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CAPITAL FEDERAL

QUARTA-FEIRA, 5 DE MARÇO DE :1.969

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
N.° 604.326 - Casa Branca Imobiliária Casa Branca Ltda. -•
classe 38.
N.° 609.000 - Ciam - Irmãos Gemes Ltda. - classe 11 - Registrese com exclusão' de lâminas e navalhas de barbear, botões, dedais, fivelas e lampiões.
N.° 609.619 - Girofix - Incometal S.A. Indústria e Comércio - classe 11 - Registre-se ano, eõclusões
guarnições,
N° 610.358 - ApIty. Química Valatey S.A. - classe 46 -. Registre-se
eom exclusão de detergentes, líquidos
b preparados 'para lavanderia.
NP 610.623 - Miss Tabu - Lanifício Leslie S.A. - classe 37.
N.° 611.549
Rojo
Rojo GalEletromecânica Ltda. vano
se 6.
N.° 611.759 - Sparrow - Sparrow Importação, Exportação e Comércio Ltda. - classe 38 -- Registre-se
na classe 38 com exclusão de folh:nhas e impressos 'ern geral.
N.° 611.859 - Aquamatic - Con-.
serva S.A. Fábrica de Caldeiras a
Vapor. Engenharia. Indústria e Comércio - classe 6.
N.° 611.875 - Dobraflex Indústria e Comércio de Móveis Carme/
Ltda. - classe 40.
N.0 611.911 - Efecilt
Efece Editara S.A. - classe 33.
N.° 612.128 - Torce! - M
A. Barros - classe 31,,
N.° 145.365 e-- Emblemática -- Antônio Zanardo fle Irmãos -- classe 42.
N.° 472.618 - Emblemática •- Indústrias Alimentícias Gerais S.A. classe 41.

N.° 487.057 - Çibol - Cibol Cintas e Bôlsas Ltda. -s- classe 35.
N.0 542.538 - Rei -- Galba Gomes de Oliveira - classe 41.
N.° 543.125 - Panorama - Orbitur S.A. - Organização Brasileira da
Indústria de Motéis e Turismo classe 42.
N' 573.640 - Osasco - Organização Comercial Osasco Ltda. - classe 42.
N.° 577.195 - Linopack - Indústria de Embalagens Linopack
.mitada - classe 33.
N.° 583.066 - A Última Palavra
- Arnaldo Cavalcanti Lacombe classe 32.
N.° 589.178 - Nilza - Malharia
Nilza Ltda. - classe 35.
N.° 590.348 - Plexinacar - Comércio Indústria e Importação Plexinacar Ltda. - classe 23 - Registrese com exclusâo de laminas, , lacas e
chapas de plástico acrilico para vadações, puiadores de água de uso doméstico e de outras aplicações.
Parke
NP 590.375 - 2ymets
Devia 8s Company - classe 3.
, N.° 591.616 ---- Baba de Marbosa
Rigaud -- Humberto Rigaud classe 48N.° 596.888 - Luzelite Luzalite
Comércio e inclást:-ia S.A. -- classe 15.
N.° 597.090 - Raposa - Raposa
- Administração Comércio e Indústria Ltda. - Classe 16.
N.° 598.327 - Agrocal - Calcários
Agrocal Ltda. - classe 16.
N.° 599.706 - Len-Fix - Lab.
597.736 - Pimpinela -- São
Euterápico Nacional S.A.
classe 10. Paulo Alpargatas S.A. - classe 32
N.0 599.857 - Colibri - Prosdoci- -- Registre-se com exclusão de pulali
mo S.A. Importação e Comércio - cações em geral.
Classe 6.
N.°598.152 - Mau Sonhe - - Mo
N° 601.183 - Prolux Proclux - das e Confecções Meu Sonho Ltda, Indústria e Comércio de Plásticos Li- ,.lasse 36.
mitada - classe S
N.° 598.636 .- T Toscano S.A
N.° 602.264 -- Moeda e Crédito Indústria e Comárc ;o de Produtos Ali- Nilo Nome - classe 32.
mentícios - classe 41 -- Registre-se
N.0 603.071 - Maggi
Maggii com exclusão de carnemila, refeições
prontas e friteres e sem direito ao
Bussolitti - classe 16.
1 use. exclusive da Letra T.

N.° 599.871 - Minerva - "miner.
va S.A. Drogarias, Farmácias e Comércios Reunidos - classe 25 - Registre-se sem direito ao uso exclusivo
da letra M.
N.° 603.832 - Chicote -- Lions
Clube de Belém - classe 32.
N.° 608.996 J. A. - Indústria
de Artefatos de Metais J. A. Ltda
-- 'classe 8.
N° 610.169 - Macbra - Macbra
Empreendimentos Ltda. - classe 16.
N.° 614.179 --- Saygon -- Tecelagem Salomão S.A. - classe 36 -Registre-se com exclusão de leques.
N.° 362.447 - Ladeai - Lindo]
Indústria de Produtos de Limpese
- classe 46:
N.° 414.691 - Ge krás - Geobrás
S.A. Engenharia e Fundações - classe 16.
MonsenN.° 415.834 - Acrilan
to Company - classe 28.
N.° 421.880 - Wonder Weld jamartin - Comércio, Indústria e Importação Ltda. -- classe 6 - R egis
-trescomxluãdintps,ecanismos e a exvressão e 'suas guarnições.
N.° 465.960 -- Velogda - Sovis
S.A. Vinícola Suzanensa Industrial e
Comercial - classe 42.
N.° 489.083 - Brasitalia -- Mecânica Industrial de Precisão Bretitaliá.
Ltda. - classe 10.
ldms
N.° 522.140 - Idtnaflex
S.A. Inds. Plásticas - classe 23.
N.° 522.656 - APSA -- Auxiliadora Predial S.A. - classe 33.
N.° 543.532 - Emblemática - Lanifício Sulriograndense S.A. - classe 12.
N° 583.816 - Mirastes -- j.
Cunningham S.A. Importação e Ex.
portação - classe 8.
N.° 605.245 - pisa Disa arasiieira Injetores e Bombas para Motores Diesel Ltda - classe 38 -Registre-se na classe 33 com ai:ir:bicão de carimbos, follte.tos, folhinhas e
embalagens impressas.
610.367 - Mongol. - Química
Valmey S.A. - classe 43.
N.° 610.434 - Muciste - Craca Asfalto Produtos Qaimiciee Limitada
- classe 1,

N.° 610.885 - Motasa - Moinho
Taquariense S.A. - classe 41.
N.0 614.630 - Cosmonel J Cerealista Cosmonel Ltda. - classe 41.
N.° 614.718 - Aymoré
EditOre
e Comercial Aymorá Limitada - classe 25.
N.0 427.251 - Unclevit B12
Laboratoires Robert as Carriere classe 3.
N.0 449.483 - R S. '1'. G. -oNs - Fábrica de Máquinas Raie
rnann S.A. - classe 6.
N.0 456.478 - Flexilette Agfra
Gevaert Aktiengesellschaft - classe 8.
N.° 503.136 - C4erma -- de Mayo
Indústrias Farmaseuticas Ltda. -classe 3.
N.° 505.961 - Venocur
Knoll
A. G. Chemische Fabriken
classe 3.
N.° 555.902 - Syna-Bond
Irwirs
Neisler 86 Co. - classe 3.
N.° 585.419 - Panificadora Flor
da Vila Teixeira Ltda. -- Flor da
Vila Teixeira - classe 41.
N.0 590.141 - Karvas Rio -- Publicidade Karvas Rio Ltda. - classe
32 - Registre-se sem direito ao uso
exclusivo de Rio e considerada retirada publicações em geral.
N.0 599.445 -- Gritzner-Kayser
G.M.B.H. - Gritzner - classe 6.
N.°, 599.534 - Erbel - João Alberto Ferreira - classe 35.
N.° 599.922 - Macapá - Indústria Alimentícia Macapá Ltda. classe 41.
N.o 602.110 - Coverig Comercial e Construtora Vale do Rio Grande S.A. Covarig - classe 16.
N.° 602.612 - Wiscana -- Walter Lopes Bastos - classe 42.
N.° 603.038 - Cráto - Antônio
Augusto de Souza Oliveira Machado.
- classe 41.
N.0 603.159 - Aeronal - Aeronal
S.A. Comércio e Importação - classe 38 - Registre-se com exclusão de
impressos em cartazer, placas e talalatas e veículos.
N.o 693.466 - Solar - Selar Lie
creria e Editúra - classe 32 - Registre-se com exclusão de edições imprassas.
N.° 607.203 - Adoro By Tnni
The Gillette Company - classe 43.
N.° 607.677 - DulpOka - Chocolate Dulcore S.A. -ee classe 41.
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-. As Repartições Públicas deverão entregar na Seção de Conu-:cações do Departamento de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
Imprensa Nacional, até às 17 hoDIRETOR De RAL
ras, o expediente destinado à pu.
ALBERTO
DE BRITTO PEREIRA
blicação.
CHEFE DA SEÇÃO OE REOADA0
od sa pvico ars rsuaLicAçõEs
As reclamações pertinenÈs J. E3. DE ALMEIDA CARNEIRO
ORIANO GUIMARAES
ã matéria retribuída, nos casos de
érro ou omissão, deverão ser
DIÁRIO OFICIAL
formuladas por escrito à Seção
acc2ío ;to
de Redação, até o quinto dia útil
11.eçte da OubOoldad• do axondiant, do O•partarnant0
subseqüente à publicação no
•%solvo& de P•opriadada InductrLál do Minlatrbrio
O. ,ndust,ia • de Cornarem°
órgão oficial.

ÉXPEDIENTE

A Seção de Redação fundona, para atendimento do público, de 11 às 17h30m.
Os originiais, devidamente
autenticados, deverão ser dactilografados em espaço dois, em uma
56 face do papel, formato 22x33:
as emendas e rasuras serão ressalvadas por quem de direito.
•-• As assinaturas podem ser
tomadas em qualquer época do
ano, por seis meses ou um ano,
exceto as para o exterior, que
sempre serão anuais.

As assinaturas Vencidas poderão ser suspensas i sem prévio
aviso.
;
--. Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos Oficiais a N.
¡ novação, de assinatdra deve ser
solicitada com antetedência de
trinta (30) dias, i
..

.- Na pa-te supe ior do ende.
rêço estão consigna os o número
do talão de registro da assinatura
e e mês e e ano em' que findará.,
,
- As assinaturas das RepartiIrrFo csac oL-s OfIcir..a cio Deparismcnto de imprensa Necconà.
ções Pia'ilicas serão; anuais e deASSINATURAS
verão sar renovadas
. até 28 de Te.
FUNCIONÁRIOS
• REPARTIÇÕES E PARTICULARES
vereiro.
n.
Cepital e Interior
Capital e interior:
A 'remessa dei valóres, semSemestre ....a.... NCr5 18.00 Semcsrre ••• • _•_11,•_•. NCr$ 13,50 pre a favor
do TesOureiro do DeNCr$
27,00
Ano
*dr.
•
•
•-•
•
•
•
•
•
NCr$
36,00
••
Ano . ........
partamento de Imprensa NacioExterior
Exterior:
nal; deverá ser acompanhada de
N.O
•.•
41-••
••• •;•_• • • NCr$ 30,00 esclarecimentos quanto à sua apli.
NCr$
39,00
Ano
Ano „. • cação.
,
NÚMERO AVULSO
O preço do número avulso figura na última Página de cada
- Os suplemen'tos às edições
exemplar.
dos órgãos oficiais' só serão reme- O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCrg 0,01. tidos aos assinantes que os solise do mesmo 9no. e de NC,--S 0,01 por ano, se de anos anteriores. citarem no ato da assinatura.
-..••••••nimm.

•

•44111 11-••
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-
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No 607 511 - Rivo - Lojas Uivo NO 609.165 - Spes - Spes S."A.
- Banagrimer - SanN.° 609.827 - Marconi - Soc. N 9 598.851
,
Indústria e Comércio - ci. 11.
.
Agrícola MercantilS.A. - cl, 26. . . - c .
Rádio Marconi Ltda. - classe 42. co142598.857
N9 609.373 - Cipiastmol Ciplas- Banagrimer - Ban- I 149 607.525 - Dialon - Lajos Partmol - Indústria e Comércio do
N.° 609.904 .-Suzana - Marques ro Agrícola Mercantil S.A. - cl. 32 tos - cl. 36.
Plásticos
e Moldes !Ltda. - cl. 28.
tis Cia. - Classe 46.
NO 607.530 - Hiva - Hiva de
NO 600.730 - Tiara - Tiara S.A.
Heine..
NO 610.259 - Heineken
N.° 610.787 - Princesa - Impor- - cl. 8.
Imóveis Ltda. - el. 38.
ken's Brouwerijen Nederland N V
N9 604.409 - B - Bela Vista S.A.
tadora dá Frutas Poincesa Ltda. No 608.420 - Brasarg - Brasarg - cl.
Produtos Alimentícios - cl. 12.
classe 41.
Ltda. Produtos Alimentícios• W. BeNo 610.419 - Ernetal - Indústria
bidas
- cl. 41.
N.0 610.818 - Witolat Chemis- No 604.413 - B - Bela Vista S. A.
Eletro Metalúrgica ; Emetal Ltda.: Produtos
Alimentícios
cl.
5.
che Werks Witten G.M.B.H. --- No 604.414 - B - Bela Vista S.A.
N9 608.619 - Tropic Night
Tri- cl, g.
mex S.A. Transoceânica Importação R? 610.438 - Madreplex - S.A.
classe 1.
Produtos Alimentícios - el. 27.
e Exportação - cl- 41.
Industrial e ImpOrtadora DiamanN.° 611.751 - Automóvel Club - No 604.418 - 13 - Bela Vista S.A.
Santa Adelia - San., tina - cl. 12.
NO 608.666
Cia. de Cigarros Souza Cruz - clas- Produtos Alimentícios - el. 48.
ta
Adelia
Materiais
Para
ConstruNo
610.656
Soraya
- Química
604.421
B
Bela
Vista
S
A.
No
se 44.
ço s Ltoa. - cl. 15.
Industrial Soraya 1.itcia. - cl. 1. Produtos Alimentícios - el. 44.
? 605.9'3 - Mercúrio - EmPré- Registre-se com exclusão de tintas
No 612.279 - Endoseps - Indús.2 - , za Menus-ia de Marcas e Patentes liquicias e em pó, tintas preparadas
NO 60.424 - B - BeTa
Iria Brasileira de Produtos Químicos
N O. 604.424 - B -. Bela Vista S A. Ltda. - cl. 25.cl. 3.
..
para vulea,nizar el vernizes quimi,
•
N9 427.708
Piva -- Rubens PiVa Produtos Alimentics - cl. 38.
N9 608.921 - Revela - Revel S.A. cos.
- el. 33.
'Ntria e Comércio - el. 46.
No 604.431 - E -- Bela Vista S A.
N9 610.668 - Febram - Orgarn.
(M
No E83.927 - ivrtip -anes)ovimenN9 441.143 - Enir . - Enir Enge- Produto:, Aliment.cios - el. 37. •
ração Arthur
S'e - el. 8;
to
de
União
dos
Corinti
)
abaria Ltda. - cl. 38.
N9 610.785 - Sulseduba7.
, - Julio
N O 604.437 - B - Bela Vista S A.
_arcondes
do
Amaral
cl.
32.
•N° 480.791 -- Mitsui IlSussan
Oswaid6 Labronicii- cl.
Produtos Alimentícios - el. 20.
& Co. Ltd. - el. 15.
N , 603.936 - O Sapo Está Furnati- NO 610.800 - $ussenfusos - Sus,
N9 604.440 - B - Bela Vista S,A. •, cto
- Enéas Marcondes do Amaral seis Máquinas e 'Acessórios Texteis,
•N9 500.863
S J - Scully-Jones Produtos Alimentícios - cl. 25.
cl.
Company - cl. ;8.
NO 604.452 - B - Bela Vista- S.A. •, - 32 - Registre-se com excio- S.A. - el. 5,.
NO 540.600 - Trans-Cal - Trans- Produtos Alimentícios - el. 18.
;sai) de agendas, divulgação, orgaos NO 610.802 -- Portovenere - Ir...
sist.:ires e Válvulas Ltda. - cl. 8.
propaganda, edições impressas, pu- dustria e Cornércjo de Vestuários
No 604.454 - B - Bela Vis'ta S.A.. ,dblicações
impressas e órgãos de pu- , Portevenere Itcla.
cl. 35.
No 547.350 - Sauer - Importadora Produtos Alimentícios ,- cl. 13.
NO 610.810 - Fertiliofan - Nelio
Ornar Zimmermann & Cia. Ltda. - N9 604.600 - Rótulo Suco de Uva blicidade.
CI. 95.
Instituto Adventista de Ensino - 1,1 , 608.942 - Crometan - Crome- Gonçalves - cl. 2.
N9 550.968 - Caxambu - Farid -cl. 41.
Itan Cromeação Metalúrgica e Anodi- • N o 610.927 -• Japoan - Jandir
José Ardo - cl. 41.
Fontes de Andrade - cl. 2.
No 604.973 - Françatur - Praia- f zação Ltda. - cl. 13.
No 610.916 - Inif - Indústria Na..
Turismo S.A. - ci. 25.
N9 554.799 - Constran - Constru- çatur
I N9 608.947 - M UI - kMovimen__ cicnal de Inseticidas e Fertilizantes
ções e Transportes Constran Ltda.
N9 607.438 - Vincei - Courta.uds , to de União dos Jabaquarenses)
- C.
- cl. 28.
Enéas Marcondes do Amaral - cl. S.A.
Limited - el. 4.
'NO, 589.607 - Rototray -,Gaf
610.944
Sussen - Sussen
32
Registre-se
com
exclusão
de
N
9
No 607.439 - Vincai - Courtauds agendas, divulgação, órgãos de pro- Máquinas e AcesSorios Texteis S.A.
Corporation - el. 8.
Limited
cl.
22.
paganda,
edições
impressas,'
publica
C-(AF
- cl. 6 - Registre-se com exclusão
N 9 589.608 - Rotomatic
No 607.458 - Sagitário, - Laticinios cõw . /
e órgãos de publici- de máquinas operatrizes.
Cornoration - cl. 8.
ao
Bossi
S.A.
ci.
41.
AgoSidric
dade.
NO 610.955 - Gerab - Confecções
N9 594.991 - APB - Aliança Puolicitária Brasileira - Antônio Car- N9 607.463 - L)bica - Lobica, - No 608.976 - Emblemática - ' Gerab Ltda. -. Fl. 36.
los Vieira da Silva - cl. 32.
Debruille Inc. - cl. 3.
Screen ems Inc. - cl. 32 - Regis- NO 610.970 - Biogalina - Vi gieN9 607.415 - Mallaco - Mallaco
com exclusão de publicações baldo Teixeira Sehiffel e Tomas Tei.
N9 595.095 - Pala,ce - Palace Ar- Indústria Comércio e Representações tre_se
em geral.
xeira - el. 2.
tigos Para Cabeleiniros Ltda. - Ltda. - el. 41.
611.047 -- Ruwa - Ruwa Ltda,
Isl. 38.
N n93 980 - Emblemática xtarjen
N9 595.903 - Rugamicht
NO 607.504 - Rivo - Lojas Plvo I S?,reen Gema Inc. - cl. 32 - Regis- Comércio e Indústria --.- el. 41.
.Indústria e Comércio de Perfumes S.A. - cl. 18.
tre-se com exclusão de publicações No 611.327 - ;Sal Mágico - Derosmétices Ltda. -, cl. 48.
N° 60,507 - Rivo - Lojas Rivo em geral. .
•ly Cardoso da Silva - cl, 41.
48.
e Cosméticos Ltda.
S.A. - cl. 5.
'
NO
608.998
Gam
Irmãos
Ga
N O 611.341 ----- Itor --- CE,t,o Eelts
607.508
Rivo
Lojas
Rivo
Ban- No
N° 598.850 - Banagr I mer
'411wa. - cl;. 17.
Dela
' uns Ltda. -r, cl. 5 .'
2
co grícol
a.;Mercantil S •A• --- Cl • 25. S.A. - cl..
A
•

!,. 27pressas

i

°

NO

-
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N9 611.978 - Cocea - cia. Central de Abastecimento - Cocea Cl. 41.
r;» 613.281 - Refranal - Representações Refranal Ltda. - el. 38.
.1,. 613.446 - Dacron - E I Du
Pont de Nemours And Company cl. '37..
613.729 - Clave - Clave Indústria Química, Ltda. - cl. 46.
N9 613.7'17 - Casamar - Casamar Materiais de Construções Ltda.
- cl, 38 Registre-Se na cl. 38,
pai a papéis semi =impressos.
Titulo de Estabelecimento -Deferido
N9 993.736 - Farmácia Santa TeFarinada Santa Terezirezinha
nha Ltda. -- el. 3-43 (art. 97 ri 9 1).
N 9 600.301 - A Vedete - Silva &
Cia. Ltda. - el. 36 (art. 97 n 9 1).
"Leia ' - LançaN9 603.607
/ora de Empreendimentos Imobiliários e- Administração - "Leia"
l. 33 (art. 97 no 1).
N o 611.254 - Lourdes - Farmácia
Unirdes Ltda. - el. 33 (art. 97

n.

