Ltda,
N9 634.842 - Licol - Liderança
Comercial Ltda.
N9 636.171 - A. O. Produtos Oftalmicos Ltda.
NQ 651.875 - Ykko S. A. Comercial e Importadora.
N9 651.876 -Ykko s .Á. Comercial e Importadora.
N o 651.877 - Ykko S. Á. Comercial e Importadora.

N9 600.320 - E'eças- e AcessOra-s
N9 651.873 - Ykko S. A. Comer- Amsted Industr es Incorporated ,Transterencia para seu nome das p5- para Tratores Track-Roilel Ltda.
N9 616.719 - Organização Plz ,me.A. Comer- ' tentes PI termos 140.68í 149.443,
Nq' 651.879 - Y.15:ket
jamento Investimento Nortec S.
149.59 e 172.902.
ciai e Importadora.
N9 616.739 - Citylar Ltda. •
Ykke S. À. Comer- Americano' Steel Founcliies - AlN9 651.880
teração de nome e transfe 1,', ne,t para
ciai e Importadora.
749
645.397 - Albert Karadjian
N9 651.881 - Ykko S. A. Co ner- seu nome da patente PI termo numero 104.799.
N 9 523.163 - Quim'ca Intercong.
dial e -Importadora.
nental Farmacêutica Lula.
A. ComerN9 651.832 -e. Ykko
Exigências
N9 (23,164 - Química Intereantj,ciai e Importadora.
/lenta] Farmacêutica Ltda.
N9 651.883 - Irkko S. A. Comer•
cial e Importadora.
Phillips Petroleum Company - Ti749 623.165 - Química InterdontiN9 651.884 - Ykleo S, A: Comer- mtular da .patente n9 36 562:
nental Farmacêutica Ltda.
cial e Importadora.
N9 523.166 - Química Interconti1 - arquive-se o pedido de averNq 655.853 - Tjnion , Carbitle
bação de contrato de exploração de nental\ Farmacêutica Ltda.
Brasil S. A. Indústria e esmere:ó. Os.
41, por falta de cunemiràkinte de
N9 523.168 - Química IntercontiN9 655.859 - Union Carbide
nental Farmacêutica Ltda.
Brasil S.- A. Indústria e Comércio. exigência;
'
N9 595.951 - Brasil Central S. A.
NQ 656.122 - Societê das Usines
2 - preste esclareceimntos tendo
Chnniques IR-hône-Poulene.
em vista que a patente n9 36.562 em Brac:nvest.
N9 656.182 - Holender & Cia.
apreço, teve seu prazo •de vigência; N9 596.546 - Jangada Automóveis
Ltda,.
Ne 656,772 - Interbank S. A. Cré- terminado em 10-10-65.
119 598.571 - Adalberto A. Ranha'
dito Financiamento, e Investimentos.
Phillips Petroleum Company' - & Cia, Ltda.
664.017
Cisem
Láborataires
Junto a patente n9 38.664 - Prestes
.N9
749 599.323 - Editôra Litográfica
Limited.
esclarec•mentos
Coral Ltda..
N9 843 375 - Laboratoires Fournier
Phillips Petroleum Company - Ti-, N9 599.338 - Industrial de Rátloa
Fréres.
l Zitelli Ltda.
N9 353.591 - José Lutas da Silva. tulaii da . pantente 119 36,562.
te esclarecimentos tendo em vista da
Bar e Restaurante S.
Exigências
patente n 9 42.789 em apreço teve seu1 N°'585.934
prazo de .vigênc:a terminado em iT-3 Cristev ao Ltda.
Cla. de Cigarras Souza-Cruz S
749 586.094 - Confecções Mac-Ken
Titular do , registro 221.613 - de 1968.
Diga .sõbre o pedido de caduct.'ade
Phi liips Petroleum Company Ti- Ltda.
requerido por Flantagas S. A.
titular da patente n9 42.789 - Pies-1 749 586,128 - Modas Josemery Lts,
te esclarecimentos tendo enii vista da mitarla.
Quim'ca Valmey B. A. Titular patente
n9 42.024 eintapreço. teve seu:
do registro 291.658 - Reconheça à,3 prazo de
' NO 586.155 - Distrifilmes Distrivigência terminado ein
firmas nos documentos . apontados à de dezembro
buidora de Filmes Ltda.
de
1967.
fls. 16, 17 e 18.
749 596.848 -- . Pinarte Pinturas Ár..
tisticas Brasileiras Ltda.
Diver sos'
Diversos
749 597.031 - Manequintex Deco"Foram fnandados cancelar de acôr rações Indústria e Comércio Ltda
Co,
G.
D..
Searle
&
169.183
9
do com o árt. 110 as registres abaixo,. •-N Aguarde-se .a concessão da pa- 749 598:340 - Matiz Máquinas Agríshell Brasil s. A.
irp 313,350
colas Tratores Ltda.
Petróleo.,tente.
749 611.927 - Padronizadora do,
745336,297 - Shell Brasil S. A. -. Republicação: Diretor Geral - Dl- Café Maringá Ltda,
Petróleo,
• N9 600.330 - Empresa de Pintavisões - Serviços e Seções.
- Cancelem-de ás registros.
ras e Limpeza Imperial Ltda.
Expediente de 26 de fevereiro de 1969
N9 608,366 - Pessoa Filho & Cia..
N9 599.824 - Pedro Lima Grem ao.
Sacão de Transferênoía
Arquivamento de processos
749 601.462 - Takeshi Uchida
- Lir.m:vem -se os processos.
e Ucença
749 539.358 - •Miguei
N9
539.360
Miguel
Oliva.
Diversos
Trans f erência e alt'eraçõo de nome ((e
N9 557.890 - Marbel Empreendititular de processo
M. W. Simonsen e Filhos S. A.
mentos Ipmbillarios Ltda.
Foram mandados anotar nos pro- N9 576.132 - Aeroquip Sula aterica- Importação e Exportação - Titu:ar
do registro 382.930 - Cancele-se
cessos abaiXo as transferências e al- na Indústria e Comércio S. A.
N9 606.947 - Irmãos 1r,.03e Ltda. registro.
terações de nome.

cal e Importadora.
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A Vendai

Na Guanabara
AOneia Ii Nilinistério da Fazenda
Seção de Vendam Av. Rodrigues Alves. II
Ateu,i-e-se a ped1dos pio Serviço da Ne:abas° Postal
lian Brasília
Na sede do DIN

FUNi )0 DE GARANTIA
E. ) I EMPO DE SER V iÇU
E..33 V LILGAÇAID N" 981

Atende-se a pecitd%s pelo Serviçis ce iIeenkoltao Podid

Em 'Braaak,
Na sede do taN

Pcriço: Ner$ 0,2q
r...•n•n••.......n•*•nnnn•nn

WINDA
Na Guanahaate
Agenda I: Maddi* da Panada
Sena() de Ve.ndast Ãv. Rodrigues Alvo

,N3M•Plamer....~. me. •

4111~11.1M,

*M10~111•MeeeMlw
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MARCAS DEPOSÍTADAS
19

dação feita de acordo com a drt. 1.13' e deus

parágrafos

do Códigoda PrOprfedadc Industrial

8-72 8-29
te de anil; Lá:laias preparadas, daial tisidas e fungicidas, produtos insedllmpar metais e móveis, fedida para
c/das-domésticos.
tecidos, fósforos; goma para engomar, goma para lavandeira e- lavaN9 872.825
.
. .
deira, graxas para calçados; líquidas
E
Ainda
Mais,
para tirar manchas e branquear rou•
." • .
pas; (de( para ,Impeza de carros;
.1:treparagões. LA
para desengordurar e
NSUL
Um
• Fio
'branquear;, pontadas para calçadas, .
Indústria'Brasileira,
Pasta para polir, preparados eduirtvi•
0- Maximo na Qualidade i cos
para tinturaria e lavancteria- deoprios para tirar manchas de roupaS,
preparados para lavar, pós de truair
Requerente: Moinho Sul, Ainerieario
metais; soda para la.vandediad sabáid
Comércio e Indústria
Requererae: Lanifício SulRiogranden- em pó, sabão comum, sapotiaeos. sul- Requerente: Auto. Importadora GdnLocal: -Paraíba
se S.A.
çalves Ltda.
fato de soda, silicatc/ de sódio, soda
Cia-s4e: 41
Local: Ria Grande da Sul
Local: Guanabara
- cáustica; tijolos de polir; veiga,
.Artigos: . Creme de milho, farinha de
Classes: 22, 23. aff
Classe: 21
milho. fubá e farelo de raállva'.
Artigos: — Para proteger e distinN° 872.821
N9 072.817
guir: Alavanca de câmbio, amoiteceN 9 872.830 dores de veículos, aros para veículos,
braços para veículos, breques,, calotas, cámaras de ar para veículos.
chapas para veículos, chassis, desIiZ
"TV
,—
gadeiras de veículos, direções de
cuba, freios
freios de veículos, eixos de veíINDUSTRIA BRASILEIRA
culos, fronteiras para veículos, manivelas para veículos, molas para
veículos, para'-brisas, para-choque'
Ra cliod 1 fusão Eclu eador a
para-amas Xe veículos, pedais de Requerente: da
Requerente: Cia. Ultragaz S.A .
Bah,la Ltda.
et
câmbio,
pneumáticos
de
veículos,
Local: São Paulo
Local
:1 Eahia
para
veículos,
roda
de
eidiadores
Classe: 47
ClasSe: 50
culos,
varais
de
veículos
e
varetas
)aArtigos: Na classe.
Aplicação: Serveiçois de televisão
ra veículos, bem_ como, aptoardveds.
Ne 8,72.818
81/2.83I
N° 872.826
N° 8,72.81a

ULTRAG

j41
M
ern 57 C.

ULTRAG

T. 035i 2 02

TV RATU

INDUSTRIA BRASILEIRA

A BAI-IlA AU VIVO
Requerente:• Cia. Ultragaz S.A.
Local: São Paulo
Classe: 49
Artigos: Na classe.

Requerente: Luiz Michileod S.A. -Agricultura, Indústria e Coradircio.
Local: Rio Grande do Sul
Classe: C

Na 872.819

N9 872.822
Requerente: Roberto Mello Paria
Local: Guanabara
Classe: 50

ULTRAGAZ

.Requerente: Radiedifusão dflsadova

-- —

N9" 812.823

INDUSTRIA BRASILENA

Requerente: Laboratório »lapa»
Ltda. •
Local: Guanabara
, Classe; .3
Artigos: Uma especialidade fama
téutica indicada no tratamento-Ia
asma. e bronquite asmática.
Ne 872.82/

E7? . 020

ULTRAGAZ
INDUSTRIA BRASILEIRA.

Calé Suerda
Genérica

Requerente:. Calèche' Veiculas. e Ilad
quinas Ltda.
Local: Guanabara.
Classe: 21 Artigos: Veículos e suas partes dr/te-grandes, exceto máquinas e motores.
812.824

TV ARATU
Requerente: Radiddifusão Educadora
da Bailia ,Ltda.

rniftlatria ffratadeira

Bahia
- Classe: 33 e 50

Expressão de Propaganda
Requerente: 'Guedes
Oliveira
Local: Ceará
Classe: 41
Artigos: da classe.

N9 872.833

N9, 872.828

•

R °ql.] e rad te • eia Ultra staz S.A
Local : São Paulo
Clas'e:
Artigos: Arti gos e oreparacões alva
conservar. no': e 1-mocza, em geral
a Saber: alaodád oreparada oard limpar /listais e ride:reis anil amido, aul R exdi e recite Socié té Pour La • Prater-Prdissla e r,T1trarnar para lavande- dem de Uri-evade — Soelétd Anonsd
me.
ria, abrasivos quando para conservar
Local
Com sede em Paris, França • Requerente: Luiz José Machado
e polir. bvrrilha. buchas tiara lind
.
e polir; cêra para assoalhos, ceandoClasse: 2'
' Andrade
Sições para limpar maquinismos, c:ira Artigos: Produtos veter'náriod e de- .
Loca l : - Guanabara •
para lavanderia; detergentes; extra, Isinfetantes, produtos agrícolas,. tnde- •
C:222e 32

MAL

N9 8/2.832

A Nova Imagem da- E3ahia

plaque:ente: Cia. Ultrad•az S. A

Local: São Paulo
Classe: 48
Artigos': Na classe

da Balata Ltda.
Bahia,
Classe: ! 33 e 50 '
Expressão de Propaganda

".7"V

Est* de Modernas

ARATU

RAHIA PRA' FRENTE

Técnicas de Ler

as

1 2qu.erente: Radiddifusão Educadora
da Bahía Ltda.
Local: 313ah
3dia50
Expressão da Propaganda
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N9 872.838

N9 872.834

¥1.1.rei ~Em

.

rwl IO P 4 , 7.0324 2.03,6

VÚLCALINO
1110.

Marco de 15'59 145.'5

I

\ TERMOS E EPOSITADOS EM 23 DE menticiasi Classe 45: Para assinalar
DEZEMBRO DE 1968
e distinguir genericaanente os artigos dn classc , a saber: Sementes 8
mudas para a agricultura, hortiml.
N 1372"."844
tura e a floricultura, flores naturais.

s

9

Requerente: Vuican alateriai ríastico
S.A.
Requerente : Bristol-Myers tampany
Local: Guanabara
Local Estados Unidos da América
Classe:
28,
32
e
40
Classe: 10
Requerente: Radiodifusão Educador.
Artigos:
Petrechos para arte dentáda Bahia Ltda.
N 872.840
ria,
para
medicina
e para .cirurgia, a
Local: Bahia
saber: Uma seringa.
Classe: 23
Título
N 872.845
N 872.835

9

9

9

Editició

9

BRISTOJEC

BRIST-0-MATIC

N 872.850

Cooper ativa Mista do

Literal Mode Catarinense
2essontilidade tida:
Requerente, Cooperativ., Mista da
.Litoral Norte Catarinense — Res.pOnsabilldade Ltda.
Local: Santa Catarina
'Nome Comercial

9

Lagoa Formosa'
¡Requerente : Bristol-Myers Coinpany,
Unidos ;da América
Requerente: Vulcan Material Plástico Local Estados
Classe: 16
S.A.
Artigos: Seringa hipodérmica para
Requerentes: José Rosenblitt e
Local: Guanabara
injeções parenterais de medicator Engenharia e Comércio 'Ltda. •
Classes:
28,
39
e
40
_mentos.
Local.: Guanabara
r
872.841
Classe: 33
N9 872.846
Titulo

N 872.851

Pecasjà
'ara itliefra

Requerente: Hugo Petersen — In.
dústria e Comércio
Local: Santa Catarina
Classe 16
Artigos: Para assinalar e distinguir
genericamente as artigos da classe, a
saber: Material exclusivamente para
Indústria Brasileira 4
construção e adôrno de prédio„ estradas, etc. como cimento, azulejos,
ladrilhos, telhas, portas, janelas, ate.,
Requerente: Arnaldo M. Zardo & Cia. não incluídos em outras classes. Pa.
Limitada
pel para forrar casa.
Local: Patauá
Classe: 41
2 872.852
Artigos: Arroz, azeitonas, -óleos
mentidos, palmitos ao natural e em
conservas.

N" 872.836

ZINGARO

td;ficio

Lagoa Przteacia

.

9

Ilequerentes: Joé Rosenblitt e Ver,-

tnir Engenharia e Comércio Ltda.
Local; Guanabara
Classe: 33
Título

9

9

,Indúshria Brasileira.

.1\1 272.847

N 872.837

Requerente: Vulcan 'Material Plástico
S.A.

Local: Guanabara
Classes: 28, 39 e 40
N 872.842

9

iür

Requerente: Indústrias Schneider
Sociedade Anónima
Local Santa ;Catarina
Classe: 8
Artigts: Máquinas lavadoras, de as0
doméstico
Requerente: Leonildo Coelho Martins
Local: Paraná
Classe: 23
N9 872.853
Titulo: Gêneros de Negócios

rt

N9 872.848

.00perativa Allricola"
Mista Juriti lida.
Requerente: Náradí, národní pOdnik
Local:: sede em Praga, Teheco..<lovaguia.
Classe: 11
Artigos: Serras Manuais, ferramentr.s
para trabalhar metais, ierramenta,s
para trabalhar madeira e plásticos.
Classe: 2
Artigos: .Serras mecânicas.
N 272.243

Requerente: Rialva Confecções Ltda.,
Local: Guanabara
Classe: 36
Sinal de propaganda
..N 272.839

9

9

Requerente: ;Coqperativa Agrícola
Mista -Juriti Ltda.
Local: Santa Catarina
Nome Comercial

9

N 872.849

Indústria cmasileira

nt.equerente: lierbert Nickel
Classe: 11
Artigos: Para assinalar e distinguir
genèácamente os artigos da Classe, a
saber: "Ferramentas de tôda espécie
(exceto quando -partes de máquina:O,
ferragens e cutelaria .em geral. .12.e.
guanos artigos de Anal metal, quancra
não -1e oaras classes.
N° 872.854

COMUTE
Indústria Brasileira

JARBE)

Teouicas de kagenbariC
' Indrisiria e tenro
lordesle ltda.-Thetnicas,

Requerente. Cooperativa Mista do
Litoral Norte Catarinense /— Responsabilidade Ltda.
. Local: Santa Catarina
Requerente: ' Indústria de Ca:cari-a
Clases: 41 e 45
jarbex Ltda.
Requerente: Técnicas de Engenhari4
Artigos: Classe 41 — Para assinalar Industria e Comércio do Nordeste Leão
n.-erais
e distinguir ;genèricamente os -artigos
Requerente: "Vulcan 'Material Plástico Classe.: 26
— Thecnicas
Artig.os: Artigos de vestuário de-,Aõeál da classe, a saber: Substâncias aliLocal :PernambucO
mentícias
e
seus
preparados.
'tigre.
esporte
e
"arn.
sorte,
incluS
v
e
e
• "Incal: -Cuanab.ara
Nome de Emprêsa
dienes de alimentos. Essências alicrianças (fraldas, CUMTOS, etr.%).
Clazass.: n, :2 .e 40

.

-

i

.

n

.N5 l‘i7 2.

872.859

N5 872.855

Ma.rc:o de 1969

LIO
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hadústria Brasi eira

Requerente: Petrolífera Norde g ina Limitada — Petronor
Local: Pernapibuco
Classe: 47
Artigos: Fluídos combustíveis, fluídos
para isqueiros, gás combustível, gás
para aquecimento, gás para iluminação.
gasolina, graxas lubrificantes, óleos lubrificantes e, petróleo refinado
1\15 872.856
5 ti S S

ND.