N9 614.549 - Construtora Sul Construtora Sul Ltda. - cl. 33
(art. 97 n9 1) .
N 9 614.901 - Viação Alvorada Viação Alvorada Ltda. - el. 33 (art.
97 n9 1).
N9 432.735 - Bar Bornboniere e
Confeitaria Cacique - Hélio NicoLay . - cl. 41 - 42 - 43 (art. 97
no 1).
N.9 435.194 - Sodiprel Expansão
Associadas - Sodi p rel Expansão Associada S. A. - cl. 33,38 (art. 97
n.9 1).
N. 9 569.523 - Les Entanto Terribles René Brulhart - el. 33, 41,
42, 43 , 44 (art. 97 n9 1).
N. 594.642 - Imobiliária Presidente - Construtora Presidente S.
A. - Cl. 33 (art. 97 n. 9 1).
N.9 607.941 - Casa dos Parafusos
J. Lima Cavalcanti - cl. 11 (art.
97 -n.9 1).
N.9 609.995 - Teresópolis Hotel Otto Heusch - el. 33 (art. 97 n.9
4).
14.9 599.210 - Emprêsa Técnica
de Imunizações Ltda. - el. 33 (art.
97 n.9 1).
N.9 601.831 Boliche Bem - Diversões Boliche Bem Ltda. - el. 13
(art. 97 n.9 1) .
N. .604.961 - Casa Ramiro - Ramiro Costa & Cia. - el. 32, 38 (art.
97 n.9 1).
N.9 605.206 - Engenharia e Terraplanagem Leite - José Maria Lei- cl. 16, 33 (art. 97 u. 9 1). N. 607.220 - Imobiliária Nossa
Senhora, de Sant'Anna - ' Jorge de
Souza - cl. 33 (art. 97 n. 9 1).
N,9 607.419 - Niko Angulo Grupo NU° Angulo - el. 33 (art.
97 n.9 1).
14. 9 607.528 - Edifício Ana Cristina
- Arquitetura e Construções Luz-Ar
S. A. - cl. 33 (art. 97 n. 9 1) .
14.9 608.813 - Colégio Minas Geraio - Sociedade Civil Colégio Minas Gerais - el. 33 (art. 97 n. 9 1):
14.9 610.167 - The Pub - 1VIacbra
Empreendimentos Ltda. - el. 33,
41, 42, 43 (art. 97 n.9 1)
14. 9 610.246 - Feira dos Minérios
- Niels Erick Hedeager - ci. 33-4
(art. 97 n.9 1) .
14.9 610.268 - Lojas Calçobrás Americana Calçados Ltda. - el. 36
(art. 97 n.9 1)
14. 9 610.443 - DEC - Dínamo
Esporte Clube - DEC - Dínamo
Esporte Clube - cl. 33 (art. 97
n9 1) .
N.9 610.462 - Orgemp - ora de
Emprésas Ltda. - el. 33 (art. 97
n.9 1).

N. 610.629 - Edifício Barão de
Bicuiba - Pesset & Teixeira Ltda.
- cl. 33 (art. 97 n.9 1).
N.9 610.760 - Tener - Ortiz &
Yoshihiro Ltda. - cl. 33 (art. 97
n.9 1).
14. 9 610.809 - Riva Tecno-Me,
cânica Riva Ltda. - cl. 33 (art. 97
n.9 1).
N.9* 610.825 - Fábrica de Doces
Zebú - Francisco Borges da Costa
- cl. 41 (art. 97 n, 9 1).
N.9 610.827 - Clínica Bandeira Octavio Augusto Marques Ribeiro el. 33 (art. 97 n.9 1) .
N.9 610.850 - Joalheria R.eralasi
- Joalheria Herala,si Ltda. -'cl. 8,
13, 14, 15 (art. 97 ri.9 1) .
14. 9 610.889 - Selex Tyrson
Martins Vello - cl. 33, 38 (art. 97
n.9 1) .
N.9 610.828 - Clínica Frei Caneca - Octavio Augusto Marlues Ribeiro - cl. 33 (art. 97
14. 9 610.933 - Antiques Antiques - Antiquário Ltda.-.-- cl. 13,
15, 25, 33, 34, 40 (art. 97 n.9 1)
1n1.9 613.215 -7 Inser-Front - ,Mário Teixeira - cl. 33 (art. 97 11.9 1).
Insígnia Comercial Deferida
N.9 611.977 - Cocea - Cia. Central de Abastecimento - Corea el. 41 (art. 95).
14. 9 583.357 - Montor
Montor
- Montreal Organização T.odustrial
e Economia S, A. - cl. 33 (art.
95).
N.9 589.358 - Dil - Dissol - Partes Importadora Ltda. - el. 6-13 (art. 95).
14. 9 603.067 - Semeg - Serviços
Mecânicos Especializados Ltda. cl. 33 (art. N5).
14. 9 603.106 - Prodi - Prodi Promoções e Divulgação Ltda. - cl.
33 (art. 95).
Sinal de Propaganda Deferido
14. 9 610.918 - A BM - Associação
Brasileira de Municípios - cl. 33 (art. 101 n.9 1, sem direito ao uso
exclusiVid do mapa do Brasil cons.tante das etiquetas.
Nome Comercial Deferido
N. 597.664 - Organização Paranaense de Imóveis Ltda.. -Org.
Paranaense de Imóveis Ltda. - art.
93 n.9 2).
• N.9 697.335 - Emprêsa de Transportes Tari Ltda. - Empresa de
Transportes Tari Ltda. - cl 33
(art. 93 n,9 2) .
Marcas Indeferidas
N. 427.107 - Sagrimec - Ságrimec .Sociedade Agrícola, Imobiliária
e Comercial Ltda. - cl. 7.
14. 9 450.569 - Bel-Flex - Bel-Ri
Indústria de Auto Peças Ltda. el. 21.
14. 9 455.349 - Nilox - Tenneco
Chemicals Inc. -- cl. 1.
N.9 550.760 - La Rose Blanche Maria de Lourdes Haua- - cl. 35. 36,
48.
Aço
N.9 560.316 - Simafonce
Torsima S. A. - el. 7.
14. 9 580.993 - Près Café - Julio
B. Prezia - cl, 41.
14. 9 598.043 - OK - Degani &
Cia. Ltda. - el. 46.
N.9 599.457 - Izabela - 4.uto Exposição Izabela Ltda.--pl. 21.
N.9 601.120' - Doçura =----,Lanches
Doçura Ltda. - -el. 38.
14. 9 605.310 - Paramount - Pa„
col Importação e Comércio Ltda. el. 38.
• N. 609.440 - Baby-Labor
Instituto de Química e Biologia S. A.
- cl. 3.
14. 9 609.873 - Laquê Japonês Indústria de Perfumes Sayonata Limitada - cl. 48.
N,9 393.663 - Elba - Confecções
de Roupas Elba Ltda. - ci. 36.

•nn••••n•••nn••n • •••

14. 9 449.866 - Matex Sociedade
Nd '595.475 - Marcos - Darrolp
Comercial Importadora e Exportado Laboratórios S. A. - cl. 48.
ra Matex Ltda. - cl. 38.
14,9 597.383 - Ever - 1001 - Jay.
N.9 475.079 Holliday Holli- me? Maria Francisco de Castellvi Or.
day Comércio e Importação de Au- toga - cl. 2.
tomóveis Ltda. - cl. 21.
N. 598.123 - Santa Diana - Cia.
N.9 581.722 - Jeff - Randak In Agro Pastoril Santa Diana - el. 41.
dústria de Calçados Ltda. - cl. 36.
N.9 599.156 - Aba - Arquitetura
N.9 587.089 - Brasilva do Ano - Vicente Beleza
S. A. Importadora e Exportadora - Brasileira
Gagliardi - el. 32.
ci. 44.
14.9 601.585 - Pestan - Delta SoN.9 594.052 - Orion - 'Instalado- ciedade
Comercial Ltda. - cl. 2.
ra Orion Ltda. - cl. 8.
N 9 602.006 - Sombra -- Mário
N.9 595.818 - IVIuvilop - Peças Lopes
de Lima -- cl. 32.
Muvilop de Pára-Brizas Ltda. -- cl.
14. 9 602.498 - Barca - Plásticos
45.
Calçados Barca Ltda. - cl. 28.
N,9 609.400 - Jowal
14. 9 602.519 - Expresso Zefir Jowal Ltda. -- cl. 36.
N.9 610.550 - Prior - Cid. Pedro Rápido Zefir Junior Ltda. ,- cl. 21.
14. 9 604.569 - Waikiki Belletti - cl. 11.
Distribuidora de Produtos Ltda. N.9 611.247 - Brasilmar mar Indústria e Pesca S. A. - cl. cl. 38.
41.
1Ç. 9 605.332 - Dacryl
Ssricitextil
14. 9 611.561 - Valdec = Valdec S. A.
- el. 23.
Engenharia e Construções Ltda. N.9 611.555 - Peg-Mais Pag-Meel. 16.
N.9 611.732 - Maycron - Lanifício nos - Jorge Canil -- Secos e MN
lhados - cl. 46.
Varam S. A. - cl. 36.
14. 9 611.572 - Dora - Metalúrgi.
14. 9 611.733 - Maycron
Lanifí- ca Dora
Ltda . - cl 11.
cio Varam S. A. - cl. 22.
N.9 611.736 - Maycron
14.9 611.734 - Maycron - LanifíLanifício Varam S. A. - cl. 37.
cio Varam S. A. -- cl. 34.
14. 9 611.735 - Maycron - Lanifí14,9 611.737 - Maycron - Landicio Varam S. A. - cl. 31.
cio Varam S. A. - cl. 23.
14. 9 611.738 - Daycron
14. 9 612.764 - Glimalton .-• Lab.
Lanin.
cio Varam S. A. - cl. 23.
Josolin Ltda. - cl. 3.
14.
9
611.738
Daycron
Danifi'N.9 556.966 - Palma --- Palma Produtos Alimentícios Ltda. - cl. cio Varam S. A. - el. 23.
41.
N.9 611.739 - Daycron 14. 9 527.426 - Esfinge . - Esfinge fiei°
Varam S . A. -cl. 36.
S. A. Comércio e Importação 14. 9 611.740 - Daycron - Lonifí.
cl. 4.
cio Varam S. A. --el. 22.
14. 9 597.048 - Panto - Pauto In14. 9 611.741 - Daycron - Lanifi,
dústria. Comércio Importação e Ex- cio Varam
S. A. - cl. 34.
portação Ltda. - cl. 28.
14. 9 611.742 - Daycron - La.niff.
14. 9 597.643 - Gisar - Comércio cio Varam
S. A. - cl. 31.
e Indústria de Confecções Gisar Li14. 9 611.743
mitada
cl. 36.
Dayeron - DanifíVaram S. A. -- el. 37.
14. 9 598.207 - Soudometal Suciete cio
14. 9 611.744 - Daycron - Lanifí.
Anonyme - Soudometal el. 8.
cio Varam S. A. - cl. 24.
N.9 602.456 - Café Rondon 14. 9 612.007 - Waldivo - IndúsJoaquim Machado de Paiva - el.
tria Química WaldIvo Ltda. - el. 1.
41.
N.9 612.023 - Inter - Cia.
N.9 607.190 - Supermotel Rio Ivan Miranda de Sousa - cl. 41.
teramericana de Metalurgia - el.
28.
N.9 608.430
Paraíso - Cosi
N.9 612.122 - Lido - Nliton MaParaíso de Móveis Ltda. - cl. 40.
N.9 608.457 - Torres - Torres 3. chado - el. 8.
A. Indústria e Comércio - cl. 8.
14. 9 612.154 - Vaycron - Lanift
N.9" 609.579 - Maravilha .- Tere- cio Varam S. A. - cl. 22.
14. 9 612.155 - Vaycron
za, M. do Nascimento - el. 36.
Lanifí.
14. 9 613.715 - Rianstar
Rians- cio Varam S. A. - cl. 36.
tar Confecções Indústria e Comél.
N.9 612.156 - Vaycron
Lanifí.
cio Ltda. - cl. 36.
Varam S. A. - cl. 23.
N,9 614.075 - Mauriceia - Me:- cio
N.9 612.157 - Vaycron - Lanifícâmbio Mauricéia Ltda. - cl. 10. cio
Varam S. A. - cl. 24.
536.236
São
Paulo
São
14.9
N.9 612.158 - Vaycron
Lanifí.
Paulo Juntas e Retantores Ltda. - cio
Varam S. A. --- cl. 31.
ci. 21.
N°
612.159
Vaycron
Laniff.,
14. 9 550.067 - Cruzeiro Cruzeiro Ferragens e Ferramentas cio Varam S. A. - cl. 34.
Ltda. - el. 11.
14.9 612.160 - Vaycron
LanifíN.9 576.050 - Król - Esta.nislau cio Varam S. A. - el. 37.
Król - Cl. 49.
N.9 612.172 - Matex - Silvé
el. OW
14.9 582.665 - Sul América - Im- A. Comércio e Importação
14. 9 612.210 - Contaquick
portadora Ex portadora, Sul /.mérica
Ltda. - cl. 38.
mag. Feinmechanische Warke Gesel.
N.9 584.945 - Plásticos - Sula- lschaft Mit Beschrankter Haftung
el. 17.
plast S. A. Indústria e COMélrjo
N. 9 612.230 - Serenata - J. O.
cl. 28.
- el. 42,
14. 9 587.384 - Ricardo
Esna- Tavarea
N.9 490.417 - Edifício Tibagi
drias Ricardo Ltda. - cl. 16.
Noj echmendlowicz e Eurico Sola.
14,9 588.699 - Interapid - Comércio e Indústria Neva •S. A. - nês - el. 33.
ci. 11.
N.9 547.615 - Magnus Marcas e
Pdtentes - Manoel Alves - el. 32.
14. 9 590.093 - duanabara - Mário 33.
Belarmino da Silva - cl. 2. N.9 611.249 - Brasilmar - Bra-.
N.9 590.854 - Sulamar
ladora Hiciro-Elétrica Sulainar Ltda. silmar Indústria de Pesca S. A. .A
el. 33-41.
- cl. 8.
.
14. 9 591.197 - Cemec •- ‘Cemec -Título
de Estabelecimento Incleferid0
Construções Eletro Mecânicas 1c'..-1
N.9
582.956Creações La Bares"
- cl. 6.
14. 9 592.940 - Mase - Mayer -• rolla Comércio e Indústria de Arte(
fatos
de
Tecidos
- Creações Lia Baru
Seckelmann & Cia. Ltda. -- cl. 6.
carolla Comércio e Indústria de Ar.(
N.9 591.408 - MM -- -- Manoel de tefatos de Tecidos Ltda. - el. 23,
Miranda - cl. 8.
•,23, 24, 38.
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N9 451.160 - Wilwal Indústria e I No 625.331 - Fenan 'Engenharia e
9 617.593 - Grandes MoinhosComércio
N.9 611.639 - Calçados PerrarodoNBrasil
Construções Ltda.
S.A.
Idxlústrias
Gerais.
S.A.
•
Ltda.
aa. - Calçados Ferraro
443.617 - Ma eireira
Paulista No 606.475 - Irmãos ;Kian Ltd.
9
590.347
Comércio,
Industrio.
N
NO
. 36.
Ltda.
No 606.581 - Casa Mala S.A.
e Importação Plexinacar Ltda.
N.9 611.612 - Reader's - Oswaldo No 594.752 - Malharia e confec- NO 607.847 - Fortuna, Comércio e N9 606.582 - AgroMag Comércio
¡Elidas de C...valho Zimer - cl. 32Representações Ltda.
e Representações Ltda.'
ções em Geral Vran-Tex Ltda.
1n11? 610.276 - Hapes Rachid Cha.. No 606.609 - Promeg Grupo de
1,7•9 592.350 - Clínica Guanabara No 596.805 - Rotamerc Indústria fedrin
Promoções no Estado cla, Guanabara
e Reinaldo José Galo.
7-- Francisco Martins dos Santos - e Comércio ,Ltda.
Ltda.
rl. 33.
N9
616.667
Máquinas
e
EstruNo 599.072 - Serralheria Mania
No 621.822 - Móveis lArte Lida.
turas Acama Ltda.
N.9 591.632 - Armazém Serrano festo Ltda.
No 606.871 . - Serlá Promoções
- Armazém Serrano Ltda. - cl. 41, NO 609.371 - Aredio de Souza Jú- No 619.109 - The Singer Com- Ltda.
t2, 46, 43.
nior.
N9 470.386 - Unilever Limited.
N. 612.217 - Wolksawe - Oficia
No 606.872 - Sel4l5 Promoçõea
Na Mecânica Wolksawe Ltda. - N9 612.350 - Cosari Couros San- No 607.369 - Minerva do Brasil Ltda..
ta Rita S.A.
d. 33.
No 606.873 - 606.875
606.876 -a
Indústria de Óleos Lubrificantes e
N9 649.032 - Euticio Santini.
606.877 - Serio Promoções Ltda.
Insígnia Indeferida
N9 493.448 - Sociedade Farma- Produtos Químicos Ltda.
NO 607.863 - Premeplan EmpreN.9 552.055 - CIF - CIF - Cré- cêutica Cidval Ltda.
Ng 610.053 - Youssif Mias Kanaan
endimentos e Cornéraio l Ltda.
dito, Investimentos e Financiamen- .N9 493.449 - Sociedade Farmacéu-•.
No 607.129 - Gráfica Minerva No 616.592 - Sérgio p'abiano Mat.
to S. A. - cl. 33.
td •
a
NO 518.612 - Italtex Indústria e S A. Eclitóra Indústria e Comércio. tos Botelhas.
Sinal de Propaganda Indeferido
• N9 600.474 - Antônio Batista Da- NO 623.420 - Compaet Engenharia
Comércio Ltda.
Ltda.
N.O 597.690 - Delta - Delta InN O 606.738 - José.13osca Neto,
dústria de Sabões e Produtos Qui- N° 610.989 - Club Federal \, de ieffi. 606.592
R.
Pereira
&
Cia.
J.
NO
No 606.579 - Axeas
Vianna.
Brasília.
nicos Ltda. - cl. 46, 48.
Ltda.
No 610.988 - Club Federal de No 606.623 - Astronominas Ltda. N 9 570.157 - Laboda-a5rios Brano.
Exigências
va S.A. Indústria Química e FarTêrmos com Exigência a Cum- Brasília
N9 579.602 - S. R.. Moinho San- NO 606.682 - Cabral Indústrias macêutica.
prir:
Químicas Ltda.
lista Indústrias Gerais.
NO - 570.160 - 570.111 ,-- 570.162
N.9 603.828 - Adelino dos Santos.
No 606.714 - Central Presunic - 570.163 - 570.164 , 571.859
No
612.146
leo
Indústria,
Co_
.
.
mércio, Importação, Exportação e S.A. Organização Para Assistência 571.860 - 571.861 - 571.862 tomentos S. A.
Técnica e Administrativa.
571.863 - Laboratórios Branova
Máquinas Excels.or Engenharia Ltda.
N.9 316.404
Tradeccrrações Ltda. S.A. Indústria Química e FarmaIndústria e Comércio S. A.
N9 618.822 - Massey Ferguson - No 606.748
cêutica.
Limite&
No 606.849 - Antônio Machado
•N.9 602.260 - Construtora Mara, Perkins
610.633
Empreendimentos
571.868 N9 571.866 - 571.867
N9
Vieira.
tá S. A.
571.869 Laboratórios Branova
, N.9 608.809 - Kei Engelloria S. C-omerciais Itatiaia Ltda.
NO 606.884 - Berta. Confecções S.A, Indústria Química e FarmaA.
607.096 - Café e Bar Eulémia Ltda.
cêutica.
N.9 472.827 - Sociedade Labor Co- deNo
A ilde Ltda
mercio Industria Ltda.
No 609.669 - Farmácia São Lucas N9 610.041 -- Corning Glass N9 585.101 - Antaigo Palinieri
Works. '
Júnior.
N. 580.354 - Paolo 1Vlaranhá'd Ltda.
N 9 622.132 - Dangar Comércio
NO 606.282 - 13:erdnes Macedo
Representações e Turismo Ltda.
263.061
Indústria
Ema
de
No
Representações
Ltda.
Indústria
e
S.A. Importação e CoMércio.
N:t? 588.779 - Sumua Ltda. Indús- Material nElétrico Ltda.
tria Eletrônica.
N9 £22.149 - Mario Pereira &
NO 606.569- J.H. Santos S.A.
N 9 609.166 - Spes S.A. Industria Cia. Ltda.
Comércio e Indústria.
N.O 600.769 - Lucio Guedes de e Comércio.
Camargo.
N° 623.441 - Mauro Rubens de No 620.482 - Enrico Bozzetti.
No 607.024 - Indústria de Má- Banos
N.9 602.704 - Isomxa. Isolamen- l quinas
No 622.023 - Confecções Preste
Agrícolas Pinhal S.A.
tos e Representações Ltda.
Ltda.
1
Imobiliária
N O 622.745 - Brasaço Máquinas e
N.9 594.963 -.-Capri
Ltda.
Ferragens Ltda.
N.9 594.968 - Capri Imabitiária
NO 622.746 - Rotafyr1 Equipa-meu..
Ltda.
MgDICOS
tos Para Indústrias Ltda.
ks..594.969,,594.970, 594,971, 594.972,
N 9 625.350 - Cia. União dos Re
594.973, 594.975, 594.976, 594.977. ...
afinadores de Açucar e Café.
594.962 - Capri Imobiliária Ltda.
FARMACÊUTICOS
NO 6252,63 - Comerim ProdutoS.
N9 618.010 - Confederação Brasimitm
a
d
Químicos
Indúsaria
e Cbmércio Lia
leira de Automobilismo.
NN.9 456.915 - Bardahl 'ManufacDENTISTAS
I No 617.649 - IVIanali S.A. COturing Corporation.
mércio e Indústria de Adubos e Ra477.718
Laboratórios
Hsobon
N.9
çoes.
VETERINÁRIOS
S. A. Produtos Químicos a Farma_
N9 617.651 - Manah S A. Comércêuticos.
cio e Indústria de Adubes e Rações.
N.9 489.608 - Baye.r rndústria e
NO 620.475 - Einilio Siniscalchi.
Coiércio
de Colchões de Molas Ltda.
rr
No 621.510 - Bebidas Indígenas
N.o 539.940 -- Autocopy Papéis
Ltda.
Preparados S. A.
•
N O 621.800 - Alberto Chrem.
N.9 597.234 - Lingerie Famous
NO 622.152 - Engenharia e Cons.
Indústria e Comércio de -"Jonfecções
trações Elétricas Ltda. --, Ecel.
Ltda.
9 1 075 Divulgação
n
N.9 597.235 Linferie Farpais
N9 617.648
Manah S. A. ComérIndustria e Comércio de Confeks
C IO e Indústria de Adubas e Rações.
Ltda.
' NO 470.379 - Bar e Restaurante
PREÇO: NCr$ 0,60
N.9 604ã70 - Mathusalem Bons
Klit Club Ltda.
Casirech e Mauro Sami Casirech.
No 470.417 -- Indústricl, de 'BebiN.9 617.739 - Laboratório Neomed
das Cajal Ltda.
Ltda.
•A VENDA
No 603.774
Tenda Fé Pela Ra,
N.O 619.208 - Shell Internationol
zão.
Petroleum Company Limited.
1
Na Guanabara
N9 605.101 - Escritório 'Técnico de
N.o 619.335 -- Tamiso José de
Serviços Legais.
Campos.
Nvenida Rodrigues Alves ir ; I
N. 620.200 - Fazenda 1Jaiaa InN o 606.468 - Luiz Carias dos -Sanclústrias Alimentícias Kinutre 'S. A.
tos.
N.O 620.201 - Fazenda União InAgência 1:
•
No 606.469 - Luiz Cario dos San.
dústrias Alimentícias Kinutre S.A.
1 tos.
Ministério
da
Fazenda
N.0 599.645 - Indústrias da celuN9 606.488 - Comércio ide Melaço
lose Paraná Ltda.
Ta-laia Ltda.
N.O 607.151 - Obra da
Serviço de Reernbõlso Postal
a
p4idos
pelo
Atende-se
No6C6.489
Comércio e Indúsaos Portugueses.
tria de Malhas Mazzalli L4cia.
N9 608.008 - Copestal Cia. Paulista de Estojos Para Talheres.
Em Brasília
lJos6.06.513 -- Antônio Sacchetto &
No €0: 441 - Estacionamentns
FiN
Naecanicca Scciedade Civil Ltda.
N 9A6.541
Frigõrificoi Norte de
Na sede do D I N
Minas S.A. Frigonorte.
No 608.053 - Indústria e Comér:.10 de Jóias Orluviant Ltda.
Frigoría
No 606.545 - 606.547
Nioolau Pedro An.
NO 610.692
fico Mucurl S.A. Frimusa
Libas.

SERVIÇO MILITAR

liarta-feíra
~111=1.1.1.1.11=1.4

DIÁRIO OFICIAL (Seção ill)

Alst

de 1969 1541

N9 606.552 - Tela Diversões S. A.
N.9 621.695 - Prigelnac S. A.
N.9 621.823 - Móveis Arte Ltda. I N. 621.801 • - Sociedade Italiana de
'96.556 - 606.557 - Tela
Frigoríficos e Gélo Nacionais.
N. 606.926 - Fábrica Nacioraal Beneficência e Mi:„iuo Socorro.
Versões S.A.
N.9 621.810 - Banco Americano de de Bijouterias Ido Ltda.
N. 621.817 - Nova York PubliciN 9 606.593 - J. C.'. de Medeiros & Crédito S. A.
N. 9 621.820 - Motta & Cia. Ltda.
N. 9 622.145 - Esatur Ltda. AgênIrmãos.
N. 9 606.976 - Cia. Brasileira de dade S.A.
•
N. 621.885 - Auto Pôsto _leitor
Comércio Internacional.
N o 606.594 - J.C. de Medeiros & cia de Viagens.
N, 9 607,.849 - Via. OrlY Indus- Penteado Ltda.
1‘1•9 622.146 - Distribuidora de Vi- trial.
Irmãos.
a
NO 606.610 - Osme Representa- dros Sulina Ltda.
N. 622.238 - jotalfi Ltda.
N.9 606.801 - Distribuilon Ltda.
N.9 622.147 - Madeireira Santa
ções e Correaagena Ltda.
Construtora Rodov,a621.680
Helena Ltda.
N. 9 606.492 - Areais Comércio e riaN.União
S.A. Crusa.
N O 606.675 - 606.676 - 606.677
N. 9 622.148 -- Fábrica de Multi.. Representações Ltda.
- 606.618 - 606.679 - 606.680 - blocos Ltda.
N. 9 606.482 - Móveis Colonial N. 619.010 - Espumaland'a Comer.
606.681- Diários Associados Ltda.
N.9 538.338 - Criatalplex Indús- Brasileiro Ltda.
• cio Ltda.
N 9 606.686 - Erneato Pinto Mon- tria e Comércio de Vidros Ltda.
N 9 606.512 - Brenda's R-epresen- N. 623.481 - Dr. Tasso Pinheiro.
teiro.
Internacionais Ltda.
N. 625.344 - Fornecedora de NaN.O 622.198 - São Marcos S. A. tações
N 9 606.688 - Modas liaikei Ltda, A gro
N. 9 606.986 - Wainstein & Cia. vios . Dick W. Oyb Ltda.
Pecuária.
Ltda.
N. 606.971 - Jalmete Modas LimiNo 623.150 - Lanifício Dlcatextil
N 9 606.689 - Laércio Deienno.
N. 9 620.469 - Dr. Lopo Alvarez de tada.
N o 606.690 - Alvaro Azevedo Ri- S. A.
Castro.
beiro.
N. 9 623.434 -- Geloplac S. A. In- N 9 606.715 - Perfeeta Incorpora- N. 623.473 - Harunobu Takaki.
N 9 606.691 - Boutique Madrigal dústria
N. 623.181 - R. Marques de Core Comércio.
dora Empreendedora e AdministradoLtda.
valho.
9 623.467 - Boutique e Cabalei- ra Ltda.
N.
N 9 606.695 - Estofados ExNente reiros Charmaine Ltda.
_ Ns. 606.716, 606.71'7, 606.718, 606.719,
N. 623.055 - Donor Comércio inLtda.
N. 9 625.335 - Halley Carburetor 606.721; Perfecta Incorporadora„ dústria e Importação Ltda.
N. 606.699 - Lanches Cabrão LI- do Brasil
S. C.
Empreendedora e Administradora LiN. 623.057 - João Batista Carmitada.
. 625. 338 - Expresso Exw ir Li - mitada.
N9
N. 9 606.734 - Trefilmaq Indústria mitada.
N 9 482.960 - Construtora Imobi.. neiro.
N. 623.158 - American Milinamid
e Comércio de Trefilação Ltda.
N. 9 625.369 --Promoções Publige- liaria Urarco Ltda.
N. 9 606.735 - Cosmarsil Indústria ral Ltda.
N. 9 623.108 - American Optical Company.
kl
de Artefatos de Cimento La.
N. 603.767 - Casa do Norte ImCompany.
N. 9 606.739 - Sociedade Comer- nNib.9us 625.371 - Cia. Nacional de
portadora Ltda.
ô.
N,
9
585.045
Cordombras
Industrial
Caravela
Ltda.
ciai e
N. 603.766 - Casa Donorte ImporN. 9 625.378 - Bilo Glass Indús- tria e Comércio Ltda.
N. 9 606.740 - Louças e Vidras tria de Plásticos Reforçados Ltda.
N.9 621.884 - Auto Pôsto Heitor tadora Ltda.
'mirim Ltda.
N.9 625.397 - Saciedade Laticínios Penteado Ltda.
N. '606.586 - Loja Americana LiN.9606.742 --- Estância Itacolomi União Ltda.
N. 9 621:886
Auto Pôsto Heitor mitada.
Ltda.
Penteado
Ltda.
N.9 470.418 - Disco S. A. DistriN. 9 606.744 - Diana DistribuidoN. 9 622.059 - Reli Reportagens N. 127.214 - Maison Moet E, Chaura Industrial Nacional de Abrasivos buição e Comércio.
don.
Letúrgicas e Gravações Ltda.
N,Oa
470.419
Servix
SupermecaLtda.
N. 606.800 - Serralheria Paraná
dos S. A.
N. 622.131 - Estavas Indústria Ltda.
N. 606.746 Dina Distribuidora
N.9 606.548
Mecânica e Comércio lince S. A.
Pampulha
ProdutoN. 606.763 - SBC Cia. Industrial
Industrial Nacional de Abrasivos - Li- ra Cinematográfica Ltda.
N. 9 622.744 - Freixo S. A. Emde Estamparia.
mitada.
N. 9 603.611 - Osme Representa- prêsa Cine Teatral.
N. 9 606.770 - Dinapral Distribui- ções e Corretagens Ltda.
N. 9 623.168 - Serv-Tec Serviços
N. 606.802 - Lojas Gonçalves
dora Nacional de Produtos AlimentíS. A.
mitada.
N. 9 606.657 - Distribuidora Euro- Técnicos
cios Ltda.
N.
9 606.562 - João Baptista ReziAmericana de Livros Ltda
N. 606.803 - Rodemar Ltda. CoN 9 606.809 - Lrmaney Modas LiN. 9 606.745 - Distribuidora In- mini.
mércio de Café.
mitada.
dustrial Nacional de Abrasivos Ltda.
N. 606.572 - J.H. Santos S.A.
N. 606.836 - Creusa Pinto Nativi.
N. 9 606.810 - Candoi Silvicultura Dia.
Comércio e Indústria.
•
dade Alcorni.
e Extração Ltda.
N. 9 606.817 - Cerâmica Alabarda
• N. 606.641 - Produtos Gonçalves
N. 606.967 - Confecções Presto LiNI-9 606.845 - Organização Baa.si- Ltda.
Indústria de Bebidas Ltda.
bérica Ltda.
mitada.
N. 9 606.858 - Editôra Baranna Li- ‘Ns. 606.878 - 606.879 - 606.880
N. 606.920 - Confecções de Ny- mitada.
N. 606.968 - Confecções Presto
lon Advanbe Ltda.
Promoções Ltda.
Ltda.
N. 9 606.540 - Frigorífico Norte de - Serro
N. 9 606.991 - Transportes Wan- Minas
N. 606.838 - Alfredo Abrahão GaS. A. Frigonorte.
N. 606.992 - 606.993 derlandia-Ltda.
N. 9 606.544 - Frigorífico Mucuri lli.
Gaetano Grosso.
N.9 606.996 - Alfredo Martins de S. A. Frimusa.
N. 620.445 - Casas Sendador Mo- N. 623.051 - Haemo Derivados S.A.
Oliveira.
N.9 606.755 - Larama Engenha- das Ltda.
Produtos Farmacêuticos.
N. 622.036 - Ramas Silva Bar- ria e Comércio Ltda.
N. 621.098 - Monofil Soc. Indúsges.
N. 623.051 - Haermo Derivados
N.
9
622.044
Indústria
e
Comértria
L
de
MOndfilamentos
Ltda.
N.9 623.053 - Itamar Silva Borges. cio Kwan Ltda.
N.
623.499 - Produtos Industriais S.A. Produtos Farmacêuticos.
N.9 623.059 - Antônio de Queiroz
N.9 622.790 - Taxa Empreendi- Mago Ltda.
N. 606.978 - Sankyo CompanY. L14
Cardoso.
mentos Imobiliários Ltda.
mited.
N.
623.469
Nilson
Dutra
da
N.9 623.155 - José Barras FurtaN. 9 623.429 - Arvid .Comércio de Rosa.
N. 606.798 - Clara Ruth Santos de
do.
Artefatos de Vidro Ltda.
N • 9 666.944 - Artefatos de AlturaN. O 623.061 - Gráfica Auria: rde N. 623.162 - Segurança Imobiliá- Sá.
aio e Embalagem Ardea S. A.
ria S.A.
Ltda.
N. 606.830 - Cerâmiéá Chiarelli
N.9 574.022 - Societe Simca.
N 9 622.947 - Sergio Ta-vares N. 622.151 - Mercurios Ltda. In- S.A.
N. 606.995 - Escudoplast Comércio
N.9 574.024, 574.025, 574.026, 574.027, Gouveia.
dústria e Comércio.
574.028, 574.029, 574.030 - Societe
N, 9 623.418 - Compact EngenbaN. 606.981 - J.M.M. Publicidade e Repr'esentação de Plásticos Ltda.
Simca S. A.
ria Ltda.
Diversos
N. 9 603.076 - Atlântida Cine LaN. 9 623.445 _ móveis Smflate Li- Ltda.
541.108 - Renato Pereira VianN.
N.
606.551
Tela
Diversões
S.A.
boratórios S. A.
mitada..
N. 606.599 - Distribu'dora de Prii- na - P. guarde-se.
N. 9 606.561 - Gráfica Minerva S.
N. 9 606.580 - Areas & Vianna.
Empré.za Jornalística Brasileira S.A.
N. 9 606.628 - Instituto Sair() Hor- ;lutos de Ferro S.A.
A. Indústria e Comércio.
N.9 606.584 - Virma Comércio moterapico Na,ciónal S. A'. - Ison.
N. 606.605 - Comércio e Represen- (junto ao têrmo 430.501) - Concedo
a resta ufação
Construção e Administração S. A.
N.9 606.951 - J. H. Santos 5 A. tações Príncipe Ltda.
Arquivamento de Processos
N. 606.588 - Indústria de Reten, Comércio e Indústria.
N. 606.737 - Nelson Arcenc .o 'Gartoras Nilwan Ltda.
N, 9 606.956 - J. H. Santos 9.A.
eia
.
Foram
mandados arquivar os seguia,
N. 9 606.620 - Casa do Arroz Ltda.' Comércio e Indústria.
N. 606.923 - Lanifício Santo Ama- 'es processos abaixo mencionados:
N.9 606.622 - Astronommas Ltda.
N9 607.855 - Gloria Agresti Ca..
r..í S.A.
N, 9 606.729 - Gilca S. A. Indús- beleireiro.
N. 68.377 - Frigoríficos Nacionais
tria e Comércio de Veículos.
N. 595:701 - Comolago Indústria Sul
Brasileiros S.A.
Ns. 617.639, 617.646, 617.653, 617.654,
e Comércio Ltd a.
No 606.757 - Invequim Investi- 617.650, 617.661 - Manah S. A. CoN. 71.952 - Sonder do Brasil S.A.
N.
- Comolago Indústria Indústria
mentos Participações e Propaganda mercio e Industria de Adubos e RaFarmacêutica.
• Comercie Ltc la.
ções.
Ltda.
N. 386.546 - Manvel Indústria e
N.9 606.758 - SBC Cia. Induã- N o 606.506 -- Gebruder Limm.
N. 604.809 - Carrocerias Nicaa Comércid Ltda.
N. 9 606.507 -'Herme Maceda S.A.
trial de Esta/riparia.
N. 587.017 - Les Filss D'Ed Gels4
N. 9 606.701 - Transportadora S . A. Manufaturados Metálicas.
N. 9 606.787 - Estâncias CaliforN. 611.426 - Oscar Serapião dos tlics S.A. Pour L'Industrie Chimigue.si
Smirne Ltda.
nia S. A.
N. 596.981 - Kamipel Industria e
N9 606.874 - Serlô Promoções Li- N. 9 606.723 - Perfecta Incorpora- Santos.
dora Empreendedora e Administra- N. 611.427 - Oscar Serapião . dos Comércio Ltda.
mitada.
dora Ltda.
Santos.
N. 606.907 - Mecânica Nórma S.
N. 609.014 - Sena Sociedade de
N. 9 606.747 - Leve Flex Ltd"
N. 621.J32 - Sociedade Italiars Engenharia
A. Indústria e caanaércio.
e Anuitetura Ltda.
N. 9 606.847 - Paulo Gerado
de
Beneficência
e
Mutuo
Socorro.
N.9 606.964 - Confecções Presto liet e Rinaldo Radiar de Aquino.
N. 256.427 - Indústria e Bebidas;
N.
622.749
Bar
e
Restaurante
VeLtda.
N. 606.913 - Exportações BrasiVerde S.A.
N. 9 606.969 - Jaamete latadas' Li- leiras
*ro Ltda.- Ouro
S
Fxi-rtbrás,
N. 374.272 - H. Engelhaid
mitada.
laspsartagens
C '.1.(82 •
N, 9 621.821.
.;:n'ranilinag Seguras
N.9 620,043 - Canguru Transpor
g:,.as e
- t N. 351.325 - flidra.mec Ltda.)
Et.epresentawl,es
tes em- Geral e Turismo Ltda,
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N. 384.649 - Benedicto ( arnei- Protil S.A. - Opoente ao termo Protil S.A.- Opoente ao termro
n.0 808.562.
808.549.
dos Santos 5 Cia
N.° 808.550 - Protil Aços e FerN. 427.242 - Recite Diesel Lim.N» 808.564 - Fábrica de Arteramentas Ltda . - Aço Inoxidável fatos de Algodão Jomac Ltda . - Intoda.
Opoente
ao.
termo
Protil
S.A!.
N. 427.243 -,.. Hotel Maiami S.A.
dústria de Fitas Jomak S.A. 808.550.
Opoente ao terno n. 0 R98.564 .
• N. 427.302 - João Camargo Costa
808.551 - Protil Aços e FerraCia.
N.° 808.568 - Fábrica de Artefamentas Ltda . - Aço Inoxidável ProN. 427.365 - Hosh:no 5 Hosh i,o til S.A. - Opoente ao termo nú- tos de Algodão jornac Ltda. - Indústria de Fitas Jomak S.A. Ltda.
mero 808.551.
Opoente ao termo n.° 808.568.
N. 427.954 - Nordeste Cor. e :o re s
N.° 808.569 - Fjábrica de ArteN.° 808.552 - Protil Aços e Ferde Seguros Ltda.
ramentas Ltda . - Apço Inoxidável fatos de Algodão Jomac Ltda. `InN. 432.036 - Fernando Augu.,zo Prr til S. A . - Opoente ao termo nit- dústria de Fitas Jomak S.A. Me .
Opoente ao termo 808.569.
mero 808.552.
N. 437.603 - Laboratoires Santa. I
N.° 808.570 - Fábrica de ArteNP 808.553 - Protil Aços e FerN. 446.391 - Ornaco Organização
Nacional de Cobranças S/C.
Aço Inoxidável fatos de Algodão jomac Ltda. - Inramentas Ltaa. Opoente ao termo dústria de Fitas jomak S.A. N. 447.825 - Angel de La Fuente, Proti1 S.A. Opoente ao termo n.° 808.570.
Juan Beceri-a Rumero, Manoel Sanchez 808.553.
Gonzale.
Protil
Aços
e
Fer' N.° 808.574 - Fábrica de ArteN.e 808.554 N. 448.091 - Transportadora Fores- ramentas Ltda . - Aço Inoxidável fatos de Algodão Jarmo Ltda . ti Ltda.
Protil S.A. - Opoente ao termo Jorna Indústria Química e Farfmaceutica Ltda . - OpOoento ao termo núN. 418.84l - José Labor Horten- 808.551F.
da.
N.° 808.555 - Protil Aços e Fer- mero 808.574.
N. 451.249 - Supermercado Woolf ramentas Ltda . - C.ço Inoxidável
N.° 806.575 Fjbrica de ArteLtda.
Protil S.A. - Opoente ao termo fatos de Algodão jomac Ltda. -N. 464.407 - Cia. Cestari Comér- 808.555.
Indústria de Fitas jomak S.A. cio e Indústrias Químicas .
ao termo n.° 808.575.
N.° 808.556 - Protil Aços e Fer- Opoente
N.0 8082.576 - Fábrica de ArteN. 465.404 - Saga S.A. de 'Ca- ramentas Ltda • - Aço Inoxidável
rantia e Admini stração.
Protil S.A - Opoente ao termo fatos de Algodão jomac Ltda. Indústria de Fitas Jomak S.A. -N. 483.601 - Mauricio Laurentino 808.556.
Opoente ao termo n.° 808.576.
do Silva.
N.° 808.557 - Protil Aços e FerN.° 808.577 - Fábrica de ArteN. 486.179 - Manuel dos Anjos Pe- ramentas Ltda • - AÇO Inoxidável
reira.
Protil S.A. - Opoente ao termo nú- fatos de Algodão Jomac Ltda. N. 7998.356 - Laboratório Hepacho- mero 808.557.
Indústria de Fitas iomok S.A. lan S.A. (Arquivem-se os processos) .
N.° 808.559 - Protil Aços e Fer- Opoente ao termo n.° 808.577.
N.° 808.579 - Fábrica de ArteExpediente de 28 de fevereiro de 1969 ramentas Ltda . - Aço Inoxidável
Protil S.A. - Opoente ao termo fatos de Algodão Jornac Ltda.
Exigências
808.559.
NP 808.580 - Fábrica de ArteNotificação para pagamento das deN.° 808.560 - Protil Aços e Fer- fatos de Algodão Jomac Ltda. vidas I taxas e outras exigências a ramenas Ltda. - Aço Inoxidável Jorna Ind . Química e Farmacêutica
cumprir:
Protil S.A. - Opoente ao ter.mo Limitada. - Opoente ao termo número 808.580.
N. 808.470 - Fornex - IndustNial n.° 808.561.
N.° 808.562 - Protil Aços e FerN.° 808. 581 - Fábrica de ArteFarmacêutica Ltda.
ramentas Ltda • - Aço Inoxidável fatos -de Algodão Jomac Ltda,
N. 808.472 - Moacyr Nogueira.
N. 808.473
Sanite - Produtos de
Higiene Ltda.
Armações de Aço Probel S.A. Opoente ao têrmo 808.473.
N. 808.474 - Moises Bezera de
Melo.
N. 808.481 - L B Limpadora Braiileira -Ltda.
N. 808.482 - L B - Limpadora
Brasileira Ltda.
Impôsto sôbre Produtos Industrializados
N. 808.485 - Ache Laboratá TIOS
Farmacêuticos Ltda.
Johnson 5 Johnson - Opoente ao
DECRETO-LEI NP 400, DE 30-12-68
têrmo 808.485.
•.
N. 808.487 - Mecal-Metalúrgica
Medeiros Capobianco Ltda.Armações de Aço Prol4e1- S.A.
Divulgação II9 1.088
Opoente ao tênno 808.487.
N. 808.512 - Empresa de Transportes Rio São Paulo.
PREÇO: 0,30
Cia. Transportadora e Comercial
Translor - Opoente ao térmo 808.512.
N. 808.525 - Carmino Cavaltanti
Motorama S . A . Indústria e ComérVENDA
tio Opoente ao têrmo 808.525.
N. 808.546 - Protil Aços e FerraNa Guanabara
mentes Ltda.
Aço Inoxidavel Protil S A. - Opa
ente ao têrmo 808 .546.
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves 1
N.° 808.547 - Protil Aços e Ferlamentas Ltda. - Aço Inoxidável
Agência I: Ministério da Fazenda
Protil S.A. - Opoente ao termo
a.O 808.547.
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal
N.° 808.548 - Proa Aços e
lamentas Ltda. - Aço Inoxidável
Em Brasília
Sociedade Anônima. - Opoente ao
Na sede do DIN
termo 808.548.
N.0 808.549 ' - Protil Aços e FerAso Inoxidável
ramentas Lida.