1`4

Requerente: Sán Fernando S.A.Indústria e Conie,-ciJ rk Tabacos
Local: São Paul:,
Classe: 94
Artigos: Para d .stinguir ciçjarros
N 5 872.864
Requerente: . San Fernando 5 . . Indúste"a e Comércio ci Tabaceit
• Loeal: São Paulo
Classe: 44
Artigos: Paru dstinguir cigarros

BRAS*

1

872 860

ARTE

WI D„ CRA.:,51111,
Requerente: Sussen Máquinas e Acessórios Têxteis S.A.
LOcal: São Paulo
Classe: 6
Artigos: Máquinas para indústrias têsRequerente: San Fernando S.A.
kis em geral, e suas partes: máquinas
dústria e Comércio de Tabacos
para bordar. máquinas de costura, es.
Local: São Paulo
puladeiras, lançadeiras. fusos, inaoresi.
Classe: 44 elétricos, máquinas para malharia, máArtigos: Para distinguir cigarros
Ijuinas operatrizes, -Metes. máquinas seMD, nitasiLenn
tadoras, turbinas, , teares, torcedeiras
N5 872.865
Anáquinas para tecidos de tapeçaria.
máquinas para indústria de tecidos e
máquinas urdideiras
Requerente: San Fernando S .A . Indústria e Comercio de Tabacos
,"EMER.A
N 5 872.857
Local: Sáo Paulo
Classe 44
Artigos: Para distinguir cigarros
Requerente: Embratec — Empresa Brasileira de . Auditoria, Técnica e Conta1\1.5 872.861
bilidade Ltda.
n
Local: São Paulo
Classe: 50

E3RASILÉ1FRA
•

ROBINSON

Requerente Roby Importadora e
IND. tenA SILÉ R-A
t tibiiidor a de Produtos Químicos Ltda .
Local: Estado de São Paulo
Classe: 48
Artigos: Para distinguir: sabonetes per- Requerente: San Fernando SÃ. nfumados, pó de arroz, talco perfumado,
desstria e Comér.io de Tabacos
muge, baton, lápis para m-quilagem,
1,-(.1 : São Pawo
éleos e loções para o cabelo, cremes
Classe: 44.
e pomadas para a pele, essências. extraArtigos: Para distinguir cigarros
tos, desodorantes de uso pessoal, brilhantinas, cosméticos para a pelo e 11.2,
N 9 872.862
quilagem fixadores para o 'ab'a e
cremes para o cabeia

Ns. 872.866-869
VERMELHO BRANCO PRETO
N

O
r 1, o

"

,rr

MIAM

'
BRANCO VERMELHO BRANCO

Requerente: S.A. Cotonificio Gávea
Local: Guanabara
Classe: 16
872.858
Artigos: Material exclusivaoente para
construção e adórno de prédios, estradas, etc., como cimento, azulejas, ladrilhos, telhas, portas, janelas, etc
não incluídos em outras classes, nane'
para forrar casa
KdD..1313ASULEIRIZ
Classe: 17
Artigos: Máquinas e instalações para
escritórios c desenhos, não incluídos nas
ir03.
classes 38 e 40
Classe: 18
Artigos: Armas, munições de guerra e
'Requerente: San Fernando S.. Jn- Requerente: San- Fernando S .A . In-. caça. Explosivos, fogos de artifícios
Classe: 19
clústi.".a . e Co,nrci,7, de Tabocas
rlústrI a e Comércio d Tabaccs
Artigos: Animais vivos, inclusive aves,
Letal . São ?lauta
7,ocal: São Llaula
ovos em gerei inclusive do bicho da
Classe: 44
Classe: 44 •
I
Artigos: Para • distinguir cigarros
Artigos: Para distinguir cigarros

ELE

E

Requerente: Editeira l Abril Ltda.
Local: Sãi
Classe:Artigos: Almanaques, álbuns impressos,
anuários, calendários, catálogos, crôni.
cas impressas, designação de filmes, de.
signação de peças teatrais, discursos
impressos, fascículos impressos. folhetos
impressos, folhinhas impressas, guias
impressos, his:::-!es impressas, índices
telefônicos, jornais, livros. misicas
pressas, orações ippressas, peças tine.
matográficas, peças ta.árais, poesias Impressas, programas de circi, programas
de rádio, programas da televisão, programas impressos, propaganda impressa
escrita, prospectos imPressos eseritoa.
prosas impressas, publicações impressas, revistas impressas i romances impressos, roteiros impreSsos de filmea,
roteiros itmpressos de peças entrais.
"scripts" de cinema, "seripts" de teatref,
"scripts" dv tleevisão, sueltos impressos

Química IV
Requerente: Quitnbrasil
A.
dustrial Brasileira S.A
Local: São Paulo
Classe: 2'
Artigos: U invermicida para aso vete.'
rinário .
N, 872.872
O Q D. E I
.1n citis 't ri a 33 ras
_Requerente: Indústrias de Chocolate
neta S . A 1
Estabelecido eia: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Para distinguir,: balas, IScinj.
bons, chocolates, caramelos, pralina
pastilhas, torrões, confeitos e doca

Ce zr ttnt.;;'..-ci:'a 3
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para lançamento, esp:ága . das de brluque,

N' 872:8dI
dos, figuras de aves e. aniniti.s, fólhas impressas para recortar armar, joelheiras
para esporte, jogos de Liot-ball de mesa,
jogos de armar, luvas para esportes, lanQ K A •—r
chas, miniaturas de - titensilios domésticos, máscaras para esporte, mOtonetas de
Inallstria Brasileira
brinquedo, nadadeiras ., para esporte, navios de brinquedo, patinetes, patins
Brasileira
Requerente: Indústrias de Chocolate piões, petecas, palhaços, roup:nhas para
Lacta S.A.
bonecas, revólver de hrmquedo, raquetes,
Estabelecido em: São Paulo
rédes' de metal para pesca. fantoches,
Classe: 41
snookers, trens ,tênis de mesa, tõmbolas, Requerente: Usafarma S. A. Indústria
Artigos: Para distinguir: balas, bom- tambbretes, tornozeleiras para esportes,
Farfmacéutica
bons, chocolates, caramelos, pralinés, tacos, bolas e mesas para bilhares, vagoLocal: São Paulo
pastilhas, • torrões, conSeitos e doces fletes, varas para saltos, varas para PesClasse: 3
Artigos: Um produto fibrinatico
ca, velocípedes, tarrafaS, iscas e xadrês,
N5 872.874
jogos e passatempos educativo sde bioloN5 872.882
gia, física, calor, magnetismo. eletricidade, eletrônica, vácuo, geometria, ótica.
OKET
instrumentos musicais de brinquedos, ferramentas de brinquedo, mobilias)de brinIn g stria Brasileira
quedo, álbuns com figuras de recortar e.
armar, casinhas, miniaturas "de máquinas
Requerente: Industrias cie Choe&a te
Lacta S. A.
N" 872.878
Estabelecido em são Paulo
cliástria Brasileira
Classe: 11
Artigos: Para distinguir: balas: bombons,
chocolates, caramelos, pralinés pastilhas,
PONTO DE VENDA
torrões, confeitos e doces
Requerente: asaiarma S. A. Indústria
N" 872.875
Farmacêutica
Requerente: Publivisão — Propaganda
Local: São Paulo
e Promoção S/C.
Classe: 2
Estabelecido em São Paulo
Artigo. Um produto anti-helmintico
K
Classe: 50
Artigos: Para distinguir como marca de
-N5 872.883
serviços: Pesquisas de mercado, mar/c.:Brasileira
ting, propaganda, promoção de vendas,
publicidade, administração de bens, enRequerente: Indústrias de Chocolate
genharia, construção e imobiliária
Lacta S. A.
Estabelecido em São Paulo
N5 872.879
•
Classe. 41
Artigos: Para distinguir:.balas, bcinbons,
chocolates, caramelos, prainés, pastilhas,
Requerente: Cia. Ultragaz S. A.
torrões, confeitos c doces
Local: São Paulo
3 9 Ui RBON.
Classe: 33 -- Título
Brasileira
N 872.875
N5 872.884
N' 872.873

ilannan

Março cie 1969 “.,91
N 872 5

f.rn

AN
, Um Passad? e Um Presente,'
Garantindo um Futuro
de Bons Serviços
Requerente . Cia. tiltraga:. S. A..
LOc‘,I: São Paulo
Classes, 8, 11 e 47 —.Fra.se
N o 872.887

I FEN Dis-neylanckes
'(G1-i-n-""ibara)
Requerente: 'Roberto Si/R, e J) a

Maraston
Local: Guanabara
Classes: l, 42 e 43 — Titulo
N" 872.888

ULTRAG AZ Disneyianches

P r A • r
:Tn g stria Brasileira

Requerente: Companhia Admirstradora
Interamericana
Estabelecido eia São Paulo
Classe: 43
Artigos: Para distinguir: água '.gasosas
artificiais, bebidas espumantes sem álccol,
guaraná, gasosa, essências para refrigerantes, refrescos, refrigerantes, soda, suco
de fruta, fiões e xaropes

Requerente: Caves do Resido S. A.
Viti-Vinicul fores
Estabelecido em São Paulo'
Classe: 42
Artigos; Para distinguir: aguardentes,
aperitivos, bagaceira, bitter, brandy, conhaque, cervejas, essências para bebidas
alcoólicas, fernet, gim, licores, pectar,
punch, 'rum, suco de frutas com álcool,
vinhos, vinhos quinados, vinhos espumantes, vermutes, vodca e uísque
N° 872.880

N5 872.877

IdAIRT .ELINHO 13ATIESUO,À
Inclástría 13rati1ei.
Requerente: Coluna S. A. Gráfica,
Jogos e Brinquedos
Estabelecido em São Paulo
Classe: 49
Artigos: Para distinguir brinquedos, jogos c passatempos em geral. Automóveis,
aviões de brinquedos, armas' de brinquedos para formar, bercinhos, bonecos, bonecas, baralhos, bolas para todos os esportes, barcos, barquinhos, celébro eletrônico, carrinhos, caminhões., carrocerias, Re4uerente: Iochpe S. A. — Crédito
Financiamento e Investimentos -r-chocalhos caneleiras para esporte carimICREFI
bos para colorir, carimbos de brinquedo,
Local. R. G. .5.
canoás, =pinhas, confetes, charretes, caClasse: 33
beleiras pára bonecos, dominós, damas,
Artigos: Na classe
d'scos . de arremêsso desportivo, dardos.

Requerente: Iochpe S. A. — Crê-

dito, Financiamento e Investiraenots
ICREFI
Local: R. G. S.
Classe: 37
Artigos: Na classe
N 9 872.885

RAG
Requerente: Cia. Uitragaz S. A.
Local: .São Paulo

Classe. 50
Ramo de at'vidade: Transporte e
entrega à doni • Mlio de gaz
engarrafado

Industria Briãfleh

•,

Requerente: Roberto Silvestre

Maraston
Local: São Paulo
Classe: 4)
Artigos. Alcachofras, aletria, alho, aàa
pargos, açúcar, alimentos para rui:inalai]
araruta, arroz, atum, aveia,
amido, amendoim, ameixas, améncloasli
ameixas, amêndoas, araruta, arroz, tuna,
aveia, avelãs, azeite, azeitonas; 1bacalhau, batatas, ablas, biscoitos bora4
obns, bolachas, aunilha; café em pó e emi
grão, camarão, canela em po e em p6,,,
cacau, carnes, chá, caramelos chccolad
tes, confeitos, cravo, cereais cominhog
creme de leite, cremes alimentícios, croà
guetes, compotas, cangica, coalhada
eastanha, ceola, condimentos para alia
mentos, colorantes, chouriços; dendê dao
ces, doces de frutas; espinafre, essénciag
alimentares, empadas, ervilhas, emNovaef
extrato de tomate; farinhas aliment;cias,,
favas, fcuIaS, flocos, farelo; fermcntos't
'Ao, figos, frio, frutas sêcas, naturais
e cristalizadas; glicose, goma de mascar.,
gorduras, grânulos, grão de bico, gela,*
tina, goiabada, geléias; erva doce, erva
mate, hortaliças; lagostas, línguas, leite's:
leite condensado, leite ern pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro; nuM
sas alimentícias, mariscos, manteiga, nia*,
guina, marmelada, macarrão massa otte
tomate, mel e melado, mate, massas pará
mingaus, molhos, moluscos, mostarda,
mortadela; nós moscada, nozes; óleos coa
mestiveis, ostras, ovas; pães, paios. , pra.n
;inés, pimenta, pós para p:adim, picklest
peixes, presuntos, patês e peti-pois, pastilhas, pizzas, pudins; queijos, rrções
lanceadas para animais, raízes alimentfa
cias, requeijão; sal, sagú, sardinhas, 51114
duiches, salsichas, salmaes, sapas enlataÀ
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tOrradas, tapioca, támaras; talharim,
t Oços, tortas, tortas para alimento de
iiimias e aves, torrões, toucinhos:
vinagre
N 9 872.889

Nsneyianc'he
Requerente: Roberto Silvestre
Maraston
Local — São Paulo
Classes: 41, 42 e 43 —
Título
N9 872.890

Pinheiro e Pinheirinho
Requerente'. Valdevino Santiago
Local: São Paulo
Classe: .32
Artigos: Dupla Certaneja
N9 872.891

Requerente: J. Ortiga° — Propaganda Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 50
Serviços: Propaganda, relações • públicas e divulgações j9rnalisticas
N 9 r2.896
INDUSTRIA BRASILEIRA

Apesul — Associação de Poupança
e Empréstimo
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 50
Atividades: Propiciar e facilitar a
aquisiçãp da cum própria, e captar,
incentivai' e disseminar os hábitos
de poupança
N9 872.897

GËNCIA CRUZ
Requerente: A. Cruz SI Filho .
Local: Maranhão
Classe: 50
- Aplicação: "Representações, Conta
Própria. Comissões e Consignações".
N 9 872.892

AGRO — PECUÁRIA.
ZEBULANDIA LTDA
Requerente: "Agro-Pecuária
Zebulândia Ltda.
Local: Rio de Janeiro
Classe: Nome de Emprêsa
1k19 872.893

FAZENDA

ei-c)
Indúztrf.3. ns-ar;!.e:ra

Requerente: Elpon Di.tribuidora
Brasileira de Produtos Derivados de
Petróleo Ltda.
Lical: Guanabara
Classe: 47
Artigos: Álcool carburado, álcool
carburante, álcool — motor, álcool
solidicado, aquecimento — preparação pala fins, azeite para Itmparina,
benzina, briquetes combusti7eis, briquetes para aquecimento, iritiuetes
para fogão, carburantes, carvão vegetal ou mineral, cêra para iluminação, coque, essências para lubrificação, fluídos combustiveis, fluídos
para freio,
lubrificadores, fluídos
fluidos para iluminação, `luidos para isqueiros, gás combustível, gás
para aquecimento, .gás para ilumi,
nação, gás solidificado para combatão, iluminação ou aquecimento,
gasolina, geléia para lubrificação,
gorduras para luerificação e ilumi..
siação, graxas lubrificantes. iluminação — preparação para . 1ns, lenha,
espécie,
lubrificantes de qualquer
óleos lubrificantes, óleos para amoróleos para aquecimento,
1 tecedores,
óleos para iluminação parafinas lubrificantes, petróleo refinado, querosene, turfa

N9

Indústria Brasileira
Requerente: /taro' Loureiro
Mendes
gstabeleedo: Guanabara
Classe: 13
Artigos: da classe
I)19 872.899

872.903

velados
Classe: 16

Artigos: Material exclusivamente'
para construção e adórno de prédias, estradas, etc. como cimento,
portas,
'
azulejos, ladrilhos, telhas,
janelas, etc., não incluídos em outras classes, papel para forrar casa
Classe: 28
Artigos: Artefatos e produtos acabados de origem animal, vegetal ou
mineral, não incluídos em outras
substánaias
classes; artefatos de
químicas não incluídos em outras
classes
Classe: 40
Artigos: Móveis de metal, vidra ou
madeira, estofados ou não, colchões,
travesseiros e acolchoados para móveis
,
N 9 872.902

N 9 872.901
Requerente: Pensylvânia Refining
Company s
Local: Pennsylvania, Estados UniOÉ AO SEU CAR's'l
dos da América do Norte
A 'MAIS
Classe: 3
Artigos . da cis.sse
Requerente: ELPON — DistribuidoN 9 872.898
ra Brasileira de Produtos Derivados
de Petróleo Ltda,
Local: Guanabara.
f
Classe: 47
Gênero de negócio: Frase de prapaganda

ZEBULÂNDIA
Requerente: Agro-Pecuária
Zebulândia Ltda.
Local: Rio . de Janeiro
Classe: 33
Título de Estabelecimento
N9 872.894

etc., discos gravados e filmes re-

MIDCO
Requerente: ,Mid — Continent
Supply Co.
Locai: For ,.-crth, Estado do
Texas, E.stadcsi Laidos da América

Classe: 6
Aparelhos
Artigos: Maquinaria e
para Perfuração e Operação de
Poços de óleo e Poços de Gás e
parte para os mesmos
N 872.904

ao
Requerente: Goisy — Comércio, Administração e! Participações Ltda.

Local; São Paulo
Classe: 50

Atividade: Presltação de serviços de
administração de bens ri-á-c/eis, partici.

pação, consultogia é planejamento de

emprêsas. cometei°, exportação e importação de produtos cmim'cos. máquinas equipalnentos e co=ce
N't 872.905

E EiSUL
Requerente: Emeisul — rIngenharia
Montagens Elétricas Industriais Ltda.
Local: RiO Grande do Sul
Classe: 8
Artigos: Aparelhos de iluminação; narelhos elétricos, aparelhos reatores; artigos elétricos; chaves elétricas e magnéticas; chuveiros elétricos; distribuidores de eletricidade; equpamentos de
aparelhos elétricos: quadros rieeletricidaáe e relays
Classe: 50
Atividades: Planejamento. execução,
instalação e móntagens de engenharia
elétrica, hidráulica e mecânica em gerai

No 872.908

-

RequerenIe: Westinghouse
Electric Corporation
• Distribuidora de - Papeis Local: Pittsburgh, Estado de Pennsylvania," Estados 'Unidos da América
APESUL, Associacão1 Classe: 8
Canipc.!7ranclens.e
Artigos: Instrumentos de precisão,
instrumentos científicos,
aparelhos de Poupança e Empréstif4
de uso comum; instrumentos e apaRequerente: Alrni .„-a da Fonseca
relhos didáticos; moldes de tôda a
Silva
Requerente: Agro-Pecuária 7.wbulfin.
espécie; acessórios de aparelhos elé- Requerente: Apésul — Associação iàe
Local: Guanabara
-dia Ltda.
tricas (inclusive válvulas, lâmpadas,
Poupança e Empréstimo
Classes: 17 - e 38
Local: Ra de Janeiro
tornadas, fios, soquetes, etc.); apaLocal: Rio Grande do Sul
Classes: 41 e 50
Gênero de Negócio — T. • . lstabele relhos fotográficos, radiofônicos, ci;
ciniento
Insígnia Comercial
nemato g ráficos, máquinas falantes,
Titulo

Segunda-feira 3
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Coisy - Comércio, Administração e
Participações Ltda.
Local: São Paulo
Name Comercial
N° 872.909

clZiblyoktcPotekt
Requerente: Jintan Terumo Co., Ltd.
Locar: com sede em Tóquio Japão
Classe: 10
Artigos: . Seringas, seringas nipodermicas, adulhas para seringas
N° 872.910

Requerente: Gebriider Giulini G.M.B.H.
Local: em Lúci rvi gsha fen/R harto, Alemanha
Classe: 4
Artigos: Substâncias de origem an
vegetal ou- Mineral, em bruto ou parcialmente preparadas e não ui-cri:Idas
em outras classes
Classe: 3
Artigos Substâncias qtümleas, erodutes,
e preparados para serem usados na ine-dicina Oti• na farmácia
Classe: 2
Artigos: Substâncias e preparações quimiras usadas na agricultura, na horticultura. na veterinária e para fins sanitários
Classe: 1
Artigos: Substâncias e preparações qui'nicas usadas nas indústxias, na fotografia e nas análises químicas: substâncias
e preparações químicas anti-corrosivas
e- anti-oxidantes
.N 5 872.911

SARJA".
t.7 Fircher S.A. (Cennércio:
Indústria e Agricultura)
Loer.' • Pio. da Janeiro
Classe: 43
•
Artigos: Suco..co-icentrado de maçã. tefr'gerantes refrescos, águas minerais e
semelhantes

RelY. 11°.
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.Substâncias e preparações quimicas
usadas na agricultura_ horticaltuara
veterinária e para, fins. sanitários' a
saber: bernicidas, carrapaticidas dasinfetantes, deacdorizantes,
das, inseticidas, produtos antaseticos •
usados na veterinária, produtos desinfetantes para instalações sanitarias e produtos para exterminar parasitas de animais
a Substâncias qtéanicas, produtos e preparações para serem usados na medicina ou na farmácia, a saber: alRequerente: Brink'S. S.A. Transporte coolatos, balsaanos,. beberagens medicinais, cápsulas, comprimidos medide Valõres
cinais, colirios, emplastos, portificanLocal: São Paulo,
tes, laxantes, lombrigueiros,, pós meCiasses: 32, 38 e 50
medicinais, pomadas,
Artigos: artigos impressos, almanaques. dicinais, óleos.
tinturas e xaropes.
calendários, catálogos, folhetos inip7es- Substâncias e. produtos de, origem anisos, folhinhas impressas, índices telefô- mal, vegetal e Mineral, em bruto ou
nicos, jornais, propaganda impressa es- parcialinente preparados: argila reRequerente: Monroe Auto Equipment crita, programas de rádio, programas" ,fratária, asfalto em. brudo, algodão ela
de televisão, programas impressos, pit- bruto, borracha em bruto, breu, chiCompany,
fres, cêras de plantas, cêra,s vegetais
blicacões e revistas impressas
Local: com sede em Monroe, .Estadô
de carnaúba e ouricurL crina da cade Mich:gan. Estados Unidos da Amé- Agendas em branco. blocos para. anota- valo, crina em geral, cortiça em
ções, blocos para correspondência,, car- bruto, ervas medicinais, extratos de
rica do Norte
Classe: 21
.
. tões de visita, cheques em branco, du- plantas, fibras, texteis e mgeral,, goma
Artigos: Amortecedores . de choque para plicatas, envelopes, faturas, livros c.o- em bruto, latex em bruto ou parcialos seguintes artigos: automóveis, tru- inercia's em branco. livros 'de contzbi- menta preparado, madeiras em. bruto
parcialmeaste trabalhadas, em toques. fer.rocarris e conjuntos de troques lidade, notas fisca's, notas promissórias. ou
ras, serradas e aplainadas, mármore
papel almaço. papel carta. recibos mi em
bruto, óleos de cascas de vegetal,
branco, talão de promissórias e talão plombagina em bruto, pó de moldade recibo:,
TERMOS DEPOSITADOS
gem para fundições, pedra calcaria,
- Prestação de serviços de transportes da plantas medicanies, pedras em bruto,
EM: 26-12-68
de mercadorias e valõras
quebrado, resinas naturais, ;acata e
talco em bruto.
Ns. 872913/14
Metais em bruto ou parcialmente tra. N 5 872..918
ballíado,s, usados nas indústrias ri saber: aços, alumínio,, alpaca, antintoano, argentão, bronze, chumbo, cromo,
cobalto, cobre, estanho, feno, latão,
NECTA—O
GRADIEN TE — SOM
magnésio, manganês. niquel, ouro.
platina prata, tungstênio, walfrairio e
PROFISSIONAL
zinco.
INDUSTRIA BRASILEIRA
Máquinas e suas partes inteKrauteS
para: abanar,acionar, acoplar, ajusRequerente: Gradiente Indústria c Co- tar, aquecer, atarrachar. bater, benemércio de Produtos Eletrônicos Lida . ficiar, bombear-, ecmprimir, conduzir,
Requerente: Laboratório Saniths S.A.
cortar, costurar coletar desbastar, desLocal: São Paulo
caroçar, debulhar, desnatar, elevar,
Local:. São Paulo
1
Classe: 8
ensacar, enrolar, encadernar, filtrar,
Classe: 3
Artigos: Alto-falantes, ampliiIcadores, fiar, lavar, lixar, moer, peneirar, rosArtigos: Substâncias químicas. produ- aparelhos amplificadores, aparelhos cisacudir, s aparar, tornear e ventos e preparados para serem usados na nematográficos. aparelhos de contrôla car,
tilar, inclusive motores e 1329,4aC06.
medicina ou .na farmácia
de som, aparelhos de regular luz e som.. Máquinas para agricultura" e hortiClasse: 41
aparelhos de som. aparelhos de tele- cultura e suas partes integrantes a
Artigos: Substâncias alimentícias e seis. comunicações, aparelhos estabilizadores, saber: adubad.eiras, ancinhos. mecânipreparados. Ingredientes de alimentos. aparelhos radiofônicos, aparelhos re- cos, arados, batedeiras, capinadeiras,
ceifadoras, charruas, cultivadoras, deEssências - alitnenticias
produtores de sons, aparelhos sonoros, bulhadoras, emptilhadoras, esmagadoestabilizadores de voltagem, fonógrafos, ras, espalhadoras, espargidoras de inN° 872.915
intercomunicadores máquinas falantes. seticidas. gadanhos mecânicos; irrigaprojetores cinematográficos. resistência, dotas, máquinas de matar formigas,
sincronizadores. sismafone, sistemas de moto-arades, moto-charruas, plantadoras, secad eiras, tratóres, semeadosom. transistores e tr ansmissores
____....
ras combinadas e vaporiaadoraz.
Aparelhos. medidores de precisão e ci.1a9 872.919
entíficos, a saber: ampliadores, amplificadores, barometros, binóculos. calibradores, estereografoscdpios, estilo a
1
ol'5
O
metros aspiradorea de pó, antenas,
acumuladores, alarmes, alto-falaatas,
batedeiras, bombas para agua,. conpensadores, chuveiros, chaves caiaRequerente:- Ancora Indústria. a-Co- painhas, cornetas para veículos, fazímércio Ltda.
veis, enceradeiras, esterilizadorea,, foLocal: São Paulo
gões; ferros de passar e engomar, for4
—
5
—
6
2
—2
Classes: 1
nos, fios, ferros de soldar, fonografos,
10
—11
a12
-13
-intercomunicadores, lâmpadas, tainRegtorente: Brink'S S.A. Transporte 7-88 -- 9 .—
14 — 15 — 16 — 17— 18 19 — padas fluorescentes, liquidificadores,
de Valõres
20 — 21 — 22 — 23 — 24 — 28
rádio-emissores, rádio-receptoras, re34 lógios,
Local: São Pauk
26 -- 26 -- 29 -- 30 --31 -- 92
soquêtes, secadores para es caNome Comercia/
37 -- 38 -- 40 o- 41 -- 42 o- 43 -- belos, torneiras, tomadas, telefones,
44 — 45 — 46 — 47 — 48 — 49 e 50. tubos conduits,, televisores, tocadores
Artigos: Substâncias químicas e nre- de discos, discos gravados, ventiladaN° 872.916
parações . usa -las a. as indústrias, na
res, voltímetro& e vibradores.
fotografia e nas analises e pesqaisas histrumentos musicais de córda, de
,e substâncias e• preparações anti- cair- s:opro e de percussão, inclusive 1.1as
. ce- partes integrantes, a saber: aeorrosivas e anti-oxidantes- a saber
violinos, assoe:kis,
1,,cleons, arcos - de
tatos, acetor tiS aaetilenos ácido.a
aldebidos,
ai- - „ andurras, baterias, berimbau, bom•
calinos. al cal óides.
as. "arsênie,o. •lias, caixas musicais, campanas tubav ai ade amon aco a n
Requerente: Brink'S S.A. Transporte azoto, caroes chapas fotográficas nan laaes, earavelhas de instrumentos =a• de Valóres
r: veladas cloro, dissolventes. eraul•- sicais, cavaquinhos, clarins, alarirlecnicas dedeiras, flauta, flautins,
Local: São Paulo
ef.ks. ater farp eias, filmes sensibil a tas
asse: 50
zados fluidos para - freios, misturas -foles, guitarras, harmônicas, harpas,
Artigos: Prestação de serviços de trans- químicos extintoras papéis químicos orgãos, pandeiros, pianos, pistões,
sais quiri-aces
a soda, tintas e vernizes . pratos, saxofones, tambores, trombopórtes de mercadorias e vaiares
•
IN' 872.912

N

5 872.91.7

rag
Ilor
In.d.-Braàleira
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20 —'111-22
32
ries. violas e violencelos, inctusive Fios em geral. para tecelagem e para leite simples e composto. doces de —27--28-29
'38 -- 38 -- 413
35 --- 37
34
'cordas para instrumentos inusicais e ! usa comum, linhas de costura, para frutas em conservas, em massa, 2111 -44 --- 43
-- 43
4ti
barbatanas para tocar.
bordar, e para tricotagem, a saber: caldas, em composta e em geléias, fa- -- 41 —42 47
— 48 49 e
instrumentos, aparelhos e petrechos estambre de seda e lã., fios de • algo- rinhas alimentícias de cereais com- Artigos:—
quilim:as e prepara a medicina, arte dentaria, cirur- dão, de acetato de celulose, linhas de postas ou não, frutas frescas, ' secas, pai açoesSuos.áncias
nas indústrias na io-•
gia e higiene, a saber: agulhas, arti algodão, lã torcida, lã para tricotar, passadas e cristalizadas, legumes em tugraiia, eusarias
nas anaass e pesquisas e
culadores. afastadores de gengiva:3, em novelos emeadas, meadas de sê- conservas, leite, milho, molhos, mas- rosivas e anti-csildantes,
a salitir:,
sas alimentícias, mel, manteiga, rilecii
abridores de boca, agulhas cirurgicas
da, retroz e torçal.
suastancias e pieparaçocs -anaacare hipodermicas, aparelhos para dia- Tec idos d.e algodão, de cânhamo, de comestíveis, presuntos, paios, que.jos. acetates
acetileno, aciaos,
termia algodão hidrófilo, ataduras, caroá, de juta, de lã, de linho, de rações balanceadas para animais, sal alcalinos, accionas,
alcalóides, aideinclos,
e vinagre.
parelhos para raios X, bisturis tio- pêlo, de rami, de raiou, de séda, inamoniaco, aniliaas, arsenico, asoAguardente, brandy, bitteis, conha- de, cai
Mcões. cera para provas, dentes articlusive casemiras em peças.
vaies, chapas fotográficas mio
ficiais, drenos, espelhos elétricos, es- Artefatos de tecidos não incluídos em que, cervejas, destilados de vinhos. to,
reveladas,
cloro, dissolventes, malapátulas para cimento, esterilizadores, outras classes a saber: abajures, bor- fernets, gins geropigas, licores, rhum, sões, éter, esmaiteS,
sensimlifacas cirurgicas, gase hidrófila, gotei- dados, brolas, braçadeiras de corta. sherry, vermouths. vinhos, v,dsisky e zados, fluidos para filmes,
freios,
misturas
vodkas.
gesso,
ligas
para
soldas,
limas
ras.
nas, cadarços, esfregões, fitas, frani
intor
as,
papéis
quimius,
•
quimicas
ex
ouro
e
para
vulcanite,
luvas
para
Bebidas
refrigerantes
isentas
de
álrara
jas. galões, intertelas, para alfaiates,
químicos, seda, tintas e vernizes.
Cirurg i a, mesas para partos, meias mosquiteiros, palmilhas para calça- cool a caber: águas gasosas minerais sais
e preparações qunnicas
èlásticas, mesas para operações, pin- dos, pavios, rendas, sacas, sacos e ou não, caldo de cana, garapa, ga- Substâncias
usadas na apicultura, horticultura,
sosas,
laranjadas,
limonadas,
refresças, pinos para cgrdas, porta-acilos,
telas.
veterinária e para, fins sanitários a
porta-algodão, padiolas, pinças cirurgravuras, estatuetas, esta- cos, de tamarindo, de abacaxi e de saber: bernicidas, icarrapaticidas, aeRicas. seringas de vidro, seringas ou- Imagens,
garapa
e
soda
water.
estampas, manequins, obras de
sinf e tantas, desodorizantes, formetras, tesouras cirurgicas, tigelas para tuas,
obras de pintura e selos. Artigos para fumantes, excepto pa- das, permicidas, inseticidas, produtas
gesso, válvulas para fins cirúrgicos e escnitura,
pel:
cigarros,
cigarrilhas,
charutos,
Artefatos de madeira, osso ou mar--antiséticos usados na veterinária,
ventosas.
não incluídos em outras classes: fumos em cordas, em fôlhas, ou pi- produtos desinfetantes para instala'Acessórios de metal para banheirts e fim,
cados,
cachimbos,
piteiras,
rapé
tapara mobilia, argolas, bóias
ções sanitárias e produtos para exterlavatórios, alavancas, arames, argo- adôrnos
para redes, cestos, copÀ de cozinha,. bacos de mascar, tabaco em pasta,
minar parasitas de animais.
las, aros, baldes, brricas, cabos, cafepicado,
em
pó
e
em
rôlo
e
tubos
de
Substâncias químicas, produtos e precolheres de pau, envóluoro de madeiteiras. caldeirões, . canecas, chaves, ra
cachimbo.
parações para sere ri usados na medipara garrafas, esteirin.has para
Uonchas correntes cravos para fer- mesa,
de madeira, mastros, Sementes e mudas para agricultura. cina ou na farmácia, a saber: alcoraduras, dobradiças, espelhos para réguas figuras
de pedreiros, rosários de con- a horticultura e a floricultura, fló- olatos, bálsamos, beberagens medicifechaduras, estampas. facas, fôrmas tas de osso,
tanques de -cedro, to- rea naturais, orquídeas naturais, plan- nais, cápsulas, comprimidos mediaipara doces, garfos, lâminas para barnéis, tubos avaras de madeira.
ta,s vivas e sementes para plantio. nais, colirios, emplastros, fortificanbear, limas, maçanetas, marretas, Artefatos
palhaou fibra não in- Produtos e preparações para limpeza, tes, laxantes, lomtrigueiros, pós meinarteles, panelas, pás de forno e fo- cluídos . em'de
outras classes: capachos conservação e polimento, a saber: dicinais, óleos m . dicinais, pomadas,
gão, parafusos, pregos, ralos para pitinturas e xaropes.
sas, rebites, roldanas, tesouras, tran- de côco e fibra, esteiras de palitai. amido, anil, abrasivos, cera para asCas, tranquetas trens de cozinha e malas de cânhamo, obras de palha, soalho ,detergentes, goma para la- Substancias e produtos de origem
obras de fibras, resfriadores de fibra vanderia, líquidos para polir e lus- animal, vegetal e mineral, em bruto
trincos.
Alfinctrs, botões, fechos corrediços e vegetal para água, utensílios de fi- trar metais, palhas de aço, pasta., ou parcialment epreparades: argila
asfalto' em bruto, algodão
• miudezas de armarinhos em 'geral. bra vegetal, xerga de côa° e esparto. para polir calçados, preparados para refratária,
'Joalheria e artigos de metais precio- Escôvas comuns não incluídas em ou- lavanderia sabão líquido em pasta em bruto, borracha em bruto, breu,
sos e semi-preciosos, suas imitações, tras classes: basculhos, escôvas pa- em pó e em pedaços, verniz para cal- chifres, ceras de plantas, ceras veg-s
-taisdecrnúbou,iade
çados e velas de estearina.
Usados como adiámos e não mclutdos ra: alcatifas, baixelas, banho, de escavalo, crina em geral, cortiça em
CM outras classes, a saber: anéis, ali- parto para roupa, escada, fundição. Combustíveis, lubrificantes e subsalfinetes, argolas de pulso, garrafas esfregões, espanadores 'as- tâncias e produtos destinados a lu- bruto, ervas medicinais, extratos de
fibras, texteis em geral, goina
rochas, botões de punho e colarinho, souras: 'de criança, esfregar assoalho. brificação e ao aquecimento a saber. plantas,
broches,
rua, casa e estrebaria.
carvão mineral, de turfa e vegetal, em bruto, latex ein bruto ou parcialbrincos, colares, correntes, cordões,
mente preparado» madeiras em bruto
fechos de colares, fivelas, figas, me- Guarda-chuves, bengalas e suas par- cêras para iluminação, combustíveis. .ou
parcialmente trabalhadas, em
calhas, pulseiras,, presilhas de grava - tes integrardes, a saber: armações de líquidos comprimidos ou não, fluidos toras,
serradas e aplainadas, mármoguarda-chuva e guarda-sóes, barba-1 de iluminação, gasolina, graxas de
tas e colarinho.
em bruto, óleos de cascas de veVidro, cristal e seus artefatos a sa- tanas paar guarda-chuvas, cabos, cas- !carros para correias, para engrena- re
getais, plombagina em bruto, pó de
ber: abaixa-luz, açucareiros, aquários, tões de madre pérola para bengalas gens e de plombagina, óleo para d.es- moldagem
para fundições, pedra calbebedouros, bombonieres, cálices, con- e guarda-chuvas, guarnições para' carbonização, para aquecimento e cária, plantas
medicinais, pedras em
feiteiras. compoteiras, copos, empe- bengalas e guarda-chuvas, guarni- ilumi.nação, petróleo refinado, que- bruto, quebracho,:
resinas . naturais,
lhos. fôrmas, fruteiras, funis, gar- cõeS para bengalas, ponteiros, somrozene e turfa.
sucata e talco em bruto.
rafas, globos, licoreiras, mantegueiras. brinhas, varetas e virolas de guarda- Perfumaria e artigos de toucador, a
Metais em bruto ou parcialmente trachuvas. •
pires. pratos potes, recipientes de uso
:batons, águas perfumadas balhados, usados nas indústrias a sadoméstico, saladeiras, serviços is. vi- T•ndas. lonas, correias. de tôda es- saber
curvadores de cílios, cremes' ber: aços, alumínio, alpaca, anta-nôdro ou cristal para água e outras be- pécie, cordoalha e barbante,s, mate- crayons,
para pele, cristais e sais perfumados nio, argentão, bronze, chumbo, crobidas, taças de vidro, e vidros. para riais de vedação e mangueiras.
depilatórios, dentifrícios em pasta, mo, cobalto, cobre, estanho, ferro, lajanelas.
boletins, catálogos, jornais, pó ou liquido, ascôtras para os cabe- tão, magnésio, manganês. níquel,
Artefatos de cerâmica, porcelana, fa- Agendas,
impressos, peças teatrais, pro- los, para Os dentes e para unhas, ex- ouro, platina, prata, tungstênio, w Alança louça, louça vidrada, e outros livros,
cinematográficos, programas tratos, esmaltes para unhas, líquidos
franio e zinco.
de uso caseiro, adôrno e para fins ar- gramas
e radiofônicos, panfle- e pastas para limpeza e conservação Máquinas e suas partes integrastes
tísticos e industriais, instalações sa- de televisão
tos e revistas impressas.
dos cabelos, roupas, Sachets, Sabões pare: abanar acionar, acoplar, ajusnitárias e não incluidos em outras Tapêtea
cortinas e panos para assoa- perfumados, em p6, pasta, líquido ou tar,
classes.
aquecer, atarrachar, bater, be pelhos e paredes, a saber: capaahos, sólidos, sabonetes, tal" e tinturas ficiar,
.3/aterias exclusivamente para otms- cortinas,
bombear, comprimir. conduzir,
forros para tapêtes, linóleo.
para as cabelos e cílios.
trução e adôrno de prédio e estadas: oleados para
cortar, costurar, coletar, desbastar,
escadas e paredes, ta- Jogos de tôda, espécie, brinquedos e descaroçar,
azulejos, asfalto para revestimento,
dembUlhar, desnatar, elepetes, tecidos para cortinas, inclusi- passatempos, petrechos e artigos pa- var, ensacar, enraiar, encadernar, filarmações metálicas para prédios,
ve ferragens para os mesmos.
ra fins exclusivamente desportivos, a trar, fiar, lavar, lixar, moer peneirar,
Queiras de telhados, cal, cimento, caiToros, calhas, canos, colunas, escadas, , Coberta, cobertores, colchas, fro- saber: álbuns impreSsos para recor- roscar, sacudir, separar, tornear e
esquadrias. estacas, grades. inmerinea- nhas, guardanapos, guarnições de tar e armar, brinquedos, baralhos de ventilar inclusive motores e macacos.
bilzaines. janelas, ladrilhos, lagos. toalhas, guardanapos de chá e café, cartas, bonecas, bolas, chocalhos, fer- Máquinas para agricultura e hortiPortás. portões, ripas, sacadas, telhas, panos de pratos, lençóis e toalhas de ramentas de brinquedo, dados, domi- cultura e suas partes integrantes, a
mesa, banho e rosto.
nó e xadrez, mobilias de brinquedo, saber: adubadeiras, ancinhos mecânitijolos vigas e venezianas.
'Almofadas para carimbos e para tin- Aparas de papel, bobinas de papel pianos de brinquedo, tacos de bilhar, cos, arados, batedeiras, capinadeiras,
tentos de jogos e vias férreas de
ceifadoras, charruas, cultivadoras, detas, arquivos, abridores de cartas, bor- para tipografia e imprensa, cartolibrinquedo.
rachas para lápis e tintas,, canetas, nas erri fôlhas, caixas e_tubos de pabulhadoras, empilhadores. esmagadotolas para papel, estojos, estojos para pelão, cadernos escolares, envelopes, Serviços relativos a participacõeS ad- sag. espalhadoras 1 espargidoras de inlápis, fitas para máquinas. grampea- livros em branco, papéis de embru- ministração, propaganda, crédito, fiseticidas, gadanhos mecânicos. irá-nanciamento e investimentos.
dores, lápis, mdquinas de escrevcr e lho, papéis para. encadernação, papel
gadoras, máquinas de matar forniiCalcular, pastéis de tintas Para esc rd - para cartas, papel mata-borrão, pagas, moto-arados. moto-charruas,
plantadoras. secadeiras, tratores, sePP 872.920
tkar e desenhar, porta-tinteiros, pren- pel, absorvente, papel para desenho,
papelão,
rolos
de
papel
para
embrudedores, papéis carbonos, réguas, tinmeadoras combinadas e vaporizadoras
as
de
papel
e
serpentinas
de
Aparelhos medidores de precisão e
tas para marcar, carimbar, desenhar lho, sag
papel.
e escrever e tinteiros.
científicos, a saber:- ampliadores, amMóveis
de
metal,
vidro
ou
de
madei'Armas, munições e guerra e caça, explificadores, barômetros, binóculos,
plosivos e fogos de artifícios em ge- ra, estofados ou não a saber: arcalibradores, estiereografoscópios, esmários,
bancos,
berços,
buffets,
cabiral
tilddnetros, aspiradores de pó, antedes,
cadeiras,
camas,
cômodas,
cris'Animais vivos inclusive aves, ovos em
nas, acumuladores, alarmes, alto-fataleiras divans, escrevaninhas, estangeral inclusive o bicho-da-seda.
lantes, batedeira, bombas para água,
tes,
guarda-casacos,
guarda-comidas,
Petrechos navais e aeronáuticos a
condensadores, chuveiros, chaves,
S'aber: âncoras, bóias, cintos de na- tarda-roupas, mesas, mesas de caRequerente: Ancora Indústria e
campainhas, cornetas para -veículos,
Comércio Ltda.
tação ,barcos, paraquedas e petre- 1 beceira, penteadeiras, poltronas. prafusíveis, enceradeiras, esterilizadorea,
Local: São Paulo
teleiras, sapateiras, sofás e tampos
fogões, ferros .cle passar e engomar,
chos navais e aeronáuticos.
sanitárias.
Classes: 1 —2-3-4-5-6 fornos, fios, ferros de soldar, fonóPara distinguir viaturas terreatres
siareis. e aquáticas, automóveis, mo- Amido arrcz, aveia, açaseir, ascite. 7 -- 8 — -- 10 — 11 --- 12 -- 13 erafos, intercomanicadores, lâmpadas,
tocialetas, bicicletas e- suas partes ia- balas. b:scoites, bolachas, chocoia..es, 14 — 15 -- 16 — 17 — 18 — 19 -- lâmpadas fluoreacentes, liquidificado•
25 2Q res, rádio-emissores, rádio receptores,
tegrantes..
1 cor-faltos, café, chá, cereais, doces de 20 — 21 — 22 — 23
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relógios, saquêtes, secadores para os
cabelos, torneiras, tomadas, teleioirs,
tubos condu.its, televisores, tocactorses
de discos, discos gravados, ventiladores, voltímetros, e vibradores
Instrumentos musicais de corda, 'de
sôpro e 'de perctissão, inclusive ,atias
partes integrantes, a saber: acoadeons, arcos de violinos, aSsovios,
bandurras, bateriais, berimbaus, bombos, caixas musicais, campanas tubulares, caravelhas de instrumentos
musicais, cavaquinhos, clarins, clarinetas, cuicas, dedeiras, flauta, flautins, foles, guitarras, harmônicas,
harpas, órgãos, pandeiros, plianos,
pistões pratos, saxofones, tambores,
trombones, violões, violas e violoncelos, inclusive cardas para instrumentos musicais e barbatanas para tocar.
Instrumentos, aparelhos e• petrechos
para a medicina, arte dentária, chia-gia e higiene, a saber: agulhas, araiculadores, afastadores de gengivas,
abridores de boca, agulhas cirúrgicas
e hipodérmicas, aparelhos para .dialermia, algodão hidrófilo, ataduras,
aparelhos para raios X, bisturis, boticões, côra para provas, dentes artificiais, drenos, espelhos elétricos,
espátulas para cimento, esterilizadores, facas ciruúrgicas, „gaze hidrófila,
goteiras, gesso, ligas para soldas, limas para ouro e para vulcanite, luvas para eilmrgia, mesas para pastos,
meias elásticas, mesas para operações, pinças, pinos para cordas, porta-ácidos. porta-algodão, . padiolss,
pinças cirúrgicas, seringas de vidro,
'seringas outras, tesouras cirúrgicas.
tigelas para gesso, válvulas para fins
cirúrgicos e ventosas.
Acessórios de metal para banheiros e
lavatórios, alavancas, arames, argolas, aros, baldes, brocas, cabos, Cafeteiras, caldeirões, canecas, chaves,
conchas, correntes, cravos para ferraduras, dobradiças, espelhos ' para
fechaduras, estampas, facas, formas
para dares, garfos, lâminas para barbear, limas, maçanetas, marretas,
martelos, ralos para pisos, rebites.
roldanas, tesouras, trancas, tranquetos, trens de cozinha e trincos
Alfinetes, botões, fechos corrediços e
m i udezas de armarinho em gera'
Joalheria e artigos de metais precOsos e semi-preciosos, suas imitações.
usados como adôrnos e não in.cluidns
em outras classes, a saber: anéis, ali
ancas, alfinetes, argolas de pulso,
broches, botões de punho e colarinho.
brincos, colares. correntes, cordões.
fechos .de colares, fivelas, figas. 11) s
. de gra--dalhs,pueir
vatas e colarinho
Vidro, cristal e seus artefatos a saber: abaixa-luz, açucareiros, aquáriss.
bebedouros. bornbonieres, cálices, confeit'iras, compoteiras. copos, espelhos.
fôrmas, fruteiras, funis, garrafas,
['lobos licoreiras, manteigueiras, pires,
Pratos. potes, recip ientes de uso doméstico, saladei ras, serviços de vidro
ou cristal nara água e outras bebidas.
tacos de vidro, e. vidros para janelas.
Arte fatos de cerâmica. porcelana,
faiancrt, louca, louca vidrada, e On-Ires de uso caseiro. adôrno e rara
fins artísticos e industriais, instalações vaniterias e não incluídos .em
outras classes.
Materiais exclusivamente para construção e adôrno de prédio e estradas:
azulejos, asfalto para revestimento,
armações metálicas - para prédios, biqueiras de telhados, cal, cimento, caibras, calhas, canos, colunas, escadas,
esemadrias, estacas. grades, emparmeabiliSantes, janelas, ladrilhos, !ages. portas, portões, ripas, sacadas,
t • lhes, tijolos., vigas e venezianas.
Almofadas para carimbos e para tintas, asau • vos. abridores de cartas,
borra-las p arà lápis e tintas, çairea
i as c'"^s a mes pa pel, eStojos, estojos
r ara lânis. fitas para máquinas.
gsarn a eadores. láp is, máquinas de es^
carraer e Ca leul ar. pastéis de tintaS
ra s a e ess eves s desenhar; porta-tinteiros, prendedores, papéis carbonos,
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réguas, tintas para marcar, carimbar,
desenhas e escre‘ea' e Limeis();
Armas, munições de guerra e caça,
explosivos e fogo de artificias em