MERCADORIAS
ESTRANGEIRAS

h -J-trr de 1959
N.° 808.582 FábriCa de Artefatos de Alg.:dão jomac Ltda. Jorna Ind. `Química e Farmacêutica
Limitada. - Opoente ao termo nómo n•° 838.582.
N.° 808.583 - Fábricis de Artefatos de Algodão Jomac Ltda
N.0 808.584 - Frema ,- Contercio de Autos o Consórcio S4C - Moinho Fama S.AA. Opoente ao termo 808.584.
•
N.° 808:585 - Frema Comércio de Autos e Consórcia S/C Fábrica de Aparelhos e Materiel
Elétrico Fama Ltda . - Opoente ao
termo n.° 808.586.
1
N.° 808.586 - Frema .4- Comerr
cio de Autos e Consórcio S/C - Fábrica de Aparelhos e Material Eletrico Fame Ltda . Opoenie ao termo n.° 808.586.
Comercoi
N.° 808.587 - Frama
de Autos e Consórcio S /C - MoiOpaerâ ao ternho Fama S. A.
mo n.0 808.587.
808,588 - Frema - Corhércio de
Autos e Consórcio S/C Moinho
Fama S.AA. - Opoente ao termo
número 808.588.
N.° 808.589 - Frema Comércio de Autos Consórcio S/C! - Fábrica de Aparelhos e Material Elétiico Fama Ltda . - Opoente, ao termo n.° 808.589.
N.° 808.590 -- Frama - Comercio
de Autos e Consórcio S/C - Fábrica de Aparelho e Material Elétrica Fame Ltda. - Opoente ao tês-mo n.0 808.590.
N.° 808.591 - Frama - Comercio de Autos e Consórcio Si/C Moinho Fama S.A. - Opoente ao
termo n.° 808. 591.
N.° 808.592 Frama 'Comercio de Autos e Consórcio S/C Moinho Fama S.A. -- Opoente ao
termo n.° 1308. 592.
N.° 808.593 - Frama Comércio
de Autos e Consórcio S/C Moinho Fama S.AA. - Opoente ao termo nP 808.593.
N.° 808.594 - rFama Comércio de Autos e Consórcio SIC Moinho Fama S.A. - Opoeráe ao
termo n.° 808.594.
N.° 808.595 - Frema - Comércio de Autos e Consórcio S/O Fábrica de Aparelhos e Material Elétrico Fame Ltda. - Opoente ao teimo n.° 808.595.
N.° 808.596 - Frema - Comércio de Autos e Consórcio S/O Prima - Frigorífico Mato-grossense
Sociedade Anônima. Opoentie ao
termo n.° 808.596.
N.° 808.597 - Frema - C4nercoi de Autos e Consórcio S/C Fábrica de Aparelhos e Material 1 Eletrico Fama Ltda. - Opoente ao , termo n.° 808.597.
N.° 808.598 - Framo CoÉnércio de Autos e Consórcio E/C - Moinho Fama S.A. - Opoente ao termo nP 808.598.
N.° 808.599 - Frema - Contéo•
cio de Autos e Consórcio S/C -Moinho Fama S.A. - Apoente ao
termo n.° 808.599.
N.° 808.600 - Frema - Coniér.
cio de Autos e Consórcio S/C 1.Frima Frigorifico Mato-grossense Sociedade Anônima. - Opoente ao ter,
mo 808.600.
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Março de