cartas, papel mata-boarão, papel ab- sarnentas de brinquedo; dados, doldw
sorvente, papei para desenho, pape- nó e xadrez, mobilias de brinqued%
lão, rolos de papel para embrumo, pianos de brinquedo, tacos de bilhar°
sacos de papel e serpentinas de papel. tentos de jogos e vias férreas do
Artefatos de borracha e de guta -pio.,
'brinquedo.
Animais vivos inclusive
g lusiVe aves, ovos em ch.a a saber: acopladores, argolas, Serviços relativos a p articipação, ada
geral, inclusive o bicho da seda,
aros, bicos para mamadeiras, bolsas ministração, propagandá, crédito, fim
Petrechos navais e aeronáuticos a sa- (Exceto para água quente e gelo),,
~cimento e investimentos
ber: âncoras, bolas, cintes de hasa- câmaras de ar, chupetas, esteirinnas
ção, barcos, paraquedas e petrechos para mesas, esfregadores, fios, fõrN 9 872.921
navais e aeronáuticos
mas, laminas para degraus, mordePara distinguir viaturas terresties, dores, Porta-níqueis, protetores, perca
aéreas e aquátieas, automóveis, moto- para' buzinas, rodízios, rolhas, saias,
cicletas, Incic4etas e Suas partes in- saltos, pneus, tubos, tubos pai-a gotegSantes:
tejar e borracha em lençol
Fios em geral, para tecelagem e pesa Móveis de metal; vidro ou de. inadea
Uso comum, linhas de costura, para ra, estofados ou não a saber: armáindústria Brasileira'
bordar, e para tricotagem, a saa..r: rios, bancos, berços, buffets, cabidos,
estambre de seda e lã, fios de algo- cadeiras, camas, cômodas, cristaiela
dão, de acetato de celulose, linhas rasa diva.ns, escrevaninhas, eslahtes,
de algodão, lã torcida, lã para trico- guarda-casacos,
guarda-c omi d as, Requerente: Indústria e Comércio aãr
tar, em novelos e meadas, meadas guarda-roupas, mesas, mesas de caPescado Irmãos Costa Ltda,
de seda, retroz e torçal.
beceira, penteadores, poltronas, praLocal: Santa Catarina
Tecidos de algodão, de cânhamo, de teleiras, sapateiras, sc.fás e tampos
Classe: 41
caroá, de juta de lã, de linho, de
sanitários
Artigos: Camarão sêco, salgado, desça
pêlo, de rami, de raiara de seda., in- Amido, arroz, aveia, açúcar, abeite, cascado, congelado, crú ou cosido
clusive casemiras em peças.
balas, b:scoitos, bolachas, chocoiatas, com ou sem casca, carne de siri, cosi-4
Artefatos de tecidos não incluídos can confeitos, café, chá, cereais, doces de da, congelada, peixes frescos, em conoutras classes a saber: abajures, car- leite simples e composto, doces de servas, em salmoura, em extrato, cal
dados, brolar, -braçadeiras de cortinas, frutas em conservas, em massa, em
pasta e een geléia
cadarços, esfregões, fitas, franjas, ga- caldas, em compotas e em geléias,
lões, intertelas. para alfaiates, • niõs- farinhas alimentícias de cereais comN9 872.922
quiteiros, palmilhas para calçados, postas ou' não, frutas frescas, secas,
pavios, rendas, sacas, sacos e telas. passadas e cristalizadas, legumes am
Image.ns, gravuras, estatuetas, es.,á- conservas, leite, milho, malhos, mastuaa, estampas, • manequins, obras de sas alimentícias, mel, manteiga., (ames
escultura, obras de pintura e selos.. comestíveis, presuntos, paios, que;jas.
Artefatos de madeira, osso ou mar- rações balanceadas para animais, sal
fim, não incluídos em outras classss:
e vinagre.
ádôrnos para mobília, argolas, bolas Aguardente, brandy, bitters, conhapara redes, cestos, copos de cozinha, que, cervejas, destilados de vinhas,
Indústria Brasileira
colheres de pau, envolucro de mad ei- fernets, gins, geaopigas, licores, rum,
ra para garrafas, esteirinhas para sherry, vermouths, vinhos, uisques e
mesa, figuras de madeira, mastros,
vodkas.
réguas de pedreiros, rosários de con- Bebidas refrigerantes isentas de al- Requerente: Cerâmica Santa Catarms
tas de osso, tanques de cedro. tonéis, doo] a saber: águas gasosas minerais
Limitada
tubos e varas de Madeira.
ou não caldo de cana, garapa, gasoLocal: Santa Catarina
Artefatos de J palha ou fibra não ir.- sas, laranjadas, limonadas, refrescos,
Classes: 14 — 15 e 16
aluídos em outras classes: capachos de tamarindo, de alancaxi e de garapa Artigos: dasse 14 — Para assinalar
de côco e fibra, estiaras de palha.,
e soda water.
e distinguir genericamente os artigos
malas de cânhamo, obras de palha, Artigos para fumantes, excepto Pa- da classe, a saber: Vidro, cristal
obras de fibras, resfriadores de fibra pel: cigarros, cigarrilhas, charutos, seus artefatos não incluídos em ou-e
vegetal para: água, utensílios de fibra fumos em cordas, em itilhas, ou pisca- tras classes. Classe 15 — Para assidos, cachimbos, piteiras, rapé, taba- nalai- e distinguir genericamente OS
vegetal, xcrga de côco e esparto
Artefatos e produtos acabados de ori- cos de mascar, 'tabaco em pasta, pi- artigos da classe, a saber: Artefato
gem animal, -vegetal ou mineral, hão cado, em pó e em rôlo e tubas de,. de cerâmica (porcelana, faiança, louincluídos em outras classes, artefatos
cachimbo
ça vidrada e outros), para uso
de substâncias químicas não incluí-- Sementes e mudas para agricultara, salso, adôrno, fins artísticos e urdasdos em outras classes e artefatos ou a .horticultura e a floricultura, fiõres tarais, instalações asinitárias não Insubstâncias em bruto ou parcialmen- naturais, orquídeas nerturais, plantas cluidas em outras classes. Classe 19
vivas e sementes para plantio
te trabalhadas de material plásirco
— Para assinalar e distinguir geneProdutos e prepáraeôss .pare limpeza, ricamente as artigos da classe, a sanão incluídos em outras classes.
Escôvas comuns não incluídos em ou- conservação e polimento, a saber: ber: _Material exclusivamente para
tras classes: -basculhos, escôvas para: amido, anil, abrasivos, cera para as- construção e adõrno de prédio. estiasi
alcatifas, baixelas, banho, de esparto soalho, detergentes, goma para la- das, etc., como cimento, azulejos lapara roupa, escada, fundição, garra- vanderia,' líquidos para polir e lus- drilhos. telhas, portas, janelas, etc.
fas, esfregões, espanadores, vassou- trar metais, palhas da aço, pas,as _cão incluídos em outras classes. t'ara; de criança, esfregar assoalho, para polir calçados, preparados para
pel para forrar casa
lavanderia, .sabão líquido, em pasta
rua, casa e estrebaria.
Guarda-chuvas, bengalas e suas par- em pó e em psdaços, verniz para calN 9 872.923
tes integrantes, a saber: armações de
çados e velas de estearina.
guárda-chuva e guarda-soes, barba- Combustíveis, lubrificantes e substantanas para guarda-chuvas, cabos, cas- cias e produtos destinados a lubrificatões de madre pérola para benga'as ção e ao aquecimento a saber: a saSarld.
e guarda-chuvas, guarnições para vão mineral, de turfa e vegtal, caras
bengalas, ponteiros, sombrinhas, va- para iluminação, combustíveis, líquiretas e virolas de guarda-chuvas. dos comprimidos ou não, fluidos de
Tendas, lonas, correias, de tôda espé- iluminação, gasolina, graxas dé carcie, cordoalha e barbantes, 'materiais ros para correias, para engrenagans
e de plombagina, óleo para descarbode vedação e mangueiras.
Agendas, boletins, catálogos, jornais, nização, para aquecimento e ilusa:em- Requerente: Cerâmica, Santa 2latripi
livros; impresSos, peças teatrais, pro- ção, petróleo refinada, querosene e
nina Ltda.
turfa
gramas cinematográficos, programas
Local: Santa Catarina
de televisão e radiofônicos, panfletos Perfumaria e artigos _de toucador, a,
Classe: 'Nome de empresa
saber: batons, águas perfujmad ta,
e revistas impressas.
Tapetes, cortinas e panos para as- crayons, curvadores de cílios, cremes
N9 872.924
soalhos e paredes, a saber: capachras, para pele, cristais e sais perfumadas.
cortinas, forros para tapetes, linóleo, depilatórios, dentifrícios .em Pas ta, pó
oleados para escadas e paredes, ta- ou liquido, escôvas para os carreias,
petes, tecidos para cortinas, inclusive para os dentes e para unhas., extratos, esmaltes para unhas, líquidos e
ferragens para os mesmos.
Cobertas, cobertores, colchas, fronhas. pastas para limpeza e conservação
guardanap os, guarnições de toalhas dos cabelos, rouges„ sachets, Sabék:
guardanapos de chá e café, panos de perfumados, em pó, pasta, líquido ou
indústria Brasileira
pratos, lençóis e toalhas de mesa, ba- sólidos, sabonetes, talcos, e, tinturas
para
.
os
cabelos
e
cílids
bo e rosto
Aparas de P anel, bobinas de parei Jogos de tôda espécie, brinquedos e
Requerente: Sálvio Pacheco die
para tinstaras ia e im prensa, carto/i- n assatem.pos, petrechos e artigos para
Aguiar
nas em fôlha e , caixas e tubos de D g - fins exclusivamenta desportivos. a
Local: Santa Catarina
n &a0, P qa ernOR , esc,ol aaes. envslonas, sab-r: albuPs im nresses rara ,11 sorClasse: 36
livros em branco na.néis de emb-amo lar e P ,3113 , .. irsona ireelos. bara l hos -da
. Blusas, calças, carn1Saeo
Artigos:
papéis para encadernação, papel parai cartas, bonecas, balas, chocalhos, fera
cuecas e pijaragN

COSTA

PRI H

-Cerâmica
Catarina Ltda

AGUIA

V
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Meweimernr

N9 872.925
,-

AGUJASUL
, Indústria Brasileira

de qualquer tecido, clebiuils,
viva vesivario, enceiLes t.e 5iiu, etiuremeios, i.nixeielas, ficas, fitillus,
franjas, galalcieces, galties,'Iaços, mechas, palmilhas, pingentes, puro -puas,
rendas tiras e viezes.

Requerente: Sálvio Pacheco de
Aguiar
Local: Santa Catarina
Classe: 36
Artigos: Para asinalar e distinguir
genericamente os artigos da classe, a
saber: Artigos de vestuário de tôda
sorte, inclusive de esporte e para crianças (fraldas, cueiros etc.)
N9 872.926

RO
indústria Brasileira

N9 972.930

Indústria Brasileira

LAYT RA G 12,11
Requerente: Wilon SLmonal de
Castro.
Local: São Paulo
Classe 32
Artigos: Para distinguir: jornais, livros impressos,
músicas impressas.
revistas; orquestras, .peças teatrais e
cinematográficas, programas circense., ' radiofônicos e radio-televis,onados, métodos de ensino, prosas
impressas.

N 9 812.937

TZRMINDS

PIRMS $
INCH ILL"

SERI

In dils t ria Bras eira

HOTEL

N9 872.939

IDEG

Requerente: Petrolina Veículos Ltda.
Petrovel
Local: Pernambuco
Classe: 21
Artigos: Para assinalar e distinguir

Saiveivde»
inaustria tSrasileíra

Requerente: S erimp e x-Impor t açã o
e Comércio Ltda.
Requerente: Adalpho Pinto
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe 21
Classe 41
Arti gos: Para distinguir veículos e Artigos: Molhos, conrvas, temperos
suas partes integrantes: Automóveis, preparados, farinhas, amidos, féculas,
aros para veículos, amortecedores,
especia.rias.
barcos, bicicletas, braços para veículos, caminhões, calotas, camioneN9 872. '944
tas, carrinhos de mão, carretas, carros ambulantes, carros elevadores,
carros irrigadores, carrocerias, char,
retes, carros tratores, chapas circularas para veículos, chassis, cubos de
veículos, corrediços de veículos, cardans, direção, eixos de direção, elevadores para passageiros, freios, fronteiras para veículos, locomotivas, molas, motocicletas, motofurgões, manivelas, breques, desligadeiras, párachoques, pára-lamas, pára-brisas,
pneus, pneumáticos, pedais de câmbio, rodas para veículos, radiadores
para veículos, varetas de contrôle do
afogador e acelerador, varaes de carros e vagonetas basculantes!

Indústria iirasi1eir4

inatast'ria Biasil-Mts`

.N 9 8'72.942

FACE A FACE

PETROVEL

MUNDO DAS RENDAS

Requerente: Centro Industrial do
Rio de Janeiro
Local: Guanabara
Classe 50
Atividade: Prestação de Serviço.

Requerente: Términus-Administradm a
, de Bens S/C.
Local: São Paulo
Requerente: Carlos . Ernesto Bleuler
Classe 50
Local: Minaa Gerais
Artigos: Para distinguir como marca
Titulo de estabelecimento.
de serviços: Compra e venda de imóRequerente: türceu Amaro
veis, administração de bens, investi- Classes: 33 — 13 — 1 21 — 41 — 48
Local: Guanabara
— 43 — 47 e 50
mentos, consórcios, empreendimentos,
Classe: 32
financiamentos e promoções de
Artigos: Jornais, revistes, *revistas
1\19 872.943
vendas.
impressas, programas de rádio, programas de televisão, propaganda im1n1 9 872.938
pressa, escrita, publicação impressas,
calendários, folhetos impressos, prosII P E X
pecto impressos.

CerÊtn!ca Uressega
SI e

-

CJ rJ
'FONTE DO MRIMBE1it0"

N9 872.931

Reguei ente: Cerâmica Urussanga
S.A. Ind. e Com.
Local: Santa Catarina
Classes: 14 — 15 e 16
Artigos: Classe 14 — Para assinalar
e distinguir genericamente os artigos
da classe, a saber: Vidro, cristal e
seus artefatos não incluídos em outras classes. Classe 15 — Para assinalar e distinguir genericamente os
N9 872.932-33
artigos da classe, a saber: Artefatos
de cerâmica (porcelana, faiança, louça vidrada e outros), para uso caseiro. adôrno, fins artísticos e industriais, instalações sanitárias não incluídas em outras classes. Classe 16
— Para assinalar e distinguir genericamente os artigos da classe, a saber: Material exclusivamente para
construção e adôrno de prédio, estracias, etc. como cimento, azulejos,
Requerente: Empress Chinehilla
&trilhos, telhas, portas, janelas, efie.
eders Cooperative, Inc.
não incluídos em outras classes. Pa- Estalylecido em: New York — N
pel para forrar casa.
10001,
USA
Classe: 35
N9 872.927
Artigos: Para distinguir peles em
bruto ou parcialmente trabalhadws:
Peles de doninhas, fuinhas, gatos, visons, renards, castores, coelhos, andtope, carneiros e seus artefatos, pastas, sacolas,* mochilas.
tom
Classe: 36
Artigos: Para distinguir artefatos e
Requerente: Cerâmica Urussanga
artigos de peles para vestuário: AgaS.A. Ind. e Com.
salhos, mantas, mantilhas, manteaux,
Local: Santa Catarina
estolas, golas, punhos, rénards, casLocal: Santa Catarina
quetes capas, casacos, pantuflas.
Classe: Nome de empresa
1\1•9 872.934-35
N.

genericamente os artigos da classe, a
saber: Veículos e suas partes Integrantes, exceto máquinas e motores.
N9 872.929

872.911
%e.

Requerente: Acumuladcres Moura
Sociedade Anônima
Local: Pernambuco
Classe: 8
Artigos: Acumuladores e bateriais

CI

lo—

N° 872.5E3

Requerente: Fábrica de Dôees
Cristal Ltda.
Local: São Paulo
Classe 41
Artigos: Balas, biscoitos. bolachas,
drops, caramelos, dóces e massas
alimentícias ein geral.
N9 872.945

Requerente: Federação das Indústrias
do Estado da Guanabara
Local: Guanabara

Classe 50
Atividade: Prestação de Serviço.
N9 872.940

Requerente: Phyne Aktiengesellschaft
Estabelecido ért: Alemanha

classe: 8

Artigos: Para distinguir, aparelhos de
laboratório para exames e pesquisas
física e iiuímica, aparelhos e instrumentos éticos e eletrotécnicos, aparelhos para tipografia, topometria, fotografia, cinematografia

FIEGA

Requerente: Fábrica de Dôceis
Cristal Ltda.
Classe: 17
Requerente: Federação das Indústrias
Local: São 'Paulo
Artigos: Para distinguir eouinamenGuanabara
do
Estado
da
.
Local: Pernambuco
Classe 41'
tos e máquinas para escrif (M o. má, Local: Guanabara
'Artigos: : -Balas biscoitOs holt:rins,
quinas de confobill,i,4,-,
Classe: 24
Classe
50
- `41ropS, .caramelos, dOces 'e mar as
rtigos: Ad8rnos de panos, lAlsas, para ensino 11ri; n
1Prestação de Serviço.
alimentícias ein geral.
bordados, brocados, cadarços, ctedões
Requerente: Mundo das Rendas
n
Comércio Ltda.

A
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Classe 2
dos e pós para uso em toucador;
Artigos: Acidas usados na agricultuóleos perfumados, sabões palara, na hoeticultura, na. veterinária e
mados.
para fins sanitários;
dubos, água
Classe 59
oxigenada desinfetante, água eani- Gêneros de Atividade: Laboratório
10.
tamis, alcalis para a agricultura, pa- de pesquisa, laboratório bromatoló,
(PERRO
ra a veterinária e para fins sanitá- gico, laboratório de prótese, consultóe
WiMorZiírk-rios; alimentos medicamentos para
rios, representações em gerar.
Requerente:
apaiari
—
Instituto
de
animais,
remédios para animais, bacl4'cÁfediZ
**Pesquisas e Planejamentos Ltda.
i seco 1
tericidas para fins sanitários e para
No 872.956
Local: Minas Gerais
a veterinária; carrapaticidas, ceras
Classe 50
para enxêrtos, salitre do chila, clo.
Gênero de atividade: Emprasa de ad- retos para a. agricultura e veteriná1.‘âN-5
PROPARQUÉdICA
ministração. emprêsa de análise, em- ria; defumadores, desinfetantes, fer,
tilizantes, fungicidas, insetinielas.
prêsa de auditoria, emprêea de estuClasse a
dos técnicos, emprêsa de orientações,
11'
1/Nrtert, Profarquuraca S. A.
emprésa de planejamento, emalara Artigos: Acetatos usados na mediLanai' Rio Grande do Norte
cina e farmácia; ácidos usados na
de publicidade, emprêsa de
Classe 47
medicina e farmácia; alcalinos para Artigos: Álcool,
propaganda.
carborantes, carvão
farmácia e medicina; aicóvis medica. vegetal ou minerai; essências para
21,14.4~268/~Cfb
Classe
25
2/4) NUM
WWIS,
nais,
-bicarbonato
de
sódio,
capsulas
•
Artigos: Ações, apólices, bónus, defluidos combustíveis, lu- ~II
medicamentosas, carbonatos, compri- lubrificação,
senhas, obras artísticas, plantas,
brifinadores para freios, para ilumi.
midos
medicinais,
detergentes
mediprojetos, prospectos.
nações; gás, gasolina, graxas lubrie
cinais, elexires medicinais, estimu- ficantes, lubrificantes, óleos para
lantes
medininais,
éter
medicinal,
Iluminação, petróleo refinado,
No 872.952
gasosos laavtivos, ódeos medicinais,
querosene.
pastas medicinais, pomadas mediciClasse 50
Requerente: 'nal:latria e Comiérelo
nais, soluções _nedieinais, supositó. Gêneros de Atividade: Laboratório
de Bebidas Artera Ltda.
rios, vitaminas, xaropes.
POSTO
de pesquisa, laboratório bromatolóLocal: Sán Paulo
Classe 4•
laboratória de prótese, consulteiClasse 42 Artigos: Algodão em bruto e erh raELZFANT
IN/10
rios, representações em geral.
Artigos: Vinhos.
ma; cal em bruto ou parcialmente
Classe 4
preparado;
calcáreos, crinas, cêra Artigos: Algodão em bruto e em na
No 872.947
mineral, vegetal ou animal em bru- ma; cal em bruto ou parcia,linente
Requerente: Pasto Elefantinho Ltda. to ou parcialmente preparada; cor-. preparado;
carcareas, crinas„ cera
tiça em bruto, fibras minerais e ve- minerai, vegetal ou- animai em bru,
Local: Minas Gerais
Ratais
e
mbruto;
geléias
em
bruto
ou
Classe 33
to ou parcialmente preparada; cor.
parcialmenteprepar adas; gorduras tiça em 'bruto, fibras minerais e veTítulo.
em bruto ou parcialmente prepara. getais e mbruto; geléias eill bruto ou
das; latex, madeira bruta. ou parci- parcialmenteprepar
No 872.953
adas; gorduras
almente preparada; minério' bruto, em bruto ou parcialmente preparaóleos brutos ou parcialmente prepa- das; latex, madeira bruta ou pareirados; ossos, palha em bruto ou par- aimente preparada; minério bruto,
Indústria Brasileira
Blalg/PANTINHO cialmente preparada; pastas brutais óleos
brutos ou parcialmente prepaou parcialmente preparadas; pedras rados; ossos, palha em bruto nu parbrutas, pelos de ancmais em bruto, catimer.te preparada; pastas Manas
tais minerais em bruto, seivas
Requerente: Dasinfetantes Dialux
ou parcialmente preparadas; pedras
vegetais.
Requerente: Pasto Elefantinho Lide,
Ltda.
brutas, pelos de aniarrais em bruto,
Classe.
10
Local: Minas Gerais.
tais minerais em bruto, seivas
Local: São Paulo
Artigos:
Algodão
medicinal,
apareClasse 50
vegetaia.
Classe 46
MINN'
lhos.
adontológicas,
aparelhos
eletro..
Classe 10
Artigos: Detergentes e preparações Gêneros de atividade: Emprêeas
nirúrgiece,
aparelho
de
ou
para
ia.
serviços, amarasses de venda de gasopara lavanderia.
Artigos: Algodão mediciu ai, aparelina, empréSsas de revenda de óleos fra-vermelhos, aparelhos de raio X, lhos
adontológicos, aparelhes clatroe • gasolina, emprêsas de lubrificação. aspiradores cirúrgicos, capas para cirúrgicos,
1n19' 872.948
aparelhes de ali para infins bigiSedicoe, estojos farmactuta
emprasas de consertos, oficinas
cos, instalações hospitalares, instai - fra-vermelhos, aparelhos de raio X,
• mecânicas.
mentos médicos, instrumentos adota aspiradores cirúrgicos, capas para
'aalógicos, motores para dentistas, fins higiênicea estojos farmacautiDr . 872.954
transmiasõres da sons para . fins mé- cos, instalações hospitaaces, instrumentos médicos, instrunienlios, odona
dicos, vibradores- medicinais.
tológicos, matares para dentistas,.
Classe 41
tranrnissares de sons para fins medi'Artigos:
Alimentaçao
para
animais
e
indústria Brasitetra
ECADORA
aos, vibradores medicinais.
para aves; carnes, doces; essências
Classe:.. +1
alimentícias, condimentos- para ala
mentos, farinhas, hortaliças, latici, Artigos: Alimentação para animais e
nica, leite, peixes, rações alimenta para aves.; carnes, doces, essências
Requerente: José G. Barbosa
Requerente: Inseticida& Kimber do
cias; rações balanceadas para ani- alimentícias, condimentas . pana aliLocal: Minas Gerais
»rasa IndOstria e Comércio Ltda.
farinhas-, hortaliens, :atuamais sal; vegetais, víveres.
mentos, farinhas
Ciam 4.2
•
Local: São Paulo
Classe 42
nios, leite, peixes, raeij -s alimentíArtigos: Aguardentes, aperitivos„ ba- Artigos: Aguardentes,
Classe 2
, ta- cias, rações balanceadas para anitata, cera*" eleoppse conhaques, ter- tear, cervejas, nhoppe,aperitivo/a
Artigos: ~das:
conhaques
mais; sal, vegetais, vitere.s
n^ trenebeas kria4 grasda, rifares, qui- gernet,
genebra, gin„ graspa, licores,
Classe: 42
Rodeia Mn,. CRIGOG alcóolicos; viáhos. quinados,
Na 870 .949
rum, sucos alcoólicos; vi- 'Artigos: Aguardentes, aperitivos..,
voem labiebar.
nhos, rodka, whisky.
tear, cervejas, chapa canhota :ave ferCae:sse ta
net, genebra, gire. graspa, licores
torz.gasArtigos: Refrescas e aguas- naturais
quinados„ rum,. sucos a'coólacz,
artificiais usadas Coma bebidas:,
vinhos, vadlta, whisky
flIPPLA1— HIPOTECAS
Classe: aa
Casse 46 . Artigos: Alvejantes; anil, cêaa para. Artigos: Alvejantes, anil, cara.. para
lustrar e polir.; detergente, espore- lustrar e polir detergentea, esponjas
PLARE.JiME.n9S 14TPli
jaa de aça para polir, faiem:ase gala de aço para polia fés:foras, ama,
Ze, Enit, adeos para lustrar, pies e lixa,. Óleos para tástrar; paa e painaadas para dar e eenservar o bri das para dar . e conservar o brilho,.
Requerente: Hipplan — Hipotecas e
preparados para lavar, lustrar e po, preparados para lavar. lustrar
planejamentos Ltda.
polir, sabia- cienuan, sapo/ulmos,
lir, sabão COMUM, saponáceeos, seda
Local: Sinas Gerais
soda' cai-mate-a, velas.
cáustica, velas
Nome Civil.
Classe 47'
Artigos: Álcool, carborrintes, %raia
No 872.957
5. A.
Requerente: ,
, Ne 872.950,
vegetal ou rabeara]; essências para
La nai: ' Ria Geande do . Nartia
lubrificação, fluidos combustíveis, lu- Creme
PERGCMU AOS ASTROS
Artigos: Abrasivos químicos, absor. brifinadores, para traias, para ilinni'ANCHIETA
vette& , químicos, ácidas, adensavas aecões; gás, gaisolina, graxas' lubri Requerente: 5. A. Rádio Guarani
químicos alcalis. -químicos, áleQo. 1M:- flcantes, lubrificantes, áleas para
M. G.
iluminação, petróleo refinado,
indústria anticorrasiveis químicos.
Classe: 32
querosene.
Requerente: Indústria de Miam.
,ativadores químicas, bases casimiras.
Artigos: Álbuns impressos, calendáC/asse 48
Anchieta
catalisadores químicos; corantes quicatálogos, folhétos impressos, taLocal: Minas Gerais.
maa s dissalventes, químicos, fixado- Artigos: Aguai, de beleza, aparelhes rios,
impressas, jornais, livres,, peClasse 41
ra: Ç. '' ''nÚC3S, fitados- químicos para para barbear. aparelhos para cortar. linhas
nua/lir/os, • hiairega_ cialular e secar ca.bels.e, cremes para ças einematogaaficas e teatrais, pro.Artigos: Alimentação para animais e,
químicos. aale. cortadores da unha, coar-éticas gramas de rádio e televisão, impreca
' -Um
para aves, creme de milho, farinha ' rtia,
d esadurant e s, essências parf urneedaa , sos, propaganda. e prospectos impreade milho, fubá., rações alimentícias, sais
iscavas de toucador; estojos' para sos, publicaataes, impressas, revistai
cantes.. riu-anatos &a:las químicas,
rações balanceadas para animais,
'
impressas
toucador, laminas para barba, líqui.
sulfatos.
quirela de MIMO.,
IV
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1\19 872.958

e aéreas, transporte, coleta e distribuição de correspondência agrupada,
serviços de turismo em tôdas as modalidades, tais como elaboração de
roteiros turísticos no Brasil e no exterior, reserva de hotéis, preparo de
documentação para viagens e serviços
de câmbio, na classe 50
• N9 872-.968

N9 872.9(A

05 DONOS DA BOLA
re,equerente: S. A. Rádio Guarani

Local: M. G.
Classe: 32
Artigos: Álbuns impressos. calendários, catálogos, folhêtos impressos,
folhinhas impressas, jornais, livres,
peças cinematográficas e teatrais,
programas de rádio e televisão, impressos, propaganda e prospecti)s impressos, publicações impressas, revistas impressas
N9 872.959

DOMINGO DE BOLA

"SERV"

Requerente: Emprêsa BraStleira de
Relógios Hora S. A.
Local: São Paulo
Classes: 8 e 13
Insignia
N9 872.965

aequerenté: S. A. Rádio • Guarani

Local: M. G.
Classe: 32
Artigos: Álbuns impressos, calendários, catálogos, folhêtos impressos. fofinhas impressas, jornais, livros, peças cinematográficas e teatrais, programas de rádio e televisão; impressos, propaganda e prospectos impresS0s, publicações impressas, revistas
impressas
N9 872.960

•

étlle

Servencin Despachos Gerais S. A.
Local: São Paulo
Assinalar: Serviços de despachos gerais e transportes de encomendas e
cargas, por vias terrestres, marítima
e aérea, transporte, coleta e distribuição de- -.:-.rrespondência agrupada,
serviços de turismo em todas as mo
dalidades, tais como elaboração de
roteiros turisticos para o Brasil e
para o exterior, reservas de hotéis,
preparo de documentação para viagens e serviços de câmbio, da
classe 50
N . 872.969

***************a.aarawair******3.
INDI1sTRU BRASILEIRA.

BOLA DE PRIMEIRA
Requereu te: S. A. Rádio Guarani

Classe: 32
Artigos: Álbuns impressos, calendários, catálogos. folliêtos impressos, folinhas impressas, jornais, livros, pe0Eis cinematográficas e teatrais, programas de rádio e televisão, impressos, propaganda e prospectos impres30s, publicações impressas, revistas
impressas
N9 872.961

PROPARQUÉMICA S/À
! Requerente: Profarquimica S. A.
Local: Rio Grande do Norte
Nome comercial

pr.+

Requerente: . Confeitaria Little
Ltda.
Local: São Paulo
Assinalar: Balas, biscoitos, bolachas.
bolos, bombons, café, caramelos, cereais, chá, churrascos, confeitos, cremes, doces em geral, farinhas alimentícias, feijoadas, frutas secas, em
calda, em conserva e cristaliza-das,
linguiças, macarrão, macarronada,
manteiga, massas alimentícias, óleos
alimentícios, pão, panetone, peixadas, peixes, polenta, presuntos, pudins, panetons, queijos, refeições
prontas, salgadinhos caseiros (empadas, croquetes, posteis, coxinhas),
pizzas, salames, salsichas, sanduíches, sopas, sorvetes, torrões alimenticios, tortas alimentícias, da
classe 41.
N9 872.966

N° 872.962'

CONSTARC1
,Construção e Arquitetura
Requerente: Edite:ira Janaina Ltda.
Local: Bahia
Classe: 32 Artigos: Almanaques, álbuns imprescalendários,
catálogos, crônicas
gos,
MiPressas, folhêtos impressos, tolhi:urna impressas, histórias imprassas.
jornais, liçros, músicas impressas,
orações impressas e prosas
impressas
N9 872.963

A is, A Vl

Indústria Brasileira
Requerente: A
A — Fábrica de
Bôlsas Ltda,
Local: São Paulo
Assinalar: Artefatos de couro, a saber: Porta-notas, porta-documentos,
malas, pastas; estojos, carteiras, !anisas, capas e lombadas para livros,
bainhas, para facas e,punhals, coldres, arreios, freios, rédeas, chicotes,
guarnições de couro para animaia de
tração, selas, selins, sacos de couro,
surrões, porta-níqueis, laços de couro,
guarnições de couro para animais de
montaria, capas, pelegos e estojos
para armas de fogo, da classe 35
1‘19 872.967

"

Onuerente: EM" résa .Brasilera de
lógios hora S. A.
Local: São Paulo
dasaes: 8 e 19
Insígnia

SERVIN

Requerente: Servencin D's;
Gerais S. A.
Local: São Paulo
Assinalar: Serviços de desrach2.
rais e transportes de encomend., •
cargas, por vias terrestres, marítimas

Ind.hrantiella

Requerente: Confecções Map Ltda.
LOcal: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Artigos de vestuário de tôda
sorte, inclusive de esporte, para homens, senhoras e para crianças, a
saber: abrigos quando vestuário;
agasalhos; alparcatas;" alvas; anáguas; . aventais; baby-doll. barretes;
batas ; batinas; bermudas; blusas;
blusões; boinas; boleros; bonés; borzeguins. botas; botinas; cache-cols;
cache-nez; calçados; calças; calcinhas; calções, inclusive para esporte; camisas; camisas de força; camisas pagão; camisetas, camisolas;
camisolões; canos de botas (perneiras); capacetes; capas; capotes; carapuças; cartolas; casacos; casacas;
casquetes. casulas; ceroulas; chales;
chapéus; chinelos; chuteiras; cintas;
cintos; cinturões; clérgyman; colarinhos; coletes; combinações; corpinhos. cuecas; cileiros; culotes; .dolmans; dominós; echarpes; espartilhos; estolas, fantasias; fardamentos; fardas; fraldas; fraques; galochas; gandolas; gorros; guarda-pós;
gravatas, hábitos; japonas; jaquetas;
jaquetões ;lenços; libres; ligas: lingeáes; luvas; maillots; mandriões.
manípulos; mantas de uso pessoal;
manteaux; mantilhas. tnantos; martas; mantinhas; meias; meias confecções; modeladores; palas (ponchos leves). paletós; pantufas; paramentos; peignoirs; pelerines; peles
quando, vestuário; perneiras; peugas; pijamas. peitilhos; peitos; polaMas; ponchos; p uloveres; punhas;
quépis; quimonos; regalos; renards;
robes de 'chambre. roupas brancas de
uso pessoal; roupas de baixo; roupas
feitas; roupas para esporte; roupas
para operários; roupões; saias; sandálias; sapatos; sobre-pelizes. soli-,
déus; shorts; shooteiras; slaks; sobretudos; s taip as: soutiens; sueter.
sungas; suspensórios; tailleurs • talabartes; tian,is; togas; toucas; túnicas; turbantes: uniformes; vesiidos:
vestimentas rara trabalhadores;
vestuários; véus. 'isons
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N9 872.970

IndUstria Brasileira
Requerente: Confecções Map Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: ArtigdS de, veStuário de tdda
sorte, inclusive de esporte, para homens, senhoras e para crianças, a
saber: abrigos quando vestuário;
agasalhos; alpercatas; alvas; anãguas; aventais; baby-dols; barretes.
batas: - batinas; berniudas; blusas;
blusões; boinas; boleros; bonés. borzeguins; botas; botinas; cache-cols;
cache-nez; calçados; calças; calcinhas. calções, inclusive para esporte; camisas; camisa a de fôrça; co,-;
misas pagão; camisetas; camisolas;
camisolões; canos de botas (perneiras) ; capacetes; capas; capotes. carapuças; cartolas; caSaccos; casacas;
casquetes; casulas; ceroulas; chalea.
chapéus; chinelos; chuteiras; cintes;
cintos; cinturões; clergyman; colarinhos, coletes; combinações; corpinhos; cuecas; cueiros; culotes; doimans ; dominós; echarpes; espartilho; estolas; fantasias; fardamentos, fardas; fralda; I fraques; galochas; ga.ndolas; gorros; guarda-pós;
gravatas; hábitos; japonas; jaquetas; jaquetões; lenços; librés, ligas;
lingeries; luvas; inaillots; mandriões; manípulos; inanias de uso
pessoal; manteaux; Mantilhas. mantos; martas; marinhas; meias;
meias confecções; niodeladores; palas (ponchos leves) ; . paletós; pautalas, paramentos; peignoirs; pelerines; peles quando vestuário; perneiras; p eugas; pijamaS; petilhos; peitos; polainas; ponchos; puloveres:
punhos. quépis; quimonos; regalos;
renards; robes de Chambre; roupas
brancas de uso peesoal; roupas de
baixo; roupas feitas; . roupas para esporte; roupas para, operários; i'oupões; saias; sandálias, sapato; sobre-pelizes; solidéus; shorts; sooteiras; slaks; sobretudos; stainas; soutiens. sueter; sungas; suspensórios;
tailleurs; talabartes tiaras; togas;
toucas; túnicas; turbantes; unir:Jr.mes; vestidos; vettimentas; para
trabalhadores; vestuários; véus
visons
N9 872 971