N. 808.626..- João de Oliveira Re- racerlas Nocola S. A. Manufaturas 1 N. 808.713 - Construtora Corag:13
N° 808.601 - Flama - Comercio de Autos e Consórcio S , C - zende - Mefil Meias e Fios S. A. Metálicas - opoente ao térino 11.9
opoente ao termo 808.626.
808.648.
N 808.714 - Cnor S712\ . CortaMinho Fama S.A. - Opoente • so
N. i3O8.649 - Capotas ó Carroce- Ltda..
N. Y 808.627 - João de- Oliveira Retermo n.o 808.601.
•
zelada - Mefil Meias e Fios S A. rias Metálicas Nicoia Ltda. - ('ar- negam Industriai do No..C,:ste.
N. 808.715
N.o 808.602 - Freima - Coiner- - opoente ao termo 808..327. rocerias Niçola S. A. Manufaturas
Cinor 0.A. Carona ..
N9 808.628 - João de Oliveira Re- MetaLcas - opoente ao termo n•9 gein Indsistrial do N.,r(1.:
cio de Autos e Consórcio S/C 808.649.
zende
Mefil
Meias
e
Fios
S.
A.
N. 808.716 - C0111'.::C;0 e Ind. RaMoinho Fama S.A. - Opoente ao -• opoente ao termo 808.328.
N. 9 803.650 - - Capotas e Corroce- yol
.
Ltda. - • Gral.
'M•
termo n.0 808.602.
rias
Metálicas
•Nicola
Ltda.
CanN.9 808.629 - João de oliveira rezarias Nicoia S. A. Ni-anafa-oras (I Company - Opoente ao têrtno
N.° 808.603 - Magno Sampaio Ra- Rezende - Mefil Meias e Fios S:A. Metálicas , - opoente ao , térmo.. .n.9 808.716.
mos - C. Brasilei r a , de Alirrientos .-, °Poente éb termn 608.629.
r\r: .808.718 - [caro Post
AJoão' da Oliveira 803.650'.
N. 808.630
(COBAL). - 01)i:sente ao termo mi.N, 9 808.651 . -- nCapotas e Carroce- Irritada.
Rezende - .Mefil Meias e Fios S.A.
tram10 808.603.
• N. 808:719 - ArnpJlio Fioclii rias Metálicas Nicoia Ltda. . - opoente ao termo 808:830.
recerias Nicoia S A. Manufaturas Indústria ,de. Bebidas Clnzano
N.o 808.604 L- Magno Sampaio
N. 9 808.631 - João .de
opoente ao têrmo 11.9 ente ao tésimo 808.719.
Ramos - Ciá. Brasileira de Alio-len; Rezende - Mef ii Meias e Fios S.A. Metálicas
808.851.
Opeente ao ter- - opoente ao têrmo 808.631. .
tos (COBAL).
N. 808.722 - Pullvex Agro PeCapotas e Carroce11.9 803.652
N.9 808.632 - João de Oliveira Remo nP 808.604.
cuar : a Ltda.
Mefil Meias e Fios S. A. - rias Metálicas Nicola Ltda. zende
N. 808.723 - Pullvex Agro Parocerias Nicola S: A. Manufaturas
N.° 808.665 - Magno Sampaio i opoente ao termo 808.632.
Ramos - Cia. Brasileira de Ali-1 N. 9 808.633 - João de Oliveira Re- Metálicas - opoente ao tétano n.9 ria Ltda.
808.652.
N. 808.725 - Pusl y cx Agro Pensamentos (COBAL). Opoente ao zende - Mefil 'Meias e Fios S. A. N. 808.655 - - Capotas e Carroce- ria Ltda.
termo n.0 808.605.
,opoente ao termo 808.633.
N. 9 808.634 - João de Oliveira Re- rias Metálicas Nicola Ltda. - CarN.° 808.606 - Magno Sampaic,
N. 808.726 - Intei'plast : c S.A. InNicola- S. A. Manufatura ncleuf:drii,aelik
Ramos - Cia. Brasileira de Alimen- zende - Mefil Meias e Fios S. A. - rocerias
C__iunother WageariCoamérei(e)
Metálicas
opoente
ao
téririo
n.9
opoente
ao
termo
808.634.
tos (COBAL).
Opoente ao termo
poente ao
808.653._
Re.
N.
9
808.635
João
de
Oliveira
n.° 808.606.
têrtno 808.726.
zencle - Mefil Meias e Fios S. A.
9 808.654 - Capotas o Carroce1.
N. 808.728 - Drogaria Araujo S.A.
•
N.° 808.607 - Magno Sampaio - opoente: ao termo 808.6:35.
rias Metálicas Nicola Ltda. - CarN . 898 .729 - Drogaria Araujo S.A.
Ramos - Cia. Brasileira de Ali1,1. 9 803.636 - Cap 'as e Carroce- rocerias Nicola S. A.. Manufaturas
mentos (COBAL). - Opoente ao rias Metálicas Nicola Ltda. - Cor- Metálicas - opoente ao termo
N. 808.730 - Drogaria Araujo S.A.
roceria.s.. Nicola S. A. Manufaturas 808.654.
trmo n.o 808.637.
N. 808.731 - Drogaria Araujo S.A.
Metáliças - opoente ao têrmo 11.9
N. 9 808.658 - Gripaler • - Fller
NP 808.608 - Magno Sampaio 808.636
N. 808.732 - Drogaria Araujo S.A.
Arznenniteel Gesellschaft 5it BesRamos - Cia. Brasileira de AlimenN. 9 808.637 - Capotas e Carroce- chraenkter Haftung• - • -opoente ao
N..808.733 - Drogaria Araujo S.A.
tos (COBAL). Opoente' aO termo rias Metálicas Nicola Ltda. - Car- termo 808.658.
N..808.734 - Drogaria Araujo S.A.
S.
rocerias
Nicola
A.
Manufaturas
nP 808.608.
N. 9 808.680 - Arábica S. A. In- • N. 808.735 - Cia. Sul Cearense
Metálicas
opoente ao termo n9 dústria e Comércio.
N.° 808.609 - Magno Srapaio 808.637.
• de Papeis - Sulcep.i.
N, 9 808.692 - Cotiza S. A. Pla• Ramos Cia. Brasileira de AlimenN. 808.739 - Alainso l'erro Gomes
9
N.
808.638
Capotas
e
Carroçetos (COBAL). - Opoente ao ter- rias Metálicas Nicola Ltda. - Car- nejamentos, Incorporações, Partici- C/ Cia.
pações,
Cooperativa
Agrícola
de
Como 808.609.
N. 808.740 - Joaquim. Costa Irmão
rocerias Nicola 8: A. Manufaturas t:a, - Cooperativa Central - °poen_
NP 808.610 - Magno Sar.paio IVIetálieas. - opoente ao terno n.9 te ao térmo 808.692.
Cl Cia.
• Ramos - Cia. Brasileira de Alimen- 808.638.
N. 808.742 -- Livrara Cultura BraN. 808.693 - Cotiza S. A. Planetos (COBAL). - Ops-..ente ao terNP 808.639 - Capotas Carrco,e, jamenttis, Incorporações, Participa- sileira Ltda.
mo 'n.° 808.610.
rias Metálicas Nicola Ltda. - Car- ções Cooperativa Argícola - de Cotia
N. 808.746 - livraria Cultura BraN.° 808.611 Magno Smnpaio rocerias Nicola S. A. Manufaturas - Cooperativa Central - opoente silcira Ltda. "-- Editorial Bruguera LiMetálicas
opoente
ao
',eram
n.° ao termo .808.693.
Ramos - Cia. Brasileira da Alimen- 808.638.
mitada -- Opoente ao terino 808.746.
N. 808.694; - Cotiza S. A. Platos (COBAL). - Opoente ao termo
ta4N.
a 808.752 - Alimentícia VaiadaN.9 808.639 - Capotas e Carroce- nejamentos, Incorporações.
ni° 808. 611.
paeões Cooperativa. . -Agrícola de mansa Ltda. - Calcino Franco Soares
rias
Metálicas
Nicola
Ltda.-Cat.;
NP 808.612 Magno Sampaio
Cotia - Cooperativa Central - opo- •-, Opoente ao termo 808.752.
Nicola S. A. Manufaturas ente
Ramos - Cia. Brasileira da Alimen- rocerias
ao termo 808.894.
N. 808.754 - Casa Barros LimiMetálieas
•
opoente
ao tèrino n.9
tos (COBAL). - Opoente ao termo 808.639„
N. 803.695 - Cotiza S. A. Planejamentos. Incorporações, Particin.° 808.612.
N. Y 808.640t - Capotas e Carroce- pações - Cooperativa Agrícola de ariNs. . 808.755 - Causara
Causara de Valores.
N.° 806.613 - Magno Sampaio rias Metálicas Nicola Ltda. - Car- Cotia Coeperativa Central - Imobiliários do Estado de Minas GeRamos - Cia. Brasileira de Alimen- rocerlas Nicola S. A. Manufaturas opoente ao têrmo 808.695.
•
tos (COBAL). - Opoente ao termo Metálicas - opoente ao térino n.9
N 808.758 - Cia. de Administração
N. 9 808.698 ..Cotiza S. A. Pla808.640.
n.° 80. 613 .
nejamentos, Incorporações, Partici- e Part eipações Vman.
N.9 808.614 - Magno Sampaio
N. 808.641 - Capotas e Cwoce, pações - Cooperativa Agricola de
Ramos - Cia. Brasileira de Alimen., rias Metálicas Nicola Ltda. - Car- Cotia - Cooperativa Centrai N. 808.759 - Cia. de Administratos Cobol - opoente ao termo n.9 rocerias Nicola S. A. Man . ifa. uras opoente ao termo 808.696.
ção e Participações Venial).
808.614.
Metálicas - opoente ao termo n.9 N. 808.697 - e,c-tiza S. A. PlaN. 808.760 - Cia. de Administração
nejamentos, Incorporações, Partici. N, 9 808.615 - Magno Sampaio Ra- 808.641.
e
Partic:pações
N.9
808.642
Capotas
Carrocepações
Cooperativa
Agneola
de
mos - Cia. Brasileira de Alimentos rias Metálicas Nicola Ltda,. CarN. 808.761 - Baluarte Agro IndusCobal - opoente ao termo número rocerias Nicola S. A. vIanufrituras Cotia - Cooperativa Central - opo- tr:al
S.A.
ente ao térmo 808.967.
808.615.
Metálicas
opoente
ao
termo
n.9
N.9 808,616 7._ magno Sampaio
N.°
808.698
Cotiza
S.
A.
PlaneN.
808.j62 - Baluarte Agro Indus808.642.
Ramos.- Cia. Brasileira da Alimen-¡ N9 808.643 - Capotas
e Carroce- jamentos, Incorporacoes, PartJcina- trial S.A.
tos Cobal - opoente ao termo n. 9 i rias Metálicas Nicola Ltda.
ções
Cooperativa
Agrícola
.de
CoN. 808.766 - Reis das Tintas Li808.616.
roceras Nicola S. A. VIamitaturas t:a - Cooperativa Centrai -- opo- raitada. •
• N.9 808.617 - Magno Sa,ripaio Ra- Metálicas
ente
ao
têrmo
803.69E1
- opoente ao ..ér u
Rei das Tintas Ltda. - Opoente ao
• mos - Cia. Brasileira de Alimentes' 808.643.
N. 808.699 - Cotiza S. A. Ela- térmo 808 766.
Cobal - cpcente ao termo 803.617.
ParticiN.9 808.644 - Capotas e Carroce. nejamentes, Incorporaçõ,-is,
NP 808.613 - Magno Sanpaio RaN. 808.768 - Joanes Industrial S.A.
parôs
Cooperativa Ag rícola de
mos - Cia. Brasileira de Alonn,tos rias Metálicas Nicola Ltda. - Car- Cot:a
jooente
Produtos Químicos e Vegaais.
A. -klan ff-.1.1eas Vrnio 203.629.
opoente ao termo 808,.618. rocei-ias Nicoia
• Cobal
N. 808.769 - Joanes Industrial S.A.
ç
N. 808.619.- Magno Sampaio Ra- Metálicas - opoente ao .érm)
N. 838.700 - Cot , za S.A. Plane- Produtos Químicos e Vegeais.
mos - Cia. Brasileira de Alimentos 803.844.
N. 808.771 - Eguirnape Ltda.
Cobal - opoente ao termo 808.619.
N 9 808.645 - Capotas e Carroçe- lamená.x.; Incorporações 1'articipaçõ2s N. 9 808.620 - Magno Sampaic Ra=; rias Metálicas
Cooper..tva
Agrícola
de
Cotia
N. 808.773 - Lirio Cabral t1/ Cia.
Ltda.
fida, -- Cormos - Cia. Brasileira, de Alimentou moerias Nicola,Nicola
S. A. Nlanifaturas Coop:ra'siva Central - Opoente ao têrCobal - opoente ao termo 803.620.; Metálicas - opoente
mo
808
700.
ao
termo
n9
N. 808.774 • - Osg Industria e ReN.9 808.621 - Magno Sarana'c
mos - Cia. Brasileira de A:imantas 633.845.
N. 808.701 - Cotiza S.A. Planie- presentações Ltda.
Cobal - opoente ao termo 008.621.
N. 603.646 - Capotas e Carroce- lamentos Incorp orações Participações N. 808.775 -- Café Serra Lima Lirias Metálicas Nicola Ltda. - Car- Cooperativa Agrícola de Cotias N. 9 808.622 - Magno Sainnalo Ra-1 rocerias
mitada.
Nicola
S.
A.
Manufaturas
Mos - Cia. Brasileira de Alimentos Metálicas - opoente ao tèrmo n.9 Cooperativa Central - Opoente ao tèr- N. 808.777 - Celmilo José EvangeCob.al - opoente ao termo 808 622. 803.646.
•
¡no 808.701.
lista Gusmão.
803.623 - Magno Sampb10 RaN. 808.702. - Cotiza S.A. Planemos - Cia. Brasileira de Aimei tos
N. 9 808.647 - Capotas e Carmee. lamentos Incorpordçt.W. Participações - N. 808.778 - Celmilo José Evange.,
Cabal - opoente ao termo 305.623. rias Metálicas Nicola Ltda. - Car- Cooperativa Agrícola de Cotia - lista Gusmão.
João. de Oliveira roçerias Nicola S. A .
N. 9 808.624
.1naf lo'os Cooperat"va Central - Opoente ao tér- N. 808.779 - Celmilo José EvanRezende - Mefil Meias é Fios 3.A. 1 MetáPeas
opoente ao termo
gelista Gusmão.
m o S08.702.
1103.
- o p oente ao termo 808.324.
.icaod r •") n•',fa ReN.9 802.6°5
Alfredo Cantardli 6 N. 808.780 - Ind. e Comácio Mate
N. 803.712
Ca.!:e'as e •Ciirr
e• :Sam; S. A.
zando
Cala Ltda.
Car, Cia. Ltda.
riu Metálicas Nioola Ltda.
opoelife an termo 808.625
•

-

•

-
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Ne 809.038 - Irmãos dir
• N 9 808.978 - Profic S.A. Produ. portação
N. 808.883 - Francisco Ribeiro d.?. tos
N. 808.282 - vraria Cultura EraS.A. - Ind. de D ces SaFarmacêuticos
Ind.
e
Comércio
V,sconcelos.
raiva Ltda. - Opoente ap cermo
fileira Ltda.
Laboratórios
Wantuil
S.A.
N. 808.886 - Finando Baggio Opoente
'809.038.
N. 808.783 - Angelo Gabriel Miao têrmo 808.978.
Cia. Ltda,
N9 809.046 - Irmãos Sirnon
808
982
Tanao
S
A
IndúsN9
fanda.
N. 808.888 - Pedro Salgado Cia. triade Tanino - Canadian • Hoes. portação e Exportação S.A. I - Uni.
Ind.
e
Comércio
Mate
N. 808.781 Ltda.
• chst .Limited -- Opoente ao termo lay er Limited - Opoente ae termo
Cola Ltda.
809.046.
N. 808.889 - Aprumar Batista. - 808.982.
-N. 808.788 - Tecnofer S.A. In- Pan-Produtos Alimentícios Nacionais
N9 809.047 - Irmãos Sinkon
808.985
Tanaca
S.A.
IndúsNo
S.A. - Opoente ao tênno 808.889.
tria de Tanino - R,ohm & Haas portarão e Exportação S.A. ¡- Uni.
dústria e Comérc io.
levEr Limited - Opoente ab têm,
N. 808.795 - Jacob Milieme.
N. 808.893 - Nev. • ton de Castro Ri- Company - Opoente ao têrmo
809.047.
803.985.
Synd:cat
National
de
La
Perbeiro
Souza
Rute
Ramos
de
N. 808.796
iteaçe e048 - Irmãos Shnon Tm.
lva Ence- fumerie Française - Opoente ao tênno No 802.986 - Tanac S.A. Indús- poN
N. 808.797 - J V da Si
tria de Tanino - Rohm & Haas Co.
808.893.
Exportação S.A. Syn,
facleiras.
Opoente ao termo 808.986.
lex Corporation - Opoente ao terN. 808.808 - Kewanee Oil Corn-I N. 808.896 - Ildefonso de Freitas -Cia. Industrial Delfos S.A. - OpoNo 809.014 - Nic;olas Zissis Mar- FREITAE - PI 151-155 - 3.33.69.
pany.
mo 809.048.
kr's.
Standard Oul Company - Opoente ente ao têrmo 808.896.
N9 809.015 - Nieolas iZissis Mar. No 809.049 - Irmãos onnon 'Im..
8.
tênno
808.80
fo
N. 808.897 - M. Agu'no Filho - kris.
portação e Exportação S.A. Syn.
tex Corporation - Opoente Iao terN. 808.809 - Kewanee Ou l Com- Irmã Ind. de Reevstimentos e ManufaNicolas Zissis
809.919
N9
mo 809.049.
pany. - Cia. Aga Paulista de Gas turados Ltda. - Opoente ao térnio
Acumulado - Opoente ao tênno mi- 808.897;
Ne 809.020 - Nicole, Zissis Mar- LtNda9, 809.080- Larrat & jOliveira
nero 808.809.
N. 808.898 - Recoma S.A. Repre kris.
No 809.083 - Garage Ri Lisboa.
N. 808.817 - KeWanee Oil Com- sentações e Comércio Aracabel.
'N9 809.021 - Nicolas Zissis Mar- Ltaa.
pany - Humble Ou l Refining Comkr:s.
N. 808.900 - José Francisco
! • No 809.090 - Mecânica
Equi.
pany - Opoente ao têrmo 808.817.
N9 809.022 - Nico!as Zissis Mar, pamentos Pesado Mep Ltda.de
Souza.
I-. Me...
kris.
N9
808.911
Comercial
Alterosa
N. 808.818 - Kewanee Oil Comcánica Pesada S.A. - Opoente ao
pany - Humble Oul Refining Com- Ltda. - Pedro Temeu Charles - N9 809.023 - Nicola,s Zissis Mar- termo 809.090.
Ltda.
ikris.
pany - Opoente ao têrmo 808.818.
' N9 809.094 - Moinho Fgbang0
N. 808.819 - Kewanee Ou! Com- N9 808.910 - Comercial Alterosa , No 809.024 - Nicola,s Zissis Mar- Ltda. - Cia. Cervejaria Bra ina •
;
pany - Humble Ou l Refining Com- Opoente ao termo 808.911.
Opoente o lénno 809.094.
N9 808.931 - Octavio O. Costa - , No 809.025 - Niciolds• Zissis Mar- N9 E . -- Moinho Erebang0
pany - Opoente ao têrmo 808.819.
Porcelana Real S.A. --°pente ao kri s - Bruno Balsimelli Netto - ! Ltda. - ; :t •a Tavolieri - Opoen.
N. 808.820 - Kewanee Oil Com- termo 808.931.
¡te -ao termo 809.096.
Opoente ao termo 809.02.
pany - Humble Oul Refining Com- N 5 808.933 - Fernando Miguel.
1 N 9 809.097 - Moinho Erabango
809.026
•
Nicolas
Zissis
MarNo
pany - Opoente ao tênno 808.820.
Ltda. - Dircéia Tavolieri - °poenN9 808.932 ---- Fernando Miguel.
kis
Bruno
BaLsimelli
Netto
I
N. 808.835 -- Eletrônica Cortessom N9 808.934 -- Fernando Miguel.
te ao têrono 809.097.
têrmo
809.026.
Opoente
Ltda.
No 808.935 --- Fernando Miguel.
N9 809.027 - Nicolas Zissis Mar- N9 809.098 - Imobiliária Centr0
Oeste S.A.
, kis.
N. 808.838 -- Lala Miranda Co- No 808.936 - Fernanjo Miguel.
N9 809.124 - Alvaro Penteado Mesmércio Ltda.
No 808.941 - Construtora Farrou- N9 809.028 - Nicolas Zissis Mar- Iquita
Barros - Pronto S.A. Servi.
N. 808-.839 - A Radiante Ltda.
pilha Ltda.
kis - Bruno Balsimelli Netto - ços de Promoções - Opoente ao ter..
N. 808.843 - Gaivota Industria e N9 808.942 - Distribuidora Mara. Op p ente ao termo 809.028.
mo 809.124.
jó de Carnes e Cereais Ltda.
Comércio Ltda.
N. 808.945 - Wernesbach indus- N o 809.029 - Nieolas Zissis Mar- N9 809.125 - Alvaro Penteado
:Fernando iviesquita Barros - Promo
N. 808.845 - Palielaria Sagres Li- trial e Comercial Ltda.
kis.
809.030 - Nicolas Zissis Mar- 'S. A. - Serviços de Promoções. anilada.
No
'Opoente ao termo 809.125.
N. 808.847 - Indústria Mineira de N 9 808.946 - Procida.
N9 808.976 - Agro Tanino S.A. kis.
Moagem S.A.
N9 802,036 - Irmaos Simon Im- N9 809.127 - lricofolon Industria $
A groton Canadian Hoeshst LiN. 808.848 - Israel Kuperman.
Comércio Ltda.
mited - Opoente ao termo 808.976 portaçao e Exportação S. A.
N 9 809.131 - Televisão EXcelsior
N.
808.852. - Jackson Teixeira
S.A. - Radio Rio Ltda. - OpoenDias.
te ao teimo 809.131.
N. 808.853 - Turibel - Promoções
N 9 809.134 - Naor Gagliano. e Representações Deboteis Ltda. - ArCia. Swift do Brasil S.A. - ppoen,
mações de Aço Probel S.A. - Opote ao termo 809.134.
ente ao têrmo 808.853.
N9 809.136 - Televisão Excelsior
N. 808.855 - Telde Monducci.
S.A . _ 3.B. produções Cinernato.
Ltda. -- Opoente ao termo
N. 808.856 - Gilberto Gomes de
809.156.
us.
ACRÉSCIMO AS ALIQUOTAS
N9 809.137 - Manuel Marques
N. 808.857 - Empresa Popular de
Martins - Olin Mathieson Chemical
Abastecimento Ltda.
Corporation --- Opoente ao terino
N. 808.858 - Empresa Populai
MERCADORIA SUPÉRFLUA.
809 127.
Abastecimento Ltda. - Paulo Pierre
Menezes - Opoente ao têrmo 808.858.
Nç 809.113 - Fasa Fórforó da
Amazônia S.A.
N. 808.859 - Fumag S.A. ErigeNo 809.146 - Fasa Fósforo da
abaria Ind. e Comércio.
Amazônia S.A. - Anaddin
Divulgação n° 1.089
N. 808.864 - Eletro Representações
têrmo 809.146.
Ltda.
N 9 809.148 - M C da Motta Cior.
N. 808.865 - Malamud 6 Cia. Lidano - Anderson. Clayton & Co..
mitada - J B Dias 6 Cia. Ltda. PREC: NCr$ 0,70
S.A. - Opoente o têrmo 809.148.
Opoente ao têrmo 808.865.
N9 809.156 - Oufisa - Ourl Fino
N. 808.866
COntamig - ContaVeículos S.A..
bilidade Minas Gerais Ltda.
No 809.159 - Eletro-Indtkstila Ci.N. 808.868 - Guri/andia Ltda.
tte, rnetica, Ltda.
N. 808.870 - Armarinho Sáo RaNo 809.160 - Eletro_Indústrla •Ci.
VENDA
fael Ltda. - Societe St. Raphael bernetica Ltda.
Opoente ao têrmo 808.870.
Ne 809.163 - Nk.olas Zissisl
Na Guanabara
N. 808.871 - Representações Solar
kis. Nicolas Zissisi MarLtda.
N9 .809.164
•
kris.
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves.
N. 808.876 - Confecções Douglas
Nitolas Zissi,s Mar..
Ne 809.165
Ltda.
Agência 1: Ministério da Fazenda
kris.
N. 808.877 - João Batista Cafeeiro.
Nicolas Zissis Mar..
No 809.165
N. 808.878 - Gremig Lançamentos
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
kris.
Ltda.
Nicolas Zissis Mar,
N0 809.166
kris.
N. 808.880
lnAinuano Lançamento
Em .P.rasilia
Ltda.
Nicolas Zissis ;MarN 9 809.167
N. 808.881 - Orlando Nogueira
Itris.
.Na sede do DIN •
Goinidz, Pinturas Ltda.
Nicolas ZissisiMar.