CONFECÇÕES NAP LTDA
Requennte: Confecçoes Map Ltda.
.,
Local: São, Paulo
Nome de emprê.sa .
BARROS — PI 368-378 — 26-2-69
N9 872,972

'Indástria OrasileUa
Requerente: Vararn Importação e
Exportação S. A.
Local: SãO Paulo
Classe: 5
Artigos: Metais não trabalhados ou
parcialmente trabalhados. Usados
nas indústrias, a Saber: Aço; adesivos metálicos; a lealinos me tál cos ;

alpaca (metal); alpax; alumínio;

)r
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tifricção-metal; antimônio; aparas
Metal; babit (metal). (barra-me1 ertl) •' bronze; carbono; metais a•
rbureto metálico; caseara (cobre)
rio (metal); (chapas metálicas)
umbo; cisalhas de metal. cobre
plas metálicas; (soldas) constantan
lisa); cromo (metal); cupro-niquel;
_Ouralumínio; duran a(metal) '• elec• ron (metal); eletroplata; estanho;
Stiblo. ferro; fundidos — metal;
" lucínio; gusa; hidrogênio; • iman natural (ferro magnético); itrio; "kieselguhr" laminados; latão; ligas metálicas; limalhas de metal; litio (me'tal) ; manganês. manganin; mereútio; moligdeno (metal); muntz;
ósmio; osmirídio; ouro; ouhopel; paládio (metal); pastes metaricas para soldas. permaloy; piches!Jeque; plaquê; platina; poeiras de
inetal; pós metálicos para solda;
prata; ruols; rutênio; similor; soldas
Metálicas; spiegel. spiegelisen; suca'UI de metal; tântalo; thomaz (*letais fundidos); tiras metálicas para
soldas; titânio; titaniosílicos; tombaque; tório; tungstênio (metal);
vanádio (metal). volfram; volfrânio
(m etal); yellow; zinco; circônio
(metal)
N9 872.973-74

Requerente: Varam ~ação e
Exportação S. A.
Local: São Paulo
- Classe: 50
Artigos: Para distinguir Serviços
Imobiliárias, construções em geral,
administração de bens móveis e
imóveis, serviços de fundição e forjaria, moldes em geral, impor;eçâo
e exportação
Classe; 49
Artigos: Jogos de tôda espécie. Brinquedos e passa-fempos; petrechos e
artigos para fins exclusivamente
desportivos, a saber: aeroplanos de
brinquedo; álbuns para. colorir; álbuns para recortar e armar; altares
alvos para jogos e tiros; anzóis; aparelhos de ginástica, aparelhos de soltar pombos; armação para passatempo; armadilhas para animais;
armas de brinquedo; arcos para jogos; assobios; automóveis; para
crianças; aviões de brinquedo; balanços. balisas; balões; baralhos;
barbas (quando m;ascaras carnavalescas) ; barras para esporte; bastões
para jogos; bilhetes de loterias;
"bobsleighs"; bolas para qpaisquer
jogos; bolinhas de g ude; bonecas;
bonecos. Misinas de caçador; caixinhas de música quando brinquedo;
calçados para 'bonecas; caneleiras
para esporte; caniços para pèscas;
carrapatas; carrinhos para crianças;
carrocinhas de brinquedos; carrosséis; cartão - imp resso para recortar
e armar; cartolina impressa para recrotar e armar, cartões par .ajogos;
chocalhos: , claeinas para tiro ao
alvo; ccoletes para ' esgrime; cconfeti;.
copos de dados; cordas de pular; cordas de tripa para pesca; cotoveleiras
para esporte; coXeiras para esporte;
cuícas. dados; dardos; deslizadores;
discos para jogos; dispositivos para
marcação de jogos de divertimentos;
dobadouras para papagaio de papel;
elástico para g inástica; escorregas;
esgrima; espelhos mágicos Para diversões;- ferramentas de brinquedo;
es p ingarda de brinquedo .; estojos de
jogos. fantoches Para diversão; fateixas; ferrinhos de engomar para
crianças; fichas para jogos; •figurinlias par .aarmar e para jogar; fle-
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chas para esporte. ; floretes para esgrima; fôlhas impressas para recortar e armar; futebol de mesa; gangorras; gradeados para brincar, grade apara ginástica; guisos para
crianças; halteres; bolas para; iscas
artificiais; joelheiras para esporte;
fogos de quaisquer espécies; lança
perfume para carnaval; linhas para
pescar. loterias; luvas desportivas
(para box, basebol, etc.) • marcadores de "sacra"; marionetes; máscaras carnavalescas; máscaras para
esgrime; mesas exclusivamente para
jogos (bilhar, dama, roleta, snoocker, xadres, etc.); miniaturas de
quaisquer espécies, para brinquedos;
mobilias de brinquedo; móveis de
brinquedo. papagaios de papel, e
pano; paralelas para exercícios; passatempos; patins; patinetes; paus
para ginástica; paus para jogos; peças de jogos; pedras de jogos. petilhos de esgrime; pelas de jôgo; pêso
para atletismo; petrechos para educação física; petecas; piões; piorras; pipas (papagaios). pistolas de
brinquedo; placard para jogos; planadores de brinquedo; protetores de
corpos para atletismo; protetores
para uso em esportes; quebras-cabeças; raquetes; recortes para armar;
rêdes de caçador; rêdes para esporte; rédes para jogos; rédes para pesca; relógio sde brinquedo; revólver
de brinquedo; rifas; rodas quando
brinquedo; rodas para jogos; roupinhas para bonecas; rugby; sapatinhos de boneca; serpentinas de papel para carnaval; schoting bali;
skis; soldadinhos; tabelas de bilhar;
tabuleiros para jogos ;tacos de bilhar e snoocker; tamboretes para jogos; tarrafas; tentos de jôgo; tômbolas; tornozeleiras; tragézios; trólaS;
vagoneteá de esporte; varas para
jogos; velocípedes

N° 872.976

Março de 1) 15C5
N9 872.`J.J1

L1 E
Requerente: Líder dos Plásticos S.A.
Local: Guanabara
Classe: 49
Artigos: úogos de táda a espécie;
brinquedos e passatempo; petrechos
e artigos para fins exclusivamente
• desportivos
N9 872.878

, Lider

dos Plásticos S 'A.

Requerente: Líder dos Plásticos S.A.
Local: Guanabara
Nome comercial

Requerente: . Iochpe S. A. — Crédito,
Financiamento e- Investimentos -a
ICREFI
Local: RGS
. Classe: 39
Artigos; na classe
N9 872.882

N9 872.979

Requerente: Iochpe S.A. — Crédito,
Financiamento e Investimentos —
N9 872.975
ICREFI
• Local: RGS
Classe: 32
Artigos: Álbuns; impressos destina-•
CAPOTE
dos à leitura, folhinhas impressas;
Indústria Brasilelra
jornais; publicações em geral, proRequerente" Iochpe S. A. — Crédito, gramas radiofônicos, programas teRequerente: A.- H. Capote Ltda. Financiamento e Investimentos — levisionados, peças teatrais e cinematográficas; revistas
ICREFI
Local: São Paulo
Local:
RGS
•
N9 872.884
• Classe: 8
Classe: 42
Artigos: Aparelhos de ar condicionaArtigos na classe
do, aparelhos de ar refrigerado, aparelhos de contrôle do calor; aparelhos
N° 872.980
de contrôle de temperatura; aperrelhos ventiladores, balcões frigoríficos, câmaras frigoríficas; chuveiros
elétricos; -estufas, exaustores domés
ticos; ferros elétricos, fogões, fornos,
garrafas térmicas; geladeiras, máquinas da lavar pratos e roupas, panela sde pressão, refrigeradores, reostatos, .resistências elétricas, sorveteiras, torneiras elétricas, ventiladores
N9 872.877

Requerente: Elpon Brasileita ?tidos-

Requerente; Iochp , S. A. -- ojgditO,
Finaneiamento o Investimentos —

IottE
oOlasse: 4b,
,Artigos: na classe

, • Doa': R

N 9 872.983
Requerente: Líder dos Plásticos S.A.
•
Local: Gulábabara
'ELPONi BRASILEipi INOUSTRIAULTWI:
Classe: 40
'Artigos: Colchões% travesseiros, acolchoados para móveis, almofadas para Requerente: Èlpon Brasileira Indu S- trial Ltda.
móveis ,assentos acolchoados, encos- n
Local: Guanabara
tos estofados e estofamentos para
Nome de Emprêsa
móveis

trial Ltda.
Local: Guanabara
Classes: 46 e 48
Artigos da classe
Classe: 46
kirti:gok; AbrasiVos. para polir, água
.SanitOia, álValade para limpeza, ai•velantes,. amido para lavanderia,
anil, areia fina para polimento, azul
para lavanderia,- barrilha para ia-,
Vanderia, boneca de cêra para poli-4
Mento, briquetes para poli, brunido-4
res, buchas Para poli, afta de iaValidaria, cêra para conservar bit.'
lho, ara para lustraro cera para polir, composições para brilhe; composições para conservação de móveis e
utensílios, composições para -lavagem,
composições para limpeza de móveis
e utensílios; detergentes; esfregões .
para polir; esmeril, esponjas de 393 j

1546 beguncla-teira
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•
para polir, esponjas quimicamente
preparada para poli, farinha para lixívia, féculas para lixívia; flanela
quimicamente preparada para limpoza, fósforos, goma para lavanderia,
praxa para couro, sapatos, madeira,
etc., giz para sapatos; hidróxido de
sódio, lã de aço para polir, líquidos
detergentes, lixívia; lixa, lustrar —
produtos para, massas para brilhar,
massas para lustrar, massas para polir, material abrasivo para polir,
oleina para lustrar, óleos para lustrar, óleos para limpar móveis e
utensílios; palha d eaço_ para polir,
peno de olex; peno de vidro, pano
esmeril, peno quimicamente preparado, para tirar manchas, pastas
para dar e conservar brilho, pastas
para lustrar, pastas para polir, polimento para couro, madeira, sapatos,
etc., pomadas para dal' e conservar
o brilho; pomadas para lustrwr, pomadas para polir, pós para dar e
conservar brilho, pós para lavar, pós
para lustrar, pós para polir,. potassa,
preparada para dar e conservar brilho, preparados para lavar, preparados para lustrar, preparados para
polir, preparados para tirar manchas, preparados para tirar ferrugem, sabão comum, sabão de areia,
aaponáceos, utilizados para levando. rias, soda cáustica,s ulfato para lavanderia, tijolo spara brilho e poiimento, tinta para lustrar e polir. tochas de cêra, vela de sebo, cêra, espermacete, estearina, etc.

frascos para. perfumes, fumigaçõ s
perfumadas, ganchos para, ondu,:la
cabelo, gelatina para toucador, geleias
de toucador, geléias perfumadas, glicerina perfumada, glicogelatina para
toucador, gonnnas para toucador,
grampos para cabelo, inalantes perfumados, incenso, lâminas para barba, lanolina perfumada, lança-perfume (exceto de carnaval), lápis para

barba, lápis para bigodes, lápis para
cílios, lápis para maquilagem, lápis
para lábios, lápis para pestanas, lápis para sombrancelhas, leites para
embelezar a pele,- limas para unhas,
líquidos para uso em toucador, lixas
para unhas, líquidos para uso ern'
toucador, lixas para unhas, loções
para toucador, lUvas para banhos,
maquilagem — artigos para; máquinas para alisar cabelo, máquinas para
cachear cabelo, máquinas para cortar
cabelo, máquinas para escovar cabeça, máquinas para secar cabelo, mucilagem para sombrancelhas,
obreias perfumadas, óleos de babosa, óleos para banho de mar, óleos
para cabelo, óleos para pele (não
medicinais), óleos perfumados, onduladores de cabelo, papéis empoados para toucador, papéis peita/na-

dos, pastas dentifricias, pastas para
barbear, pastas para cabelo, pastilhas de cheiros, patchuli — perfumes
de; pele — produtos para embelezar a; perfumes, pentes, perfumes em
geral, pestanas postiças, petróleo para
toucador, pinças de toucador, panças
para pestanas, pinças para unhas,
pincéis para barba, perucas, pinturas
para cabelos, bigodes, barbas e pestanas, pinturas para o rosto, pó de

N9 872.984
Requerente: Elpon Brasileira
Industrial Ltda.
arroz, polidor de unhos, pomada não
medicinal para cabelo, pomada não
Classe: 48
Artigos: Absorventes de uso em tou- medicinal para a pele, redes para
cador, acetona para toucador, a lfas- jogos, relógios de brinquedos, pós para
tadores de peles das unhas, afiadores limpeza dos dentes, pós para polir
de lâminas de barbear, afiadores de unhas, pós para uso em toucador,
navalhas, águas de alfazema, águas pompons para pós de arroz, preparade beleza, águas de colônia, águas dos para embelezamento da pele, prede lavanda, águas de quina, águas parados para o cabelo, produtos de
de rosas, águas de toucador em geral, toucador, produtos para maquilagem,
águas para enbelezamento da pele, púcaros de toucador. pulverizadores
águas para maquilagem, águas per- de perfumes, redes para cabelo, refumadas, alfinetes para cabelo, alisa- generadores não medicinais de cabedores de cabelo, almiscar, almofadi- lo, removedores de cutícula, rouge,
nhas de cheiro, amido perfumado, sabões dentifrícios, Rabões para barba,
amoladores de lâminas e navalhas, sabões perfumados, sabonetes não
amônia perfumada, aparelhos para medicinais, saboneteira; "sachets",
alisar cabelo, aparelhos para barbear, sais perfumados, saquinhos de cheiro,
aparelhos para cachear cabelo, apa- secador de cabelo, "shampoos", somrelhos para cortar cabelo, aparelhos brancelhas postiças, tabletes para
para escovar cabelo, aparelhos para limpeza de unha, talco perfumado,
frisar cabelo, aparelhos para ondular tesouras para unhas, tijolos para
cabelo, aparelhos para secar cabelo, unhas, tinturas para cabelo, tônicos
arminhos para pó de arroz, aromáti- capilares não medicinais, tranças de
cas para, toucador — substâncias, cabelo, travessas para cabelo, unha&
„artigos de toucador, artigos de ma- postiças, vaporizadores de pó de arroz,
quilagem, atomiaadores de perfuMe. vaporizadores de perfume, vaporizabandelina,, barbas postiças, batom, dores de talco, vasos de toucador,
bigodes postiços, borrificadores de
vernizes para unhas, vinagres
perfume, brilhantina, cacheadores de
aromáticos
cabelo, carmin, ,carminados de toucador, caspa — produtos não mediciN.° 872.985
nais contra a; cêra depilatória, cosméticos, crayon para maquilagem, cré
para toucador, cremes para massagens, cremes - para pele, cheiros, cílios
postiços, colônia — água de; corantes para pele, cortadores de unha,
cosméticos, cristais para banho, cutis
— preparados para; dentifrícios, deindOstria Brasileira
pilatórios, desodorantes, dissolventes
para toucador, elixir para pele, emulsões para toucador, esmaltes para
unhas, essências perfumadas, extratos
perfumados, escôvas de toucador para
Requerente: Elpon Brasileira
banco, escôvas de toucador para caIndustrial Limitada
belos, escôvas de toucador •paris cíLocal: Guanabara
lios, escôvas de toucador para dentes,
Classe: 46
escôvas de toucador para pestanas,
escôvas de toucador para sombrace- Artigos: Abrasivos para polir, água
lhas, escôvas de toucador para rou- sanitária, alvaiade para limpeza, alvepas, escôvas de toucador para unhas, jantes, amido para lavanderia, anil,
estojos de barba, estojos para. ma- areia fina para polimento, azul para
nicure, estojos para toucador, esto- lavanderia, barrilha para lavanderia,
jos para tratamento de unhas, éter boneca de cera para polimento, briperfumado para toucador, extratos quetes para polir, brunidores, buchas
(perfumes), ferros para frisar cabe: para polir, cera de lavanderia, cera
lo, fios para limpeza de dente, five- para
conservar brilho, cera para ' luslas para cabelo, fixadores para Cabelo, fixadores para bigodes, fixado- trar, cera para polir, composições
res para cílios, fontes de toucador, para brilho, composições para canses-

vação á e mó ae s e utensílios, detergentes, esfregões • para polir, esmeril,

esponjas de aço para polir, esponjas
quimicamente preparada para polir,
farinha para lixívia, féculas para
flanela quimicamente preparada
para limpeza, fósforos, goma para lavanderia. graaa para couro, sapatos,
madeira, etc., giz para sapatos, hidróxido de sódio, lã de aça para polir,
líquidos detergentes, lixívia, lixa, lustrar — produtos pare, massas para
brilhar, massas para lustrar, massas
para polir, material abrasivo para polir, oleina para lustrar, óleos para lustrar, óleos para limpar móveis e
utensílios, palha de aço para polir,
pano de silex, pano de vidro, panoesmeril, pano quimicamente preparado para tirar manchas, pastas para
dar e . conservar brilho, pastas para
lustrar, pastas para polir, polimento
para couro, madeira, sapatos, etc
pomadas para dar e conservar , o brilho, pomadas para lustrar, pomadas.
para polir, pós para dar e conservar
brilho, pós para lavar, pós para lustrar, pós para polir, pot /- a, preparados para dar e conservar brilho, preparados para lavar, preparados para
lustrar, pri-p-tredas para polir, preparados para tirar manchas, preparados
para tirar ferrugem, sabão comum, sabão de areia, saponáceos, silicatos
para lavanderias, soda-cáustica, ui/fs.to para lavanderia, tijolos para brilho
e polimento, tinta para !listrar e polir, tochas de cera, vela de sebo, cera,
espermacete, estearina, etc.
N.° 872.985

indústria Brasileift

p modas paia dar a conservar o brilho, pomadas para lustrar, pomadaS
para polir, pós para dar ' e conservai
brilho, pós para lavar, p6s para lusa
trar, pós para polir, potassa, preparados para dar e conservar brilho, pra.
parados para lavar, preparados para
lustrar, preparados para polir, preparados para tirar manchas, preparadoa
para tirar ferrugem, sabãO comum, sabão de areia, saponáceos, silicetcal
N.° 872.967

isa

Indústria erasiierra
• Requerente: Elpon Brasileira
Industrial Limi'..-ada
Local: Guanabara
Classe: 46
Artigos: Abrasivos para polir, água
sanitária, alvaiade para limpeza, alva*
jantes, amido para -lavanderia, anila
areia fina para polimento, azul parà
lavanderia, barrilha para lavanderia,
boneca de cera para Polimento, briquetes para polir, brunidores, buchas
para polir, cera de lavanderia, cera
para conservar brilho, cera para .lustrar, cera para polir, composiçõea
para brilho, composições para conservação de móveis e utensílios, detergentes, esfregões para I polir, esmeril,
esponjas de aço para .polir, esponjaá
quimicamente preparada para polir,
farinha para lixívia, féculas para lixívia, flanela quimicamente preparada
para limpeza, fósforos, goma para la.
vanderia, graxa para 'couro, sapatos
madeira, etc., giz pata sapatos; hipT
drOxido de sódio, lã de aço para polbs
líquidos detergentes, ligvia, rixa, lus-1
trai- — produtos para, massas para
brilhai-, massas para • lustrar, massa*
para polir material aln-asivo para po4
lir, oleína para lustrar, óleos para lus.
ti-ar, óleos para lirripar iráveis es
utensílios, palha de -aço para polir,
pano de silexa pano de vidro, pano'
esmeril, pano quimicamente prepara.
do para tirar manchas, pastas para
dar e conservar brilho, pastas para
lustrar, pastas para polir, polimentd
para couro, mãdeira, sapatos, •tc.i
pomadas para dar e conservar o br-F,
lho, pomadas para lustrar, po
para polir, pós para dar e conservei
brilho, pós para lavar, pós para lulti
ti-ar, pós para polir, potassa, prepara;
dos para dar e conseavar brilho, pra.
parados para lavar, ' preparados para
lustrar, preparados para polir, prepaà
rados para tirar manchas, preparados
para tirar ferrugem, sabão comum, sata
hão de areia, saponAceos, silicatofi
para lavanderias, soda-cáustica, sulfee
to para lavanderia, tijolos para brilho
e polimento, tinta para lustrar e
lir, tochas de cera, vela de sebo, cera,
espermacete, tstearina, etc,

Requerente: Elpon Brasileira
Industrial Limitada
Local: Guanabara
Classe: 46
Artigos! Abrasivos para polir, água
sanitária, alvaiade para limpeza, alvajantes, amido para lavanderia, anil,
areia fina para polimento, azul para
lavanderia, barrilha para lavanderia,
boneca de cera para polimento, bripara lavanderias, soda-cáustica, sulfato para lavanderia, tijolos para brilho
e polimento, tinta para lustrar e polir, tochas de cera, vela de sebo, cera,
espermacete, estearina, etc.
madeira, etc., giz para sapatos, hiquimicamente preparada para polir,
farinha para lixívia, fculas para lixívia, flanela quimicamente preparada
para limpeza, fésforoi. goma para lasattiods0 `grod and oSe ep surta:1dt°
'atrod vaad ci5a ap i ‘otpes ep opproap
'parava 'alicie and seo2ause ismtre2
atenp ‘scantsinan o STOAQUI • ap OU58t1
and sesiStsoduzon tomam aias!
aap3Tsoduaoa 'strod and una 'nal
-sal and siga tomam .ICASSIT03 asas!
N.° 972.988
lana 'ealepernej ep vaca aprod and
utensílios, palha de aço para polir,
líquidos detergentes, lixívia, lixa, lustrar — produtos para, massas para
brilhar, massas para lustrar, massas
para polir, material abrasivo para polir, oleina para lustrar, óleos para lusIndústria ilrasItelW
trar, óleos para limpar móveis e
i
quetes para polir, brunidores, buchas
Requerente: o:El
jon Brasileira
vanderia, graxa para couro, sapatos,
Industrial imitada
pano de silex, pano de vidro, panoanabara
Local:
esmeril, pano quimicamente preparaClasset 46
do para tirar manchas, pastas para
dar e conservar brilho, pastas para Artigos: Abrasivos 1 para po/ir, liguti
lustrar, pastas para polir, polimento sanitária, alvaiade para limpeza, alvapara couro, madeira, sapatos, etc., jantes, amido par o lavanderia, anil,
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l',T9 872.991
areia fina para polimento, azul para
lavanderia, barrilha para lavanderia,
boneca de cera para polimento, briquetes para polir, brunidorcs, buchas
para polir, cera de lavanderia, cera
para conservar brilho, cera para lustrar, cera para polir, composições
para brilho, composições para conserIndústria Brasileira
vação de móveis e utensílios, detergentes, esfregões para polir. esmeril,
esponjas de aço para polir, esponjas
José Lourenço Rz Cia.
quimicamente preparada para polir, Requerente:Local:
Pará
farinha para lixívia, fculas para liClasse: 41
xívia, flanela quimicamente preparada
Artigos: da classe
para limpeza, fósforos, goma para lavanderia, graxa para couro, sapatos,
Na 872.992
madeira, etc . , giz para sapatos, hidróxido de sódio, lá de aço para polir,
líquidos detergentes. lixívia, iixa, lustrar — produtos para, massas para
brilhar, massas para lustrar, massas
para polir, material abrasivo para polir, oleina para lustrar, óleos pára lus. limpar móveis e
trar, óleos
para
parelimpar
aço para - polir.
utensílios, palha
pano de silex, pano de vidro, panoesmeril, pano quimicamente preparado para tirar manchas, pastas para
dar e conservar brilho, pastas para
lustrar, pastas pira polir, polimento
para couro, madeira, sapatos, etc.,
pomadas para dar e conservar o briPREPARADO COM ÁGUA DZONIZADA
lho, pomadas para histrar, - pomadas
SELEM DO PARÁ
para polir, pós para dar e conservar
brilho, pós para lavar, pós para lustrar, pós para polir, potassa, preparados para dar e conservar brilho, preparados para lavar, preparados para
lustrar, preparados para polir, prepa- Requerente: Chupp Industriai Ltda
Local: Pará
1
rados para tirar manchas, preparados
Classe: 43
para tirar ferrugem, sabão comum, saArtigos: da classe
bilo de areia, aaponáceos, silicatos
para lavanderias, soda-cáustica, sulfaNa 872.993
to para lavanderia, tijolos para brilho
e polimento, tinta para lustrar e polir, tochas de cera. vela de sebo, cera,
espermacete, estearina, etc.
N9 872.989

_ T.::.rço c:e 12 _:3
11.ÇQ

872.996

iN`) 873.1191.

PROVIDENCIA
Ind. Bras •
Requerente: Cia. Providência InduStrial e Comércio
Local: Guanabara
Classe: 28
Artigos: Artefatos de matéria plástica; baldes, envólucros, esguichos,
espalhadores de água, estojos, filai;
espremedores, garfos, garrafas 43
paliteiros
N9 873,002

ADUAS PLATINA LTDA.
AGUAS DA PRATA

Artigos: da classe
Requerente: Aguas Platida Ltda.
Local: São Paulo
• Classe: 43
Artigos: Agua Mineral Natural

" C A

"

REI DO NORTE "

Ind. Brás.

INT9 872.997
Requerente: José Cesar de CaStiM
Local: Paraná
Classe: 41
•
Artigos: Para assinalar e distingui
café em grão, torrado e MoídO
N9 873 003

EDEL
Requerente: Margarina Union
G.m.b . h.
Local: Hamburgo, Alemanha
Classe: 41
Artigos: Substâncias alimentícias e
seus preparadas. Ingredientes de alimentos. Essências alimentícias
N9 872.998

N 0. BIRAS/ I. E IRA
O

FS
Requerente:, Dorr-Oliver Incorporated
Local: Stamford, Estado de Connecticut, • Estados Unidos , da América
Classe: 8
Artigos: Reatores de fornos ou fornalhas para o tratamento de corpos
sólidas suspensos em gases e sisterlias
dos mesmos

URO- S.G. t•

Requeiente: "CROL"
cella/Lm
Rio do Ouro Ltda.
Local: E. do Rio
Classe: 15
Artigos: Fábrica de manilhas de
argila comum
N 9 873.004

N9 872.999

Propel 4 5
indústria Brasileira

Rirei ---. Produtos
Químicas S. A.
Local: Guanabara
Classe.: 1
Artigos: Substâncias e preparações
químicas usadas nas indústrias, hidrocarboreto, impulsionadores químicos,
gases químicos, hidrogênio, ativa dores
químicos
•
Requerente:

N9 872.990

TE
NDUSTRIA }PARIRA

Requerente: Soares /3:, Coares Ltda.
Local: Pará
Classe: 41
Artigos: da classe,
N9 872.994

CONSTRUI"

T r-)

ES

5

Requerente: Staniey Home
Products, Inc,
Local: Westfield, Estado de Massachusetts, Estados Unidos da Améri(
Classe: 48
Artigos: Escôvas
para o cabelo
_
'remos' depositados em: 27-12-88
No 873.000

In dústria

tuousrRik aRAsicElas

Requerente: Industria e Com?:rcie
Medicinal do Mate Ltda.
Local': Rio Grande do Sul
Classe: 50
Artigos: Erva Mate
N9 873.005

le

Indústria Brasileira

2 ta

MEDICINAL
DO MATE

Requerente: Marques dos Reis
Sociedade Artôhima
Local: Pará
Classe: 16

!ARIES It. I IÇA

NEY

Indústria Brasileira

1‘,9 872.995

Braseira
CIA0

Req uerente: Soc. Rep. Comerciais
Requerente: Mediterranean Importing
Itabunense Ltda.
Co.
Local: Bahia
Local: New York —
• Classe: 41
Classe: 42
Artigos: Café em g rão, torrado . e
moldo
Artigos: Bebidas alcoólicas

Requerente: Pedro Pires Peneira
Sociedade Anônima
Local: Guanabara
Classe: 22
Artigos: Algodão

Requerente: Artestética-- Indústria
e Comércio de Móveis Ltda
Loca1; Rio Grande do Sttl
Classe: 40
Artigos: Móveis de madeira e de ine.,
tais, estofados ou não

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

1508 Segunda-feira 3
N9

873.006

N9

873.011

.
.PRONAE
çnd. Brasileira

OnENIEK"
,INDVSTRIA ORASP-EIRA.

Requerente: Churrascaria Avenida
Ltda.
Local" Rio Grande do Sul
Classe: 41
Artigos: Alimentação carnes
Ne 873.007

N° 873.017 •

r j.p IOION.ARIO

.b.aulCP2DICQ DA PAMI
Llá MODERNA"

Requerente: Antonio Mariano Guiris
Costa
Local: São Paulo
ClasSe: 32
Artigos: Catálogos, folhetos impressos, publicaçõts impressas, revistas Requerente: uranca urupéa S. A.
Local: São Paulo
impressas e livros
Classe: 32
N9 873.012
Artigos: Livros
N° 873.018

"AUTO POSTO
TITIANA"

Requerente: Auto Pôsto Titiaría
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 33
Título
N 9 873.013
‘J,is'

E

11••n•n•n•.•

Ind. Brasiletta

Março

de T909

N9 873.021

FAGOMX$
Ind. Brasileira
Requerente: Comercial Fagomes
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Blusas; calções; calçados;
calças; samisas; capas; cintos; corábinações; gravatas; luvas; maillotk;
meias; malhas; pijamas; soutiens;
sweates; vestidoS.
N9 873.023

" MAEOKA"
Ind. Brasileira
Requerente: F. Maboka 8,í Cia. Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Umeboshi, umezuki, alga
marinha, arroz, feijão, batatas, farinhas, féculas, alimentícias, farinhas
alimentícias de cereais,. fubá, milho,
café chá, alho, cebola, sal, açúcar
canela, pimenta do reino, lentilha,
ervilha, grão de bico, blocos a,linuoi- Requerente: Guimarães 8.i Cia. Ltda.
- Local: São Paulo
tícios, farelos, queijo, requeijão, -faClase; 42
relosNalirnenticios, amendoim, bomArtigos: Vinho.
bons. balas, bolachas, pão, Dolos,
azeite, azeitonas, cominho doces ein
N9 873.024
caldas em conservas, moluscos, mariscos, 'Peixes -em conservas, lagostras,
garoupas, ostras, massas alimentícias
I souras
de cereais
N 9 873.019
Requerente: Roque Famá,
Local: São Paulo
Classe: 50
"ACIRn
Artigos: Incorporação
Imóveis •
IncL Brasileira
N9 873.025

Requerente: Surian — Comercial e
Ferragens Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 11
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Artigos:. Alavancas arruelas, aros,
arcos de pua, arcos de serra, armações, arranca-tachas e pregos, tachas, pregos, martelos, serrotes, orcas, cabeçotes, bacias, parafusos, enRequerente: Auto Elétrica Nano
xadas, esguinchos. chaves de fenoa.
Ltda.
chaves de parafusos, chaves inglêsaz
Local: São Paulo
colheres de pedreiros, cortadores de
Classe: 50
Artigos: Parte elétrica de autos em gramas, conchos, chaves de brocas,
sifões, fresas, funis, furadores, fôrgeral
mas, formões, grosas, porcas pás, enMT
N° 873.008
xadas, quebra-nozes, ralos, machados Regue ente: Laticínios Acyr Ltda.
tera,s de arame, tubos para fins diLocal:-São Paulo
xna. BraelleIra
versos, rolos, roldanas e saca-pregos
Classe: 41
e tachas
Artigos: Queijo; doce de leite; re- Requerente: Manoel To 1 le Cia.
queijão; manteiga; coalhada;
SISTEMA
Ltda.
N° 873.014
gurtli e leite.
Local: São Paulo
Brasileira
Ind.
Classe: 41
N° 873.020
Artigos: Vidro comum laminado;
"LARG-ÁIt$
trabalhado em tôdas aS formas è
ITORORÕ
Requerente: Sistema Editorial Ltda
So,ONETTI"
preparos; vidro cristal pára todos oS
Local: São Paulo
fins; fios de vidro; vasilhames; viClasse: 32
dro para vidraças.
Artigos: Catálogos, folhêtos moresRequerente: Lanches Simonetti
Plecp„erente:
Imobiliária
Itororo
N9 873.026
Ltda.
SU publicações impressas, revistas
Ltda.
impressas e livros
Local: São Paulo
Classe: 50
Classe: 41
Artigos: Como marca de serviço, de
N 9 873.009
Titulo
acôrdo com o art. 74 do
pare
ser usada pela firma requerente, er.,
N 9 873.015
seu
ramo
imobiliário.
FRONAE PROGRAMA
N9 873.022
VACIONAL DE ASSIM
w ADMINISTRAÇXO E
10====.7~imes=s2sEs=

.TENCIA AO ENSINO

COMERCIO DE PROMUTOS AUTOMOTIVOS
CASTELO BRANCO"

Requerente: Antonio Mariano Guida
Costa
Requerente: Administração e CoLocal: São Paulo
Titulo de Estabelecimento
Mércio de Produtos Automotivos
Castelo Branco Ltda.
classe: 33
Local: São Paulo
Município São Paulo — Capital
Classes: 33 e 47
N9 873.010
Título
N9 873.016

VA DIMENSX0

Brasileira

"MODERNO DICIO-

NIRIO ENCIOLOPÉ
DICO DA FAMILINY

Requerente: Guimarães Sz Cia. Ltda.
Local: São Paulo
.
Classe: .42
rial Ltda.
Artigos; aguardente; aperitiovs; anis;
Local: São Paulo
Requerente: Gráfica Urupês S. A. bitter; brandy; conhaque; cervejt..'s;
fernet: genebra; gyn: licores; fruLocal: SM Paulo
Classe: 32
tas com álcool' vinhos vermouídi 3;
Migos: Catálogos, folhêtos impresClasse: 38
vinhos espumantes; vinhos quinados;
015,1, publicações impressas, revistas
Artigos: Livros
vodca; uísque.'
1
impressas e livros

Requerente: Nova Dimensão Edtto'-

Requerente: Século XX tda. — Empreendimentos,
Repre entações
e
Administração dei Bens.
Local: São Paillo Classe: 16
Artigos: Para distinguir: Mate'iial
para construção, administração de
imóveis e outros misteres da indústria e comérdio.
N 9 873.027

VITAPYRENA
Requrrem;i: Richardson-Merren
Local: Estados Unidos da América

Classe: 3

Artigos: Uma preparii4a conte do
uns analgésica para fatzer urna be-

bida medicamentosa.

Segunda-feira 3
\

N9s 873.028-034

PLASI L
diistria )4'asilefrã
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--------,
rar paredes; placas plásticas para pi- " tortas; pizzas; peixes e carnes Jazisos; paredes e testes; persianas; pla- cias ; doces; e: emes; esf lhas ; ki;:w:?;
cas para pavimentação; pisos telacas CUSCUS; bolinhos; panquecas; coqueplásticas; tacos; tubos para encaaa- tes; omeletes; saladas de frutas e
, rnenotá.
pudins
Classe: 28
No
873.037
Artigos: Para distinguir: assentos de
interiores • de automóveis; argolas;
armações para ap culoS; adesivos; bõlsas; cabos para utensílios; chapas;
carteiras; cantoneiras; coberturas de
plástico; colas e pastas adesivas; coJ. O T A
pos; cordeis; cêra, preparada para a
In da're t ri a Brasileira
indústria; celulose em fôlhas; caixas para baterias; caixas para acondicionamento de , alimentos; estojos
para objetos; embalagens de plasL•iRequerente: Sacaria Jota Ltda,
co; enfeites para automóveis; gnarLocal: São Paulo nições de material plásticos para
Classe: 24
Objetos. e para aparelhos elétricos;
isolantes plásticos; laminados plás- Artigos: Para distinguir: sacos em
geral. •
ticos; lancheiras; massa plásticas;
molas; plásticos para revestme-ntos;
873.039
iN9
porta-documentos; porta-notas; porta-níqueis; películas virgens; placas;
resinas sintéticas; resinas plásticas;
rodízios; sacolas de material plástico; vasilhames; discos virgens; dis-•
cos de mesa.
Clase: 50
Artigos: Pára distinguir como marca
de serviços: 'Beneficiamneto; estamparia e acabamento de plásticos; serviços de instalação hidráulica e elétrica, projetos e planejamentos.
N9 873.035

Requerente: Plasil — Indústria e
Comércio de ' Artefatos de Plástico
Ltda.
Local: São Paulo
Glásse: 1
Artigos: Para distinguir como marca
genérica: Produtos químicos para uso
nas indústrias plásticas.
Classe: 4
.Artigos: Para distinguir substâncias
e produtos de origem animal, vegetal
ou mineral, em bruto ou parcialmente preparados: Abrasivos em bruto;
espumas e extratos oleosos; latex;
quebracho; fibras vegetais e animais;
gomas em bruto; •céras em bruto ou
parcialmente
preparada ;estopaa;
crina; cortiça em bruto ;espato;
bauxita; enxôfre; xisto; liquido de
plantas; óleos em bruto ou parcialmente preparados; borracha em bruto ou parcialmente preparados; borracha em bruto ou paresalmente trabalhada; plástico em bruto (resinas
naturais e vegetais).
Classe: 8
Artigos: Para distinguir artigos e
materiais
elétricos:
Aspiradores;
aoqecedores 'elétricos; abat-jours;
antenas; acendedores elétricos; aparelhos de luz fluorescente; batedeiras; baterias elétricas; bobinas; caixas de ligações; chaves elétricas:
chaves de alavancas; conduitso comutadores; condensadores; cairos e
condutores elétricos; caixas de dascarga; distribuidores de filmes; diais;
enceradeiras; faróis; faroletes; ferros
elétricos de passar; fios elétricos;
fusíveis; filtros com torneiras; Interruptores; isoladores; liquidificadores;
lâmpadas; letreiros luminosos; lustres; lanternas; lampiões; lentes;
óculos; pilhas elétricas; plugs; plafounieres; pilôto de sinalização; auebra-luz; rádios; regadores automáticos; resistências; reatores para luz
fluorescente; relays; soquetes; tor- Requerente: Plasil — Indústria e
neiras de pressão; tomadas; tuas- Comércio de Artefatos de Plástico
formadores; televisores; visores e
Ltda.
válvulas
Local:
São Paulo
Classe: 11
•
Classe: 33
Artigos: Para distinguir ferragens;
Título de Estabelecimento
ferramentas e artefatos de matai:
Armações de metal para objetos; alaN 9 873.036
vancas; açucareiros; anéis; argolas;
arandelas; arruelas; arrebites; alicates; botões metálicos para aparelhos
PLASIL INW
elétricos ;brocas; baldea; bandejas;
•
chapas e placas de metal; chaves de
E COMÉRCIO DE STRI.,i
:ÀRT.E.fenda; cubetas; cúpulas; caçarolas;
PATOS PLisncos
crivos; chaves de parafuso; canos;
cremones; correntes; conexões para
LTDA.
encanamentos; distintivos; dobradiças; estojos para objetos; espelhos
metálicos; enfeites para automóveis;
engates; extensões; frisos; fios metálicos; facas; fechaduras; ferrôlhos; Requerente: Plasil — Indústria e
ganchos; • globos; guarnições de me- Comércio de Artefatos de Plástico
tal para aparelhos elétricos; grampos;
Ltda.
lâminas para 'ferramentas; matrizes;
Local: São Paulo
morsas; ,maçanetas; molas de vai e
- Nome de Emprêsa
vem; perfuradores; presilhas; pinN 9 873.038
gentes; pratos; placas; prendedores;
pernos de fixação; pregos; pinos;
paliteiros; porcas; porta eletrodos;
parafusos; róseas; rosetas; recipienEL PONCE.°
tes; suportes; serras; tarrachas; travessas; tubos de metal; tubos para In dústria Brai1ejra
encanamentos ; tesouras; trincos; trilhos; torneiras; uniões e vasilhairies.
Classe: 16
Artigos: Para distinguir materiais Requerente: Paxiificadoaa, e Casa de
para construções; decorações e aáôr• Lanches El Poncho Ltda.
nos de prédios; Argamassas; olocos
Local: São Paulo
Classe: 41
para pavimentação; balaustres; coliaArtigos:
Para
distinguir: massas aliOcas; chapas plásticas para cobestunas; chapas isolantes; chapas más-- mentícias; farinhas alimentícias; 'boras e divisões: estacas; edificaèões lachas; biscoitos; bolos; coxinlias;
premsaaa.dss; emulsão de base siai:ai- empadas; dôces de massa; farinha
tica; fa a- ,s plásticos; esquadrias • la- de rôsca • pães; pastéis; pizzas, rôs1.,jes; massas ano-rumas cas e torradas. Refeições: Csasais
para nas construções; revesti- cozidos; legumes cozidos; sopas; samentos de paredes ;Papel para for- [ ladas; maioheses; caldos; churrascos;

•rco do 1959 1509, •
N° 873.040
-

BÁSICO.