. .

Tarifa das

Alfándegas

¡ N9 809.168

N. 808.882 -Onlndo Nogue:ra
Comide Pinturas [ida.

t. No 809.169
•kiis.

Nicoias Zissis Mar.

e
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N o 809.170 - Construtora Imobiliria Popular Ltda.
No 809.176 - Editora Peba Ltda.
N9 809.177 - Construtora Imobiliária Popular Ltda.
N9 809.181 - Laboratórios Nitra..
farm S.A.
N9 809.183 - Tecnolar Ltda .. Engenharia e Saneamento.
N o 809.184 - Riotex Ind. e Co..
inércio S.A. - Jorge Srdic - Opoente ao têrmo 809.184.
N o809.186
Richardson-lVaerrell
Inc.
Parke, Davis & Company Opoente ao têrmo 809.186.
N o 809.187 RichardsOn-Merrell
Inc. - Parke, Davis & Company Opoente ao termo 809.187.
N9 809.197 - Instron S.A. Ind.
e Comércio - Instron • Corporation
- Opoente ao .termo 809.197.
N 9 809.198 - Instron S.A. Ind.
e Comércio - Instron Corporation
- Opoente a& termo 809.198.
N9 809.199 - Instron S.A. Ind.
e. Comércio - Instron COrporation
- Opoente ao termo 809.199.
N9 809.200 -- Instron S.A, Ind.
e Comércio
Instron Corporation
- Opoente ao termo 809.200.
N o 809.201 --- Instron S.A. Ind.
e Comércio - Instron Corporation
- Opoente ao têrmo 809.201.
N9 809.203 - Produtos Farmacêuticos Simes do Brasil S.A. - Ro.
bapharm A G, , Opoente ao termo
809,203.
N o 809.206 - Produtos Farmacêu
ticos Simes do BrasilS.A. - Bial
Farmacêutica -Ltda. - Opoente ao
termo 809.206.
N9 809.210 - Systems S.A. Engenharia e Consultoria de Sistemas.
N9 809.212 - Lojas Delxna Ltda.
N9 809.217 - Corefa - Comércio
e Representações Farmacêuticas Li..
N 9 809.226 - Gonçalves Teixeira
e Cia. Ltda.
Dr. Geraldo de Paulo Barros Opoente ao termo 809.233.
N9 808.483 - L B - Limpa-dores
Brasileira Ltda.
N o 808.492 - Construtec Engenharia Ltda. - Construtecnica S.A.
Comercial e Construtora - Opoente
ao termo 808.492.
N9 808.724 - Pulivex-A gro Pecuária Ltda.
N9 808.738 - Metalúrgica Vigia
S.A.
N9 808.74L - L. Mendes & Filhos.
- Ind. Gessy Levar S.A. --- Opoente ao termo 808.741.
N9 808.756 - Casa Paulista Ltda.
- Alberto Lundgren Tecidos S.A.
- Opoente ao termo 808.756.
N o 808.757 - Cia. de Administração e Participações Vernan.
N o 808.763 - Baluarte Agro Industrial S.A. Irmãos Ferreira
Ltda. - Opoente ao termo 803.763.
N o 808.764 -- Baluarte Agro Industrial S.A.
N9 808.767 • - Joanes Industrial
S.A. Produtos Químicos e Vegetais.
N9 808.770 - Equimape Ltda.

Divisão Jurídica

Seção de Transferência

e Licença

Expedi-ente de 28 de. fevereiro
de 1969
USO AUTORIZA.00 DE MARCAS
(Art. 123 de C.P.I.)
Por despacho •.10 Sr. .Chefe da Seção foi mar dado averba o contratc , cle exploração da marca Pfizer.
registrada sob o r. 9 198.491, de propried.ade de Chas Pfizer & Co.
Inc., es t o belecido cra E. U. A . , e em
favor de: Pfizer Quanica, Ltda. Avaria ee o conf..-' .de axoloração.,
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Transferências e Atteraeôes de- nome N9 808.789 - Drogaria Araújo ',I- mero 594.407) - Arquive-se o pe.,
do Titular cit! Processos
mitada.
dido de anotação de transferêncka

"No 808 793 - JacooMilieme
por falta de cumprimento de exigénEterna A. G. Uhrenfabrik (Eterna ica.
S.A. Fabrique D'Horlogerieo opoen Meta/fab - Produtos Metálicos Lite ao têrmo n o 808.793.
mitada (junto ao Termo 11 9 59.189) 1
N9 808.794 - Jacob Milieme
Arquive--se o pedido de retificação
Eterna A. G. Uh: enfabrik (Eterna de nome por falta de cumprimento
S.A. Fabrique D'Halogerie) Opoen de exigência.
-te
ao têrmo 808.794.
Francisco Sales Dias Horta (junto
N 9 808.798 - J. V. da Si i/a ao Têrmo W 613.846) Arquive-se
o pedido de anotação de transferênEnceradeiras.
N9 808.806 - Indústria Brasileira cia por falta de cumprimento de exigência.
de Gelatinas Copiativas Ltda.
N9 808.807 - Plazio
Caridad José Ferreira Camargo Filho (junto ao Term.° n9 615.288) -- Arquivea
Ltda.
N 9 808.836 - Organização Saatore se o pedido de anotação de transferência por falta de cumprimento de
Ltda.
-N9 808.837 - Palácio dos Vitami. exigência.
nas Ltda.
Abel Alves & Faustino (junto ao
Mirab'el - Produtos ALmenticlos termo n o 616.731),- Arquive-se o pedido de anotação e mudança de nome
- opoente ao termo n 9 808.837.
N9 808.840 - Creci; Casa dos Re- por falta de cumprimento de exigência.
paros e Cilindros Ltda.
N9 808.841 - 'rasa Turismo Alto- Droga Damião Ltda. (junto ao
rosa Ltda.
¡Termo n9 615.904) - Arquive-se o
de anotação ed transferência
N 9 808.842 - Gaivota Indústria r.• ;pedido
por falta de cumprimento de exigênComércio Ltda.
N 9 808.844 - Papelaria Sagres L1. cia.
Seção de Recursos
mitada.
Quimo - Produtos Químicos, CoExigências
1I 9 808.846 - Silvana Calçados L)., mércio e Indústria S. A. (no .recurso interposto ao indeferimento do
• Termos com diversas exigências mitada.
N9 808.849 - Representações Ma- pedido de caducidade na marca Fea cumprir:
chado Ltda.
mergin n 9 345.713).
' Plásticos Polyfilm S.A. (junto ao
No 808.850 - Edil Ema: Una:men- Indústrias Elétricas e Musicais Fa.
térmo n9 482.170).
tos do Litoral Ltda.
• brica Odeon S. A. (no recurso inter.
808.851 - E.iil Empreendunen. posto ao deferimento do Termo núThe Sherwin - Williams Campa- N 9do
Litoral Ltda.
mero 402.669 marca (GE") - Stereo
nany (junto ao registro fi o 323.916). tosN9
808.884 - Minas Publison
Classic).
Veterf arma S.A. Indústria e Co- mitada.
Manoel Valente Soares (no recurso
mércio (junto ao registro número
N9 808.885 - Produtos Elétrtoes interposto ao indeferimento do Ter..
238.495).
Iram ar Ltda.
mo n 9 443:073 título de estabeleciN9 808.899 - Recoma S.A. mento Diner-'s Bar),,
British Rádio Corporation (Gos- presentações e Comercio Aracabel,
port) Limited (junto ao termo nú- N9 808.924 - GALUF - Represara, Sanpaula Melhoramentos S. A.
(no recurso interposto ao deferimenmero 467.632).
tação, Importação e Exportação Li- to
do Urino n9 447.129 marca Santa
Industrial de Produtos Alimenti. mitada.
Paula).
cios Floresta Negra Ltda. (junto ao N 9 809.016 - Nicolas ZIssis Makras Kibon S. A. (Indústrias Alimentí- Farmaflora Ltda. - opoente ao cias) (no recurso interposto ao defetermo n 9 523.170).
tèrmo 809.016.
H. Jorge Muller Carioba (juneo N 9 809.017 - Nicolas Zissis Makris rimento do Termo n° 451.414 marca
ao termo no 595.199).
- Bruno Baisimelli Netto-- opoente CHIO-BOLA).
Armações de Aço Probel S. A. (no
termo n 9 809.017.
Laboratórios Branova S.A. Indús- aoN9
809.018 - Nicoias Zissis Makris. recurso interposto ao deferimento do
tria Química e Farmacêutica (junto - Rubem
n9 451.627 marca Jorebel).
Baptista Chaves - opoen- Termo
ao termo n o 597.755).
Canadian Hoechst Limited (no rete ao termo n o 809.018.
ao deferimento do
Darrow Laboratórios S.A. (junto N9 809.081 - Norrninha CalWos curso interposto
Têrmo n o 455.335- marca LEODANyu.
Ltda..
ao termo n o 602.830).
N9 809.082 - Transfrecar -Merck & Co.. Inc. (junto ao re. Transportes,
Fretes Cargas Ltda.
Epiesshoffer & nraun (no recurso
gistro n o 197.924).
N9 809.102 - Utilidades Domésti, interposto ao deferimento do Termo
João Oliveira e Manoel Victorino cas Ciolar Ltda.
n9 463.729 marca, TRIUIVIPHO).
de Souza (junto ao termo número N9 - 809.103 - Victor Lopes VellU. Rubi Cunha Freitas (nu recurso indo Filho - Editôra Abril Ltda. - terposto ao indeferimenito do Termo
520.738).
Opoente ao termo /1 9 809.103.
119 483.673 maeca Café MiguellopoIguaçú S.A. - Comércio, Propa.
N9 809.161 - Eletro-Indristría
lense) .
ganda .e . Participação (junto ao ter- bernétic a Ltda.
Allgemeine Elektricitats - Gesellsmo no 607.802).
NO 809.213 - Lojas Delma Ltda.
chaft Aeg - Telefunken (no recurso
Sinalume a-esinalizadora de Rodovias interposto ao deferimento do Termo
Divei sos
Ltda. (junto ao termo 512.714) - n 9 488.448 nome comercial I. E. G.
Arquive-se o pedido _ele anotação de
Indústria Eletrônica Geral LimiCia. Industrial Calaguases (no pe. transferência (por falta de cumpri- tada).
dido de averbação de contrato da mento 'de exigência.
marca sanforizada n9 329.591); 1) Laboratórios Branovo S. A. Indús- Cia. Industrial de Utensílios de
Anote-se o cancelamento da averba- tria Química e Farmacêutica (junto Aço Tropidal (no recurso interposto
ção do contrato de exploração a fa. ao Termo n9 362.039) - Arquive-se ao deferimento do Termo h9 506.424
vor de Fábrica -de Tecidos Carlos o pedido de anotação de transferên- titulo de estabelecimento Auto Peças
Renaux S.A. - Docs. R. 235 578 cia por falta de cumprimento de exi- Tropical).
Solar - Indústria de Produtos
(Petição n 9 62.030-63) - 2) - gência.
Averbe-se o contrato de exploração Josefina Aparecida de . Agostinho para Calçados Ltda. mo recurso ina favor de Indústrias Têxteis Bar- (junto ao Têrmo n o 552.579) - Ar- terposto ao 'deferimento do Termo
bero S.A. - Docs. R. 224.251 (Pe. quive-se o pedido de anotação de n9 507.8W marca Polar,(Freezing).
tição no 8.488-64), -- 3) - Averbe, transferência por falta de. cumpri- Kibon S. A. (Indúeíriea
se o contrato de exploração a fa- mento de exigência.
"Lidas) (rio recurso interposto ao devor de Cia. Industrial Cataguazes José Arismar Xavier (junto ao Ter- ferimento do Termo n o 511.037 marmo
n9
589.177)
Arquive-se
o
pe- Docs. R. 249.715 - (Petição núCacan).
dido de anotação de transflereincia caCotonificio
mero 24.606-64).
d Tôrre S. A. (no reCIC -. Cia.- Industrial Capp (jun. por falta de cumprimento de exigên- curso interposto ao deferimento do
to Ni termo n 9 .621.265 - termo cia.
Termo n o 511.060 marca Clube do
nm
úeko 621.266). - Retifique-se o Comercial Líder Ltda. (latito ao Selo p ersonal - Mirre).
nome da- depositante para CIC - Termo n o 589.479) - Arquive-se" o Olin Mathie.son Chr mica/ Corporapedido de anotação de transferência
Cia. Industrial CoPP tion (no recurso interposto ao indeN9 808.772 - Pa.gue Pouco Super por falta de cumprimente de exigên- ferimento ao Termo 11 9 511.080 marcia.
Mercado Ltda.
- J. K. Smit & Sons ca Menserene).
Ribeiro Nunes & C i a. Ltda. --- S.Diarnanail
A.
Madeiras 'piranga S. A. (no reFerramentas 'Diamantadas
Opoente ao termo n o 8,11:772.
(junto ao Têrmo n G 594.2461 Ar- curso interposto ao deferimento do
N9 808.776 - Indústria e Comer- quive-se
o pedido de anotaça-) de al- Termo n 9 531.333 marca Ipiranga).:
cio Mate Cola Ltda.
teração de nome pua falta de -cum- Confeceões Príncipe de Gaites LiN9 808.786 - Vamauto Ltda.
p
de exigência.
mitada (no recurso interposto
N9 808.787 - Noidenco S. A. En- rimento
Milton da Cunha f',,, ,Ivão e Otto deferimento do Termo n o 532.0;7
g enharia e Comercia
K;iri Weinert (junto co Termo nú- marca Prnna
e Gares),
Foram rnadadas anotar nos pra_
cessos abaixo mencionados as seguintes transferências e alterações
de nome do titular de processos:
Varta Gesellschaft Mit Beschrã,nk.
ter Haftung (alteração de nome do
titular na marca Pertrix -219 261.331
- Mikroclyn n 9 262.260 - Buldogue
n9 299.584).
Indústrias Reunidas José Stefa.m.
ni S.A. (transferência para seu no.
me da marca Cigano •n o 356.671).
Laboratório Especifarma S.A.
(transferência para seu nome da marca Baleina n9 382.108).
Canadian Hoechst Limited (transferência para seu nome da marca
' p regazol termo n o 596.282 - Córvan
termo n9 414.364)
Telma S.A. Telefones e Materiais
(alteração de nome do titular na
marca Telma, termo n9 454.437).
&sé Chami & Cia. Ltda. (transferência para seu nome da marca
V i la Nova termo n 9 618.196).

Cia. Siderúrgica Belco:Mineira (no
7ecurso interposto ao deferimento do
êrmo w 548.163 .marca rlgobrás) .
Giuseppe Vanossi (no r-c- urso inerposto ao indeferimento do Termo
19 550.193 marca Turin) •
Manufatura de Brinque:los Estrela
'.A. (no recurso interp,isto ao defe.mento do Termo n9 552.462 marca
Atrela) .
Distribuidora de Produtos de Pe:óleo Ipirança S. A. (no recurso in:rpcsto ao indeferimento do Termo
i9 552.612 marca Ipiraraga)
Ortho PhaFfnacneuticai Corporation
uo recurso -interposto ao deferimen, do Termo n9 571.012 marca
rum) .
illtrafertil S. A. Indústria e Colerei° de Fertilizantes (no recurso
terposto ao deferimento do Termo
' 573.301 marca Fcrtiterr,a) .
I3niruyal, Inc. (no recurso intersto ao indeferimento do Termo nú.ero 578.471 marca Uniroyal) .
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Laboratórios Andromaco S. A. (no
recurso interposto ao deferimento do
Termo n9 581.368 marca Trivagel).
Promo S. A. — Serviços de Promoção (no recurso interposto ao deferimento do Termo ir 585.458 marca Promotec) .
Bozzano S. A. Cemercial, Industrial e Importadora (no recurso interposto ao indeferimento do Termo
no 591.179 marca 10-10 Dez-Dez).
Juba S. A. Indústria Mecânica
(no recurso interposto ao defe..inien538.626 marca
to do Termo
.10-EU).
Indústrias 01.1bnicas
Orquima
Reunidas S. A. (no recurso interposto ao deferimento do Termo número
598.813 marca Jeit:nho).
Kelmaq S. A. --Máquinas Comerciais e Gráficas (lio recurso inter-

posta ao deferimento do Termo nú- Recursos interpostos — (Patentes)
mero 600.130 marca Superbus).
Salvador Peluso Basile (no recurso
.00FAP — Companhia Fabricadora interposto- ao indeferimento da pade Peças (no recurso interposto ao tente Modelo de utilidade Terno núdeferimento do Termo n9 608.273 mero 125.226).
marca COFAPA).
Exportbrãs S. A. — Indústria e
Seção Legal
Comércio (no recurso interposto ao
indeferimento do Termo no 612.566
' Arautramento de p) ocesso4 —
marca Exportbrás).
(Patentes)
Anderson, Clayton & Co., S. A.
Indústria e Comércio (no recurso inForam mandados arquivar os seterposto ao deferimento do Termo
guintes processos abaixo Menciono 614.103 titulo de estabelecimento
nados:
Curso Anderscn).
No 154.465: A. B. •Dieir. Bonand
N. V.
Eigênclas
A. B. Dlck C inpany.
N9 157,631
Termos com exigdncias a cumNo 178.631 -- Caterpillar Tractor
prir
Co.
Caterpillar Tractor
TeceLgern Eldorallo S. A. (junto
INT9 178.188
ao Termo 11.-? 551.804) .
Co. (Arquivem-se os processo).