Requerente: Livro Basico Limitaaa.
Estabelecido em: São Paulo
• Classe: 32
Artigos — Para distinguir livro:, ima
pressos em geral.
N9 873.041.

ESPACIAL
Requerente: Espacial — Turismo G
Despachos 'Ltda.
Estabeleciao em: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Para distinguir como marca
de serviços: turismo — reserva de pau
sagens — reserva de hotéis — exaura
soes — viagens — despachos — trans.
portes e câmbio.
N9

873.042

Requerente -- Vibratécnica — Indústria Nacional de máquinas e Equipa. mentos Ltda.
Estabelecido em: São Paulo
• Classe; O
• Artigos: Para distinguir .náquinas e
suas partes integrantes para fios industriais, motores e suas partes: Ala- Requerente: Polar s . A. laidtistriata
Comércio e Agricultura
vancas — alternaaores — máquinas
Local — Rid Grande do Sul
amassadeiras — máquinas de abria
chavetas — máquinas afiadoras para Classe: 43 •—. Frase de Propaganda
ferramentas de corta — antes — má
rn 873.043
quinas para ajustar — máquinas de
atarrachar — autoclaves blocos
bombas — bielas — máquinas brunidoras — máquinas batedeiras — máFRENOLYSE
quinas de bordar e costurar — máquinas de cortar papéis maura-ias
de centrar e furar — cilindros — ma- Requerente: societe des Usinas Chla
migues Phone-Poulene
quinais compressoras — máquinas para
Local; Paris — Praça
- colagem de rótulos — coifas . para máClasse: 3
quinas — caldeirs — cremalheiras —
máquinas classificadoras — máquinas Artigos: Um produto farmacêutico an.
tifibrinolítica.
para cortar e moer carnes — máqui'
nas adaptadas na construção e coxs,
N9 873,044
servação de estradas — máquinas para
corte de Madeiras e carretos — máquinas para cravadeiras — dínamos
— máquinas distribuidoras de con,creto.e barro — esmeris — máquinas
de esticar e estampar — cadeiras cortanttes — má-quinas para galvanoplaaa
tia — maquinas para fabricação de iNOUSTRIA ORAVILitit.A
plásticos — máquinas desintegradoras — engrenagens para máquinas — Requerente: Máquinas Simonex S.A.;
máquinas de fabricar papel — máLocal: São Paulo
quinas de encadernaçã,o --- máquinas
emilhadoras — eixos de transmissão Assinalar: Aparelhos de Solda wao
- esteiras transportadoras — máque transformadores — e soldados elêtria
nas elevadoras.— frêsas — geradocos da classe IS.
• res — guindastes — guilhotinas
guinchos — máquinas de gravar —
N9 873.045
máquinas limadoras — máquinas .de
lavar e secar — lançadeiras — máquinas --- lixadora;s — máquinas de
impressão -- mancais — motores —
moinhos para cereais — maxteletes —
máquinas de moldagem — pistões —
politrizes — tranchas — plainas —
prensas — polias — placas e ferramentas — para tornos — punçoneiras
— máquinas de rosquear recptáculos — máquinas rotatiaat — maquia
nas para offset — tórnos mecânicos
— tesouras mecânicas — tupias — máquinas separadoras de impressos — Requerente: Pomona POlitis Ratito4
maquinas para serrar — turbinas —
Local — GE
máquinas de trançar — válvulas comClasses:
41 e 43
ponentes de, máquinas..
tule de
MOn•n•••~•n•nn•nn•ff.

Norme-art.

•n••••nnn•n•••••

Patisserie,
da Portiõwk
F.,,stabelecifflent0
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NQ 873.0.0

N9 873.040

"REACTIVE TERMINAL"

Papelaria
Santa Rita

Requerente: Interna iona I Teleimone
and Telegraph Corporation
União lndu.s
Uniart
Local: Nova Iorque, Estados Unidos Requerente:
trial de Artefatos de Papel S.A.
da América do Norte
Local - Pe.
Classe: 50 .
Classe: 17 e 38 - Titulo
Artigos: para distinguir a ai.eeução
de serviços da processamento de ciados
Na 873.052
para terceiros.
813 .i)41

"RTS"
Requerente: International Telephone
and Telegraph Corporation
Local - Nova Iorque. Estados Unidos
da América do Norte
Classe: 50
Artigos: Para distinguir a execução
de serviços de processamento de dados
para terceiros.

III)
•

Março 'de 1969 11
__. _ -rrswefflit~
.
873.05é

•

refrataria - areia para fundição e
raonazitica - asbestos - azeviche baiana - barbas e barbatanas de baleia - borracha bruta - breu - cola
- cânhamo - cana da índia - cabelo
ou crina animal - corantes animais
- vegetais ou minerais em bruto cascas par curtir - cara 'virgem cardas - cinzas - cortiça. - caOlim
- aapim - cara., animal ou vegetal
--a chifres - conchas - coral - esperinacete enxó:ire - estopa folhagens - fibras - gomas e colas
guaraná em bruto - gornalaca tapercha
herva,s em bruto - juta
- lã em bruto - minhocas - madrepérola. - marfim - manganez minérios - madeiras brutas - acabadas - semi-acabadas - aplainadas
compensadas nacar - óleo de
Ioclipe 3.Ai.Qrêt1"
esrmacete - óleos em bruto - paina Requerente:
e I1Westlinent4
-- parafina - pasta de papel - de FinanciamentoICREI
madeira
de algoião - ou lã Local -I.O. S.
peaaras - pelos de animais - penas
Classe:I 35
•
- penugens - piassava pixe Artigos: nal elaSSec
gana - raizes - rami - resinas sala° - serragem - talco - terra
NQ 873 057
cota - turfa. - betume - talco in-

dustrial.

bp ren 054

N9 873.048

s nzacTIVE TERMINAL Sana-lua"
Requerente: International st elepnone
and Telegraph Corporation
Locar. Nova Iorque, Estados Unidos
da América do Norte
Classe: 50
Artigos: Para distinguir a execução
de serviços de Processamento de dados
para. terceiros.
1\19 873.049

t

Requerente: E. J. Cole - Associados
2. A. Planejamentos - Empreendimentos
Local: Guanabara
Classe: Nome de Empresa
Na 813.051

Requerente: Iocime S.A. - Crédito,¡
Financiamento e Investimentos ICREP1
Local: R .0 .s.
. Classe: 2
Artigos: Adubos - ácidos sanitários
- águas desinfetantes e para fins sanitários - água oxigenada - apanha
meisca e insetos (de gama é papel ou
álcalis - bactericidas papelão)
gresol
baraticidas a- carrapaticidas
- cresotalina - creosoto -a- desodorantes - desinfetantes - defumadores esterminadores de pragas e
hervas daninhas - esterilizantes embrocações para animais - enxer.
tos - farinhas de ossos - fertilizans
tes - fosfatos - formicidas - furnigantes fungicidas - glicose para
fins veterinários - guano - herbia
cidas - hado - inseticidas - insetifugas - larvicidas - microbicidas
medicamentos para animais - aves e
peixes - Óleos desinfetantes e veterinários - papel mata masca - petróleos sanitários e desinfetantes papel fmnegatório - pós inseticidas
- parasiticidas - fungicidas e desinfetantes - preparações e produtos ingermicidas - desinfetanseticidas
tes e veterinários - raticidas - remédios para fins veterinários - sabões veterinários e desinfetantes
sais para fins agrícolas - horticulas
- sanitários e veterinários a- suafaaos
- .superfosfatos - vacinas para ases
e animais - venenos contra insetos
- animais e hervas daninhas - carbonato de potassa.

Requerente: Iochpie S.A.
Crédtt"
Financiamento e { Investimentos
IcEI
Requerente lochpa S.A. - Crédito,
Financiamento e Investimentos ICREFI
Local: R. G . S.
Classe: 8'.
Artigos: Aluminio em pó - barras chapas - talhas - fios - fitas lingotes - massas - perfilados - sol-,
da metálica - tiras - tubos e vergas
laminados de metal estampados
- prensados
moldados - torne/
- usinados - 'cortados em forma especial - embruto ou parcialmente -.
preparados para uso nas indústrias pós metálicos para composição de
tintas.

1"`°Cal
las-l'
s13

Artigos: na classe.
Na 011.058

N9 873.055

al g 873.053
Requerente: IÓelipe S.A. - Crédito,
Financiamento. e Investimentos

tennu

Local - R.G.S.
Classe - 41
Artigas: na classe.
873.059

Requerente: 1cchpe S.A. -- Crédito,
Financiamento e Investimentos ICREF1
Local - R.G.S.
Classe: 34
Requerente lochpe S.A. - Crédito, Artigos: Capachos
- cortinas - cor- •
alequerente: Iochpa S.A. -a (arkalitoa Financiamento e Investimentos
tinas
automáticas
- cortinados - en- •
ICRsas
aFinanaiamento e Investarienteis
cerados - linóleos - mosquiteiros Local -ICREFI
oleados - panos para assoalhas e
Local: Ria , Grande do Sul
C7o s.se
paredes - paasadea - sanefas marinhas - aièawdo tapetes - tapetes de peles
Artigos de ;naClasse: 1
•Artigos: na classe
em rama - âmbar - asfalto -- zrgi 114 deira - de esteira - corda e cortiça.

MarojET
Requerei*: Motojet Contérdio
e 'Importação Ltda.
Local: Guanabara

'

21
Titula

- Classe:
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N.° 873 .060

.,

ao, 8.00,T,r0 CrA4
WcrirCk"grrA'

Requerente: Motoje: Comércio
e Importação Ltda.
Local: Guanabara
Nome de Emprêsa
N° 873,061

tupergax Permanente
\Indústria Brasileira,

cultura na veterinária e para- fins
N.' 873.076
sanitários
Classe: 41
Artigos: Substâncias alimentícias e seus
preparados. Ingredientes de alimentos.
Essências alimentícias
Classe: 4
Artigos: Substâncias de origem animal,
vegetal ou mineral, em bruto, ou parIndústria Brasileira
cialmente preparadas e não incluídas em
outras classes
' Classe: 1
Artigos: Substâncias e preparações qui- Requerente: Laboratório josolin Ltda .
Local: Rio de Janeiro
micas usadas nas indústrias, na fotoClasse: 41
grafia e nas análises químicas. SubstânArtigos: Produto alimentício dietético
cias e Preparações químicas
destinado à manutenção do equilíbrio
anticorrosivas e anti-oxidantes
vitâminico orgânico
Classe: 48
Artigos: Perfumaria, cosméticos, dentiN 9 873.077
frídos, sabonetes e preparadas para o
cabelo. Artigos de toucador e escewas
para os. dentes, unhas, cabelo e roupa
N,'s 873.070/074

Requerente: Asbelit S.A.
Local: Guanabara'
Classe: 31
Artigos: Adesivos para vedação, anéis
para vedação, buchas para vedação, catialetas, cordas, correias de transmissão,
Indústri& Brasileira
.oaxetas para vedação, lonas, mangueiras,
knassas para vedação tiras para 'Mação;
tubos para vedação
N.° 873,062
Requerei, te : Ormonoterap ia Ricbter do
Brasil . A.
Local: São Paulo
Classe: 4
Artigos: Substâncias de origem animal,
vegetal ou mineral, em bruto ou parcialmente preparadas e não incluídas em
4-1C T
outras classes
Classe: 48
Brasileira
Artigos: Perfumaria, cosméticos. dentifrícios, sabonetes e preparados para o
cabelo, Artigos de toucador e eso5vas
Requerente: Sinaltec — Sinalização
para os dentes, unhas, cabelo e roupa
Técnica Ltda,
Classe: 2
Local: Guanabara
Artigos: Substâncias e preparações quíClasse: 25
Artigos?' Bandeiras, bustos, cartazes, de- micas usadas na agricultura na horticultura, na veterinária e para fins
senhos, displays, distintivos, esculturas,
sanitários
adatuetas, flâmulas, inscrições, letreiros,
Classe: 41
painéis, placas e tabuletas
_e..ar
p
Artigos: Substâncias alimentícias e seus
.N.° 873.063
preparados. Ingredientes de alimentos,
Essências alimentícias
Classe: 1
Artigos: Substâncias e preparações químicas usadas nas indústrias, na fotografia e nas análises químicas. Substâncias e Preparações químicas anti-i
Brasiieka
Indústria
corrosivas e anti-oxidantes
N.° 873.075
Requerente: Laboratório Orbislora
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Um suplemento nutric-ional para
ser usado nos regimes alimentares e
dietéticos deficientes
N.°s 873.064/069

Sibaltec 2,4)

riii-dãítria

Rubrognoiciticio

OSLEC

GLUCOSSARA

Indústria Brasileira

No 873.081

APERIGEL
Indústria Brasileira
Requerente: Laboratório Josolin Lida,
Local: Rio de Janeiro

Classe: 3
Artigo: Um produto f a rm a cê it tico
indicado como medicação orexigera e
estimulante cio pês° corporal e crescimento, e nas man ifestões alére
gicas.

N° 873.082

NU1 RIMAIS
Indústria tir4iIeira -

Requerente: Laboratil S.A. Indústria
Requerente: Pharina . A. Laboratórios
Farmacêutica
Farmacêuticos
Local: São Paulo
Local: ão Paulo
Classe: 3
Classe: 3
Artigo: Um produto farmacêutico
Artigos: Um produto farmacêutico indi- indicado como estimulante do apetite.
cado nos estados tóxicos-infecciosos, nas
No87.083
hipovitaminoses e convalescença
N° 873.078

BENEYRAN-B

UROMIDEX
Indústria Brasileira

INDUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Laboratório Legr and

Ltda.

Local: São Paulo

Classe: 3

itequerente: intoquiniica 'Produtos
Artigo: Um produto farmac&utice
indica do nas anemias em geral.
Químicos e Farmacêuticos Ltda.
Locar: São Paulo
1\1 9 873 . 084
.
Classe: 3
Artigos:. Um produto farmacêutico indicado no tratamento das doenças
urológicas

N° 873.079

VITAS.SARA

CARNIOREX
INDUSTRIA BRASILEIRA,
Requerente: Laboratório Legrand

Ltda.
Local: São Paulo
Classe: .3
Artigo: Um produto farmacêutico
Requerente: Rharma S.A. Laborató- indicado como hepatoprotetor eutrófico.
rios Farmacêuticos
IloCal: São Paulo
N 9 873.085

indústria Brasileira

Classe: 3
Artigo: Um produto farmacêutico
Indicado no tratamento do escorbuto,
nos estados infecciosos e das diateses
hemorragicas.
114'9 873.080

•41/.

DEON RICHTER
rindústrian ER;asileW

INDUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Ornionoterapia Richer do •
Brasil S.A.
Local: São Paulo
Classe: 3
Requerente: Dr. Agnello Alves Pilho
Artigos: Substâncias químicas, produtos
Local: Guanabara
e preparados para serem usados na
Classe: 3
medicina ou na farmácia
Artigos: — Um produto farmacêutico
Classe: 2
Artigos: Substâncias e preparações qui- (antibiótico) indicado ao tratamento de
processos infecciosos
;nicas usadas na agricultura, na 4orti-

•.<0*

BIOINDUSTRIA
**1

Requerente: Laboratório Cosmof ar Requèrn te: Büller S.A. Laboratórios
Farina cêutiCOJ
Ltda.
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Cla.o.ge 3
Classe: 3
Artigos: Vacinas, biocul turas. coros, Artigo: Um produto farmacêntioA
vitaminas, preparações e preparados indicado no tratamento das traque
bronquites e suas manifesta çõ es.)
usados na medicina e na farmácia.
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No 873.086

N° 873.091/092

N9

N9 873.095

main

/*

JO EP

r

"Indústria Biasileira

4%.

Requerente: Biiller S . A . Laboratórios
FarIlladlitiCOS

Local : São Paulo
Requerente: Embrate — • Emprêsa
Classe: S
Brasileira de Transportes Ltda.
Artigo: Um produto farmacêutico Requerente : Alvorada 5. A. Imóveis
Local: Guanabara
indicado no tratamento das tráqueoe Construção.
Marca de Serviço
, bronquites e suas manifestações.
Local: Poaraná
Classe: 50
_Expressão de Propaganda
N Q 873.08'7
Classes: 2, 25, 32, 41, 42, 43, 46 48 Atividades: Serviços de transporte.
e 50
N 9 873.097
Classe: 50
Atividades: Operações imobiliárias
em geral. Serviços de engenharia.
arquitetura, construções. terraplenagem, planejamentos, projetos, xe-indústria 'BrasilOra
cução e administração de obras em
geral.
N9 873.093
• Requerente : Quimiofarma Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 3
! £rtigo: Um produto farmacêutico
[(antibiótico) indicado nos Processos
infecciosos.
Nt) 873.088

LEXCLIN

PANTOBION

-

Indústria Brasileira
•

Requ erente : Pharma, S . A. Laboratórios Farmacêuticos
Local: São Paulo
Classe: 3
Artigo: Um produte farmacUttco
indicado na insuficiência hepática,
nos processos infecciosos e nas anemias,.
N9 873.089

3 ísifit,

Requerente: Dymd Industries, Inc.
Local: Estados Unidos da Arnérke.
• ' do Norte
Classé: 17
Artigos: Transferidores de motivos
impressoe a sêeo

N9 873.101

THE RN&
Requerente : Bartiholomeu Silva
Ferreira
Local: Guanabara
Classe: 50
Atividade: Conjunto Musical
N9 8731.102

CONFPRTiL
Requerente: Confirtil Conforto e
Utilidades do Lar Ltda.
Local: Guanabara
• Classes: 25 e 40
Artigos: DaS classes
N9 873 103

R equeren te: Alvorada S . A. Imóveis
e ConstruçãO
Requerente: Sociedade Nacional de
Local : Paraná
Inseticidas e Fertilizante Ltda . —
Classe: 50
SINIF
Atividades: Operações imobiliárias Artigos: Um produto farmacêutico
ANTONINO
em geral. Serviços de engenharia,
Local: Paraná
arquitetura, construções, terraplena,
Nome
Comercial
g em, planejamentos, projetos, exeRequerente: Egai —1 Empresa Geral
cução e administração de obras em
N° 873.09;
de Alimentação Ltda.
geral.
Local: Guanabara
Classe 41
N9 873.094/096
•

TitulO

N9 873.104
CONFORIll CONFORTO E

A

Requerente: Sociedade Nacional de
Inseticidas e Fertilizantes Ltda. —
SINIP
Local: Paraná
Classe: 2

Requerente: Broan Manufacturing
Co., Inc.
cmf mfp hrd mfpy mfp
Local: Hart for d, Wisconsin, EE.IJI.T.
Artigos: Inseticidas e fertilizantes.
Classe : 8
N9 873.099
aTtigos: Acessórios de aparelhos elétricos, exaustores, aquecedores de intprior e fogões elétricos.
;
R equeren te: Alvorada S.A. Imóveis
N° 873.090
a Construção
Local: Paraná

'MUDAM DO ILAR
Requerente: Confortil Conforto e

Utilidades do Lar Ltda.
Local : Guanabara
Nome de Emprêsa
N9

Classe: 50

Atividades: Operações imobiliárias
em geral. Serviços de engenharia,

arquitetura, construções, terraplenagem, planejamentos, projetas, _execução e administração de obrag em
geral.

Classe: 16
Artigos: Materiais para construções,

a saber: argamasas, asfalto, azulejos,
balaustres. batentes, blocos e placas
para pavimentação, caibros, cimento,

,Pqu

-Alvorada 5. A. Iinav eis
e Consiruçã.O . . •
Local : Paraná
Nonig
- , ComerOg

divisões, esquadrias, grades, janelas,
ladrilhos. - lambris, mosaicos, pisos, Requerente : -Editora Brasil -América
nOrtas, portões, tacos, tijolos, telhas,
Limitada
tubos venezianas vigas, estuque, im' Local: Guanabara
permeabilizardes de argamassa. maClasse: 32
nilhas. p'1 para forrar casas e tintas para paredes, muros. portas e Artigos : Revistas, livros e publicações
impressas
ijanelas.

PREÇO DO NéMERO DE HOJE: NCr$ 0,16

Requerente: C. G.

ri. Construtora
Guarany Ltda .
Local : Distrito, Federal
Nome de Eniprêsa
N . 873.1106

otica itntor Ltda.
Requerente: Ótica Luxor Ltda.
Local: Distrito ' Federal
Nome de Eniprêsa