••n•••••n••n•n••n••n•••.1
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DO ESTADO DA GUANABARA
LEI N° 1.574— DE 11-12-67
DECRETO N° 1.077 — DE 8-6-68
DECRETO N° 1.095 — DE 12-7-68
LEI N° 1.692 -- DE 19-7-68
DIVULGAÇÃO , N° 1.061.
PREÇO: NCr$ 1,50
VENDA:
Na Guanabara,
Seção de vendas: Av. Rodrigues s Alve g , 111
Agência 1: Ministério da Fazenda
1

'Atende-se à pedidos pelci Serviço de Reembedso Postal
Brasília
Na Sede do DIN
• E111

cdmn:+c)

UVULGÁÇÃO X' 1 009

pns4c.A,

Preço 14Cr$44.
A Vendou
Na Guanabara
' Jatado da Fazenda
Agência Min
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, IMenda-as a pecbdos pelo Serviço £e Reenabôlso Poeta!
Em Brasília
Na sede do.DIN
-

••

n••••n•n•nnnn •n•••
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MARCAS DEPOSITADAS
Put!'isgia feito de acordo oora ixt. 109 s Sele Parágraios do Código de PropriedaU IndustrIa3
geral; em salmoura; enlatados; êm do, anil e preparações para lavanderia.
conserva; em geléas; salgados; defu- Artigo para conservar e polir, da classe
mados; frescos; congelados.
4.
Para distinguir e assinalar: Perfuma.
N9 873.421
rias, cosmé l;iços, dentifrícios, sabonetes e
preparados para o cabelo. Artigo' de
iltequerente: Imobiliária "Shalora"
toucador e- escôvas para os dentes,
Administração Predial Sociedade
unhas, cabelo e roupa, da classe 48.
Civil,
Local: São Paulti
1\1' 873.428
"COCKTAIL"
Classe: 50
Artigos: Compra e venda de imóveis
INDÚSTRIA BRASILEIRA
em geral; adrriinistração predial; reformas de prédios em geral; construções em geral; locações de imóveis
Requerente: Marlop Indústrias e
Cm geral; atividades imobiliárias em
geral.
Comércio de Pescado Ltda.
Local: - R. G. Sul
N" 873.414
Classe: 41
Artigos: Peixes, crustáceos, lagostas,
mariscos, moluscos, 'bacalhau, sardinha,
GRANIBONA
atum, camarão, pescado em geral em
salmoura, enlatados, em conserva, em
Requerente: Cranibona — Reve..41.- geléias, salgados, defumados, frescos,
mentos para Construções Ltda.
congelados.
Local: São Paulo Clase: 50
N' 873.422
Artigos: Serviços de "revestimento,
raspagem;
pintura;
#cabarnneto;
limpeza; impermeabilização de prédios em geral".
N9 873.413

$HALOM

MARLOP

MARLOP

N"s 873.417-4'

KROY

"P ET ISCO"
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Bracinvest S. A:
, Investimentos, Créditos
e Financiamentos,
Requerente: Bracinvest S/A. — Invesrt
timentos, Créditos e Financiamentos
_
Local: Minas Gerais.
Nome Comercial
N9 873.431

Requerente: José Attila Campos Valente
Classe: 32
Artigos: Revistas, jornais (tabloides) .
N° 873.429

Requerente: Marlop Indústrias
Comércio de Pescado Ltda.
Local: R. G. Sul
indústria Brasileira
Classe: 41
Artigos: Peixes, crustáceos, lagostas,
mariscos, moluscos, bacalhau, sardinha,
Requerente: plásticos York S. A. atum, camarão, pescado em geral em
Indústria Bra-sileira
salmoura, enlatados, em conserva, em
Local: São Paulo
Classe: :23
geléias, salgados, defumados, frescos,
Artigos: Tecidos plásticos para esto-congelados.
famentos em geral; confecção de Mil
Requerente: Olvebra S/A — Indústria
N° 873.423
sas, cintos e congêneres.
e Comércio de Óleos Vegetais
Classe: 28
Local: Rio Grande do Sul.
Artigos: Plásticos recobertos, industrializados à base de PVC, para esClasse: 41
GEMATOPORIFI
tofamentos em geral, confecção de
Artigos:. Alçachofras, aletria, alho, asbõlsas, cintos e congêneres.
pargos, açtcar, alimentos para animais,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
N° 873.419
amido, amendoim, ameixas, ame2doas,
araruta, arroz, atum, aveia, avelãs,
Requerente: . Instituto Terapêutico Scil azeite, azeitonas; banha, bacalhau, batatas, balas, biscoitos, bombons, bolachas,
Ltda.
R' 11 PIARA
baunilha; café em pó e em grão, camaRanoel Pereira de Oliveira
Classe: 3
rão,' canela em pau e em pó, cacau,
Artigo . s: Um produto' farmacêutico para carnes; chd, caramelos, chocolates, coaCRATO - Ceará
ser usado sob prescrição médica, indi- feitos, cravo, ,ereais, cominho, creme de
cado na geriatria e como tratamento leite, cremes alimentícios, croquetes, comdo envelhecimento precoce.
potas, cangica, coalhadas, castanha; ceRequerente: Manoel Pereira de
bola, condimentos para alimetnos, coloN9 873.424/427
Oliveira.
rantes, chouriços; dendê, doces, doces cke
Local: Ceará
frutas; esrinafre, essências alimentares,
Classe: . 41
ORV ALPICI
empadas, ersárhas, enxovas, extrMic, de
Artigos: Açúcar e café torrado e
farinhas alimentícias, favas, fémoído.
Indá8tria Bras fieira tomate;
culas, floco, farelo, fermentos, feijão, fiN° 873.420
gas, frios, frutas sêcas, naturais e cris,v
Orvhl — Indústria e Comércio de Pro- talizadas; glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina,
dutos Químicos Ltda.
goiabada, geléias; herva doce, hei-tia
Para distinguir, e assinalar: Substâncias mate, hortaliças; lagostas, línguas,
e preparações químicas usadas nas in- leite condensado, leite em pó, legumes
"D a 1 N K"
dústrias, na fotografia, e nas análises em conserva, lentilhas, linguiça, louro;
INDÚSTRIA BRASILEIRA
químicas, substâncias e preparações qiii- massas alimentícias, mariccos, manteiga;
micas anti-corrosivas e anti-oxidantes, margarina, marmelada, macarrão, massa
da classe 1.
de tomate. mel e melado, mate, massas
Requerente: Marlop Indústria e CO- Para ,distinguir e assinalar: Substâncias para mingaus môlhos, moluscos, mostarmércio de Pescado Ltda.
e preparações químicas usadas na agri- da, mortadela; nós moscada, nozes; óleos
Local: Rio Grande do Sul
cultura, na horticultura, na veterinária comestíveis, ostras, ovas; Pães, paios,
Classe .41 .
e para fins sanitários, da classe 2.
pralinés; pimenta, pós para pudim, pickArtigos: Peix ps; crustáceos: lagostas;
mariscos . in 'uscos . bacalhau . sa.r- Para distinguir e assinalar: Velas, fós- les, peixes, presuntos, patês e petit-pois,
linha; atum camarão; pescado em foros sabão comum e detergentes. Ami- pastilhas, p:zzas , pudim queijos; rações

MARLOP

balanceadas para animais, raízes alimen4
ticias, requeijão; sal, sagil, sardinha,
sanduíches, salsichas, salames, sopas en,+
latada), sorvtes, sucos de tomate e do
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
rim, tremoços, tortas, tortas, para alia
mento de animais e aves, torrões, todo
cinho; vinagre.
N° 873.430

Olvebra

Requerente: lochpe "" S/A Crédito,
—
Financiamento e
Investimentos ICREFL
Local: Rio - Grande do Sul
Classe: 11
Artigos:- Ferramentas de tõda espécie.
cutelaria em geral e, outros artigos de
metal, a saber: Alicates, alavâncas, armações para óculos, arruelas, argolas,
aldravas, armações de metal, abridores
de latas, arame liso ou farpado, assadeiras; açucareiros; brocas, cigornas,
caixetas, bandejas, bacias, baldes, bom.
bonieres, bules; cadinhos, cadeados, cas.
tiçais, colheres para pedreiros, correntes.
cabides , chaves, cremones, chaves de
parar/usos, conexões para encanainento,
colunas, caixas de metal para portões,
canos de metal, chaves de fenda, chave
inglesa, cabeções, canecas, copos, ca.
chepots, centros de mesa, coqueteleiras,
caixas para acondicionamento de alimen.
tos, zalderões, caçarolas. chaleiras, cafe.
teiras, conchas, coadores; distintivos, do.
bradiças; enxadas, enxadões, esferas; en.
gastes, esguinchos, enfeites para arreios,
estribos, esferas para arreios, espumadei.
ras; formões, foices, ferro para cortar
capim, ferrolhos, facas, facões, fechadu.
ras, /erro éomuni a carvão, fruteiras, fim
nis, feirmas para doces, freios para es.
tradas de ferro, frigideiras; ganchos,
grelhas, garfos, ganchos para quadros,
gonzos para carruagens; insígnias;
lâminas, licoreiros, latas de lixo, jarras
machadinhas, molas para portes , molas
para venezianas. Marteles, marretas, rad
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trizes; navalhas; pilas, pás, pregos, parafusos, picões, porta-gêlo, posetras, porta-pão, porta-jóias, faliteiros, panelas;
roldanas, ratibs para pias, rebites, regadores; servis de chá e café, serras,
serrotes, sachos, sacarolhas; tesouras, taLeres, talhadeiras, torquezes, tenazes,
travadeiras telas de arame, torneiras,
trincos, tubos para encanamento, trilhos
para portas de correr, taças, travessas,
teribulos; vasos, vasilhames, verrumas,
retntores de graxa e óleo.
N° 873.432

A.911:12k.
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trabalhos de fazendas; vassouras 4-ccanicas para jardins.
N° 873.436

Março de 1969
N° 873.438

Crédito,
Requerente: Iochpe S/A.
Financiamento e Investimentos —
ICREFI.
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 9
Requerente: Instituto York Ltda.
Artigos: na classe.
Organização de Emprêsas
Local: Rio Grande do
N° 873.434
Requerente: lochpe S/A. — Crédito,
Nome de Emprêsa
Financiamento e Investimentos —
ICREFI.
N° 873.439
Local: Rio Grande? do Sul
Classe: 6
Artigos; Aquecedores de água de alimentação P.I.M., arado para espalhar
Requerente: lochpe S/A. — czedito,
neve, máquinas de cortar-frios, bombas
inanciamento e Investimentos —
de ar para pneumáticos, bombas para
ICREFI.
gazolina, de incêndio e elétricas; betoLocal: Rio Grande do Sul
neiras, brocas elétricas, burrinhos e inClasse: 10
sufladores de ar, buchas guando parte Requerente: Instituto York Ltda. -.—
Organização de Emprêsas
Artigos: Abaixa-línguas, abre-bocas,
de máquinas; caldeiras a vapor, carbuLocal: Rio Grande do Sul
radores, carimbos de tõrno, carneiros
adenótomos, afastadores, agrafos, agraClasse: 50
fos para ossos, agulhas para injeção, alhidráulicos, cavadeiras P .1 . M . , congodão hidrófilo, alicates, amalgamas,
traidores de tõirno P.I.M., chumaceiras Ramo de Atividade: Prestação de seraparadores, aparadores para fins médicoou mancais de antifricção, coletores de viços no ramo de organização de emprêsas.
cirúrgicos, aparelhos para massagens, Re0,er'étrte: Ioclipe S/A.
Crédito, dínamos e motores, compressores, conaparelhos de pressão arterial, aparelhos Financiamento e Investimentos — densadores; espanadoras, espalha neve,
N9 873.440
de diatermia, aparelhos de raios ultraeixos guando parte de máquinas, êmboICREFI.
violeta, aparelhos de raio X, aparelhos
los quando parte de máquinas, engenho
Local: Rio Grande do Sul
de infra-vermelho, aparelhos de surdez,
de serra, engenho de cana, engrenagens
Classe: 8
assentos para enfermos, ataduras; bistuguando parte de máquinas, freios quanArtigos: na classe.
ris; conta gotas, cutelaria cirúrgica, cado parte de máquinas; guinchos de fricNo 873.435
deiras para clinica médica, cambraia hição, guinchos para caçambas de arrasdrófila, canulas, cataplasma de feltro,
to, guinchos de transporte aéreo, guincatgut, cêra para incrustações e articuladastes; limpadores de cano P.I.M., máções, cêra laminada, cêra colante,
quinas de imprimir, lubrificadores quan-,
tas para fins clínicos, cintas umbelicais,
do parte de máquinas a vapor; máqui-,
colheres cortantes, compressas de tecinas de lavar roupa, máquinas de costudos, costótomos , curetas; dentes artifira; máquinas de furar radial e horizonciais, dentaduras, depressores, dilatadotal, máquinas para o fabrico e acabares, drenos, duchas vaginais; elevadores,
mento de latas e outros recipientes meespartilhos, espéculos vaginais, esponjas
tálicos, máquinas borracheiras e máquiclínicas, estufas, espátulas, escalpelos, esnas têxteis, máquinas de tirar cortiça,
copros, extratores, escavadores; fios de
máquinas de limpar e afiar facas, molas
linho para feridas, facas; ganchos para
para máquinas, máquinas frigoríficas,
músculos celafômetras , gazes, godivas,
máquinas derotular, martelos a vapor, Requerente: Instituto Yorir ',Ltda. —
goivas, Osso, grampos para soturas,
moinhos agrícolas, motores de combusOrganização de Emprêsas
guta-percha; histerõmetros; irrigadores,
tão interna, elétricos e a gás, motores
Local: Rio Grande . do Sul
instrumentos cirúrgicos para operações;
para bicicletas e motocicletas; pentes
Classe: 26, 32 e 38i
ligaduras de cânhamo, líquidos e pós
quando parte de máquinas, penteadores
Insígnia
Requerente:
lochpe
S/A.
—
Crédito,
para limpeza e polimento para fins Financiamento e Investimentos — de teares, rolos para estradas, serras
odontológicos, lixa, luvas e dedeiras de
N 9 873.441
mecânicas, serras hidráulicas, serras de
ICREFI.
borracha, limas para ossos, lancetas;
fita, tornos mecânicos, tornos derevólLocal:
Rio
Grande
do
Sul
máscaras protetoras da saúde e da vida
ver, tornos automáticos, tornos verticais,
humana, moldes dentários, massas plásClasse: 7
turbinas, tubulações para caldeiras; válticas para fins odontológicos, máscaras Artigos: Máquinas e utensílios para vulas de uso de máquinas industriais,
para anestesia, martelos; olhos artifi- serem usados exclusivamente na agricul- velas de ignição para motores, válvulas
Datamec S.
Engeciais; perfuradores, pés e braços artifi- tura, a saber: adubadeiras, arados, ar- e ventiladores quando parte de máqui- Requerente:
nharia de Sistemas e Processamento
gutarancads.-es de tocos, ancinhos 'e empiciais placas _para ossos, pontas de
nas, aparelhos geradores.
de Da dos
para obturações de canais, por- lhadores combinados; bombas de jardim,
percha para
Local : Guanabara
N9
873.437
celana, protetores para seios, pincéis bombas para adubos; ceifadeiras, carpiClasse 50
para garganta, pinças anatõmicas, pro- deiras, cultivadores, charruas; escarrifiServiços 1 processamento de dados
e engenharia de sista nas.
tetores; roupas protetoras da saúde e da cadores, enxofradeiras; facas para mávida humana, rolos cirúrgicos de lã de quinas agrícolas, grades articuladas, graS/A. - Crédito,
No 873.442
pau, ruge e rodas para desgaste -dentá- des triangulares, grades de molas para
rio, retoscópio bugia, ruginas; sarjadei- agricultura, grades de discos ou dentes;
Financiamento
sandaraca, séda e crina para sotu- lança-chamas; máquinas para pulverizar
ras, sacos para gelo e bolsas para água e borrifar desinfetantes, maquinas bateInvestimentos -1CREFI
quente, sondas, seringas para fins médi- eiras, máquinas para irrigação, máqui.
cos, seringas para lavagens e injeções, nas para matar formigas e outros inseserras, serras para raquiotomia: tampões tos, máquinas de. podar, máquinas saRequerente : Da tarnec S. 4. Engehigiênicos preservativos, tira-leite, ter- chadeitu, máquinas eu.ilhadoras, máquinharia de Sistemas e Processamento
mômetros, - tesouras, trepanos, toalhas nas cortadoras de grama, máquinas ni- Requerente: Tochpe S/A. — Crédito,
de Dados
bigiénicas; ventosas, verniz isolante para veladoras, moinhos de vento, moto-ara- Financiamento e Investimentos —
Local: Guanabara
fins odontológicos, bulbos de borracha dos; rolos compressores para esfarelar
ICREFI.
Classe 50
pra extrair len, dos seios, conta-gotas, terra; segadeiras, semeadeiras; tosedores
Local: Rio Grande do Sul
Serviços de processamento 1 de dados
de
grama,
tratores
a
serem
usadas
em
máscaras contra gazes.
Nome de Emprêsa
e engenharia de sistCmas
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87'3.443

N° 873.448

SORPE

DICREFI de Títulos e Valores
Mobiliários Limitada

Requerente: Sorpe — Sociedade Rio..
grandense de 'Promoções e Empreendimentos Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classe 50
Artigos: Na classe

de arte, pavimentação, fundsçõa'3,estudos geo-técnicos do solo, plantas
e projetos
Ni 873.439

N9 873.444
Soim

•

SOCIEDADE

moo/abusa DZ

--rsexocass E tweRSIMIKEWSOS miá. •

Requerente: Sorpe — Sociedade Riograndense de Promoções e Empreendimentos Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
_Nome de Emprêsa
N9 873.445

dam

Requerente: Dicrefi — Distribuidora
de Títulos e Valõres Mobiliários
Limitada
Local Rio Grande do Sul
Nome' Comercial
N . 873.149 •
Requerente: Indústrias Paramount
S. A.
Local: São Paulo
Classe 22
Artigos: da classe
Ns. 873.450/452
Requerente: Fábrica Contra Ltda.
Locai: São Paulo
Classe 1
Artigos: da classe
Classe 6
Artigos: da classe
Classe 50
Artigos: da classe
(Marca de Serviço)

No 873.453
Requerente: Fábrica Contra Ltda.
Local: São Paulo
Nome de Emprésa
N9 873.454
Companhia Comercial
Requerente: Ciam Publicidade Ltda. Requerente:
Interamericana
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe 25
Nome Comercial
Artigos: Imagens, gravuras, estam.
pas, estatuas, croquis, plantas, dese.
Ns. 873.455/456
nhos, planejamentos e projetos, ma- Requerente;
Companhia Comercial
quetas, displays, deaorações e obras
Interamericana
de pintura e escultura.
Loca: São Paulo
Classe 32
Classe 8
Artigos: albus, revistas, almanaques,
Artigos: Fogões
catálogos, folhetos, boletins, figuriClasse 47
nos, jornais e publicidade através de
Artigos: da classe
'jornais, revistas, rádio e televisão.
N9 873.457
N9 873.443

Requerente Fábrica de Doces
Delícia Ltda.
Local: Paraná
Classe 41
Titulo de Estabelecimento
N9 873.460

Fabrica de Doces
Delicia Ude
Requerente Fábrica de Doces
Delicia Ltda.
Local: Paraná •
Nome de Emprêsa

Indústria Brasileira

COPL AV1 Requerente: Ongelim Paulo de Lima
& Cia. Ltda.
Local: Paraná
Classes: 16 e 49
Requerente: Coplavi — Corretagens, Artigos:'balaústres de conetruções,
Planejamento, Administração e
calhas de telhados, caixilhos, frisos,
Venda de Imóveis Ltda.
grades, gradis, janelas, receptáculos
Local: Guanabara
para iluminação em postes, partas,
Classe 50
portões, prateleiras, soleiras para porAtividades: Corretagem, planejamen_ tas, venezianas, armações para conto, administração e venda de
cretagem, estruturas metálicas para
Imóveis
constrqções, caixas d'água para prédio, caixas estas metálicas, vitrinas
No 873.458
quando construções, vitrôs fixos e
busculantes. Aeroplanos de brinquedos,. alteres, alvos para jogos e tifos,
anzóis aparelhos para ginástica, armações para passatempo, armadilhas
ECOL
Requerente: Francisco Julianalli
para gaema js, armas de brinquedo,
• Netto
a ssavio.s, automóveis para crianças,
Local: GUP 11 abara
aviões da brinquedo, balanços, baliClasse 33
aas, barras para esporte, basquetebol
Insígnia
— jogos de, bilhai — jogos de, Caniços para pesca, coletes para esN9 873.447
grima, dardos, deslisadores, discos
para jogos, dispositivos para marcação de jogos, escorregadores, esgrimas, espingardas de brinquedo, flechas para esporte, floretes para es'Indústria :;:asileira
grima, gangorras, golfe — artigos de,
gradeados para brincar, grades para
ginástica, máscaras para esgrima, pade
Requerente: Waldemar leetanimes
ralelas pai a exercício, mbvala de
Assunção, Joaquim Saares de Almei- Requerente: Tecol S. A., Empreitei-. brinquedo, patins e patinetes, petreda e Joaquim Mário de Souza
chos para educação física, rodasros Construtores
Moreira
gigante, girândolas, planadores, de
Local: Paraná
Local: Guanabara
brinquedo, trapézios, skis, velocípedes,
Classe 50 Serviços: Serviços técnicos de terra- earroussel "dangler" e montanha-Classe .42
1.
11MA,
alenagena, e construções civis, obras.Artigos: 'Vinho,

acada dad

N9

873.163

Ipanema
Requerente: Indústria Metalúrgica
N.S. Aparecida S.A.
Local: Guanabara
Classe: 5
Artigos: Aço (em bruto), aço (Lime
tipos), aço (para molas), aço instrumental e rápido, bronze de mau.
ganês, bronze, bronze em pó, eia
barro, e em fio, chumba em pães,
-rolos ou chapas, estando em bruto,
ferro em cantoneira — galvanizada
gusa, fundido para cabilhas em bruto, ferro — barras — chapas, ferro
e aço em barra, gusa, ferro, lâminas
de rneta'a ligas de estanho ou churra.
bo, ligas metálicas não trabalhadas
ou parcialmente trabalhadas, metal
em lingotes, metal de babitt, metal
para estereotipara metal para tipos,
peças em bruto para chaves, peças
fundidas de metal em bruto, peças
forjadas em bruto, pechispeque,
cas ou chapas metálicas, plaquê, pó
de bronze, prata — níquel em bruto,
prata e ligas de prata alemã, em chapas, lâminas, barras e fios, salda, titânica tungsteno e zinco
N9 873.462

Indústria

Eforse sp:1"irs

N9 873.461,

.--n•••••

A/
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Requerente: Conservas Alimentícias
Cobar Ltda.
Local: Paraná
Classe: 41
Artigos: Abacate, abacaxi, abelha..
mel de, abio, aipim, alcachofra, alcaparra, aletria, alface, alho, alimento
como rações, para animais, alimentação para aves, alpistes, ameixa,
amendoim, amido alimentício, angu,
araruta, arroz, aspargo, assadas, aveia,
aves abatidas, avelãs, atum, azeite,
azeitonas, bacalhau, balas, baleia --.
carne de, banana, bananada, banha,
batata, baunilha, bertalha, beterraba,
biacoitos, beringela, brócolis, bolachas,
i,aios, bombons, buchos, cabritos --J.
carne de, carnes frescas, carne sêca
e em conserva, castanha, cebola, cenoura, cereais, cevada, cevadinha, chá,
cheiras alimentícios, chispe, chouriços, caças alimentícias, cacau, café,
caju, camarão,. canela, canja, cangica,
caqui, carambolas, caramelos, churramo, coalhadas, côo), coelho
carne de, coa.umelos, colorantes, para
alimentos, cblorau, cominho, compotas, condimentos para alimentos, confeitos, conservas conhecidas como
cies, couve, cravo, creme, cristalizada&
-a- frutas, cristalizados — doces, da.
ces, drops, enchovas espinafre, essências alimentícias, extrato de tomate,
extrato de fruta, ervanço, erva doce,
ervilha, faisão abatido, farelo, faria,
nhas alimentícias, farinhas de ee.
reais, 'farinhas de mandioca, farinha
de mesa, farinha de trigo, favas ali.
mentidas conhecidas como tremôço,
féculas alimentícias, feijão, feijoada,
fermento, fiambre, fígado, figos, flo
lhós, flocos, foleados doces, frutas
ia natura, skas, em calda ou em corta
serva, fubá, fungões, galinhas aba.
tidas, garoupas, gelatinas alimentt.
cias, geléias alimentícias, gergelim,
gia —carne de, filó, glucose, goiaba%
goiabadas, gorduras alimentícias, grâ...
nulos alimentícios, grão de bico,
guando, hortaliças, hóstias, lagosta,
laranjas, laticínios, legumes, leite de
cabra, leite de vaca (In 'natura,

o
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N9 873.463
pó e condensado), lentilha, línguas,
Linguiças, lombo, louro, maçãs maCarrão, mandioca, mangas, manteiga,
Margarida marmelada, mariscos, masDas alimentícias, massas de tomate,
massas para sopa, mate, mel, melado,
milho, miolos, miúdos de animais,
Mocotó, molhos alimentícios, molusRequerente: Abbott Laboratorias
tos alimentícios, mortadela, mostarLocal: North Chicago, Estado de
da, nabiça, nabo, nozes, noz-moscada,
Illinois, Estados Unidos da óleos alimentícios, ostras, ovelhas —
América.
•
carne de, ovos cozidos fritos ou quenClasse: 3
tes, pão, pastilhas, patos abatidos, Artigos: Subs„aac,as químicas, propessegada, pêssego, peixadas, peixe, dutos e preparados para serem usapepinos, pêra., pesaados, pimentas: do
reino, malagueta, comari, rosa e Riba, dos na medicina ou na farmácia
pimentões, pipoca, pirarucu, polenta,
". N9 873.469
carne de porco, pralinés, presuntos,
pudins, queijos, quiabos, rás — carne
de, rabadas, rabanadas, rabanetes, raBRA~
ções alimentícias, repolho, rim, sal,
VERMELHO
salames, salsa, salsicha, sanduíches.,
sardinhas, soja, sopas, sorvetes, sucos
de frutas, sucos de legumes alimenCios, talharim, tapioca, tempêros, tou,5-»,--- .,`
!'" „.:1:5,k0'.,
cinho, tomate, torrões, tortas alimen_ ---f- em
tícias, trigo, urucum, uvas, vaca —
carne de, vagens, vegetais alimentitios desidratados, vinagre, xaropes
alimentícios, charque, chispe e chuchu

tálicas e papel usados para proteger
e isolar tubos, cabos, chapas e outras
superfícies contra umidade, corrosão,
calor, frio, som, produtos químicos e
eletricidade; fitas adesivas feitas de
plásticos, plásticos espumados, borracha, borrachas espumada, pano,_fôlhas metálicas e papel usados para
absorver sons, amortecer, aderir, vedar ou selar, manter em posição, dividir e reforçar pacotes ou embrulhos
e semelhantes; e para marcar e identificar objetos. Vernizes e composições resinosas para isolamento e para
uso como adesivo

Março de 199
produtos para lustrar; lã de aço para,

polir; Massas para brilhar; parai lusa'
trar; para polir; material abnasávo
para polir; oleina para lustrar; óleos
para lustrar; para limpar móvais e
utensílios; palha de aço para; pano
de sílex; de vidro; de esmeril; : quimicamente preparado para tirar Manchas; pastas para dar e conservaX
brilho; para lustrar; para polir; polimento para couro; madeira; tapatosetc.; pomadas para dar e coserservar brilho; para lustrar; para olir;
pós para dar e conservar brilho para lavar; para lustrar; para polir;
potassa; preparados para dar e ( conN9 873.474
servar brilho; para lavar; para i lustrar; para polir; para tirar manehas;
para tirar ferrugem; sabão conaum;
sabão de areia; saponáceos; .solibatos
para lavanderia; soda cáustica;' sulfato para lavanderia; tijolos ,para
Requerente: Dehyclag — Deutsche brilho e polimento; tinta para i lusHydrierwerke GMBH
trar e polir; tochas de cêra; vela de
Local: Düsseldorf, Alemanha
sebo; céra; espermacete e esteailna.
Classe: 1
Artigos: Produtos químicos para uso
N9 873.477/78
na indústria, especialmente agentes
espessantes e emulsificadores usados
na indústria de tintas e vernizes; Mas
n5,0 incluindo boro e/ou seus
A 2 ll L .T O X
compostos
Inatistria
N9 873.464
Brasileira
GUARD$
N9 873.475/76
~ma
Requerente: cruz Azul Química !S.A.
PRETO
BRANCO
Local: ,São Paulo
Classe: 2
àQIAZITI
Artigos:
Substâncias
e preparações
Brasileira.
Indústria
químicas
usadas
na agricultura; na
Requerente: Carrera,s Limited
Requerente: Lurgi Gesellschaft Für
horticultura; na veterinária e 'para
Basildcn, Essex, Inglaterra
Warme — Und Chemotechnik M.B.H. Local:
fins sanitários: — absorventes quíClasse: 44
Cruz *Azul Química S.A. micos
Local: Com sede em Frankfurt am Artigos: Tabaco manufaturado ou Requerente:
de poeira; acetatos; acetatoarLocal:
-São
Paulo
Main, Alemanha
senito; ácidos adesivos medicarnennão.. Artigos para fumantes exceto
Classe:
2
Classe: 50
papel, pontas de filtros para ci- Artigos: Substâncias e preparações tosas veterinários; adonidina para veAtividade: Prestação de serviços de
terinária; adonis venalis para vetegarros, filtros para uso em caquímicas usadas na agricultura; na finaria;
engenharia relativos à construção de
chimbos e papéis de cigarreis
adubos; sais para adubos;
horticultura;
na
veterinária
e
para
grandes fábricas ou usinas, =sul=
preparados
contra aftosa; preparados
fins
sanitários:
—
absorventes
quítona, planejamento, projeção, inspeN9 873.470
para
afugentar
insetos; aglutia,domicos
de
poeira;
acetatos;
acetatoarção das obras terminadas, coordenares
químicos
sanitários;
e veterinásenito;
ácidos
adesivos
medicarrienção e movimentação; trabalhas d
rios;
água
de
cal
desifetante;
água
tosos
veterin-^rios;
adonidina
para
vepesquisa e desenvolvimento; serviço
de jovel para viterinária; água de
terinária; acionis venalis para vete- potassa;
relativos à construções, reparos e
água oxigenada desinfetamOMN1VAX
rinária; adubos; sais ,para adubos; tea água,s
tratamento de materiais
sanitárias; álcalis; állcós;
preparados contra aftosa; preparados aleína; altêa;
alihnem; amônia; , baN9 873.465
para afugentar insetos; aglutinado- nhos para animais;
preparados para
Requerente: Laboratórios Burroughs res químicos sanitários; e veteriná- destruir animais nocivos;
pós para
rios; água de cal deSifetante; água desinfetar e lavar; antifungus;
Wellcome do Brasil S.A.
ame.
Local: São Paulo
de jovel para veterinária; água de Matos; arsênico; bactericidas; bálsaClasse: 2
potassa; água oxigenada desinfetan- mos; baraticidas; barrilha desinf£,Artigos: Substâncias e preparados te; águas sanitárias; álcalis; ‘álcó.s; tante; benzoato de sódio; bicarbOnatO
Requerente: Columbla Broadcastin :
veaerinários
aleína; altéa; alúmem; amônia; basódio; cal desinfetante; cálcio;
System, Inc.
nhos para animais; preparados para de
ceras para enxertos;
Local: Nova York, Estado de Nov
N . 873.471
destruir animais nocivos; pós para carrapaticidas;
para tirar cheiros de gelaYork, Estados Unidos da América
desinfetar e lavar; antifungus; arse- carvões
deiras; cianeto; cloretos; clorofórmio;
Classe: 8
niatos; arsênico; bactericidas; balsa, inseticida
colas; defumadores; desinArtigos: Fitas gravadas e outros dis •
mos; baraticidas; barrilha desinfe- fetantes;• desodorantes
sanitários e
positivos agora existentes ou que ve •
tante; benzoato d.e sódio; bicarbonato para geladeiras; desodorizantes;
fer?nham a ser criados para a repr •
de sódio; cal desinfetante; cálcio; tilizantes; formicida; fungicidas; gerdução de som
Requerente: Columbia Broa,dcasting carrapaticidas; ceras para enxertós;
System, Inc.
carvões para tirar cheiros de gela- micidas; inseticidas; microbicidas;
N9 873.466
Local: Nova York, Estado de Nova deiras; cianeto; cloretos; clorofórmio; hc abão desinfetante; sabão para rins
York, Estados Unidos da América inseticida; colas; defumadores; desin- ''teterinários; soda cáustica; vacinas
unguentos.
Classe: 8
fetantes; desodorantes sanitários e
Classe: 46
Artigos: Fitas gravadas e outros dis- para geladeiras; desodorizantes; ferpositivos agem existentes ou que tilizantes; formicida; fungicidas; ger- Artigos: Abrasivos; água sanitária;
venham a ser criados para a
para limpeza; alvejantes;
mieidas; inseticidas; microbicidas; alvaiade
reprodução de som
amido para lavanderia; anil; areia
sabão desinfetante; sabão para fins fina
para polimento; barrilha para
veterinários; soda cáustica; vacinas lavanderia;
ReqUerente: Colurnbia BroadcastIn ;
N9 873.472
boneca de cêra para pounguentos.
System, Inc.
limento; brunidoresa buchas parapoLocal: Nova York, Estado de Nov
Classe: 46
lir; cêra para lavanderia; para onYork, Estados Unidos da América
Artigos: Abrasivos; água sanitária; servar lustrar, e polir; composições
Classe: 8
para limpeza; alvejantes; pa:.a brilho; composições para con'Artigos: Fitas gravadas e outros dis _ Requerente: Laboratórios Burrouale alvaiade
amido para lavanderia; anil; areia servação de móveis e utensílios; domWellcome do Brasil 8. A.
positivos agora existentes ou qua_v •
fina pari' polimento; n barrilha para posições paInt lavagem': para limpeza.
•
Local: São Paulo
laham a ser criados para a repr .
lavanderia; boneca de cêra para po- de móveis e utensílios; detergentes;
Classe: 3
dução de som
Artigos: Substâncias e preparados limento; bru:nidores; buchas para po- esfregões para polir; "esmeril; esponlir; céra para lavanderia; para con- jas; esponjas de aço; esponjas ',quifarmacêuticos e medicinais
N9 873.467
servar lustrar, e polir; composições micamente preparadas para pblir;
para brilho; composições para con- féculas para lixívia; flanela quimi14.tr 873.'F3
4
servação de móveis e utensílios; com- camente preparadas para limpeza;
/ ,,,,,,.
posições para lavagem; para limpeza fósforos; goma para lavanderia; grade móveis e utensílios; detergentes; xa para couro; sapatos; madeira etc.;
esfregões para polir; esmeril; espon- giz para sapatos; hidróxido de sódio;
Requerente: Deh,vrlae — Deutsche
jas; esponjas de aço; esponjas qui- líquidos detergentes; lixivia; lixa;
Hydrierwerae GMBH
Rdotiorente: Nitto Lzirij :1"ogyo Xá- micamente preparadas para polir; produtos para lustrar; lã de aço Para
I Local: Düsseldorf, Alemanha
bushiki Kaish (Nitta ,iridUtris-al Co., féculas para . 1ixivia,;- flanela quimi- polir; massas para brilhar; para lusClasse: 1
Ltd.)
camente preparadas para limpeza; tfar; para polir; material abrasivo
"Artigos: Produtos químicos para uso
Classe: 28
fósforos; goma para lavanderia; gra- para polir; oleina para lustrar; óleos
ba indústria de tintas e vernizes' Artigos: Fitas adesivas feitas de plás- xa para couro; sapatos; madeira etc.; pira lustrar; para limpar móvel.;
toas não incluindo boro e/ou seus ticos, plásticos espumados, borracha, giz para sapatos; . hidróxido de sódio; utensílios; palha de aço para; Pari/
c ompostos
borracha espumada. pano. fõlha.s me- .4" \nuidos deter gentes; lixívia; lixa: de sílex; de vidro; de esmeril; qui.-
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pneeepme.

tnicamente preparado para tirar manena.; pastas para dar e conservar
bruno; para lustrar; para polia; P o
-limentoparcu;madeirsptos etc.; pomadas para dar e cansai:aar brilho; para lustrar; para polir;
pos Para uar e conservar brilho; para lavar; para lustrar; para polir;
pota,sea; preparados P ara dar e conitervar brilho; para lavar; para lus;rara para Polia; para tirar manchas;
para airaf Áeraugem; 'sabão cdmiun;
tabãó de- areia; saponaceos; -Solicatos
para laVandeaiaa 'soda cáustica; aula
itto pata lavanderia; tijolos para
àrilho e polimento; tinta para luzires e polir; tochas de cara; vela de
tebo; cêra; eapermacete e estearina.

aos para" dar e conservar brilho; para lavar; para lustrar; pira polir;
potasea; preparados para dar e conservar brilho; para lavar; para lustrar; para polir; para tirar manchas;
para tirar ferrugem; sabão comum;
sabão de areia; saponáceos; solicatos
para lavanderia; soda cáustica; sulfato para lavanderia; tijolos para
brilho e polimento; tinta para lustrar e polir; tochas de caía; vela de
sebo;: bêra; •esperiácêtê e...estearina-

tirar -ferrugam; aabao- cz..raarn;
sabao de areia; .aapanaaacts; .saticaaaa
para lavanderia; soa causcica;
lato para iavanaeria; aijoatas para
trilho e polimento; tinta para .:u.strar e paur; tocnas. de cara; vela de
sebo; cera; espaanacete f estearina.

para

N1 8'l.3 .485-es
InCtrIstria.

Brasileira
Aat.“
at.
Sao astula
classe: z
Artigos: Substanc.as e preparações
N9 873.483qui/inçam usadas na agricultura; na
horticultura; na vetermana e 'Ara"
fins sanitários: absorventes -quiri-ticos • de poeira; . acetatos; acetoarsenito; •
ácidos ;adesivos medicamentosos vetekORAZUL/
raianos; adonidina para veterinaria; .
N9 873.481/82
adonis venalis para veterinária; 'adua
Incidatria
Plaaeileira
bos; sais para adubos; preparados
.-contra aftosa; preparados para afugentar insetos; agiutinadores
Requai ente: Cruz Azul taunnica
EDIS MSS a,.
cos sanitários e veterinários; água a
Sao Paulo
Indtia
tria
13rasi.
leira
de
cal desinfetante; água jovel para,'
No 873.479/
Classe: 2
veterinária; água de potassa; agua:
Artigos: Substâncias e Preparações oxigenada desinfetante; águas satii-a
quimicas usadas na agricultura; na
álcalis; alcós; alema; aiteaaa
CRUZA/TL
Requerente: Cruz Azul Química S.A. horticultura; na veterinária e para tárias;
alúmern;
amônia; banhos para ani-,,
Local: SLo Paulo
fins sanitários; absorventes químicos mais preparados para destruir aniBraaileala
Indilstria
Classe; 2
de pbeira; acetatos; acetato arseninocivos; pós para desinfetar e
Artigos; Substâncias e preparações to; ácidas adesivos medicamentosos mais
lavar; antifungus; arseniatos; arca- . ..químicas
usadas
na
agricultura;
na
veterinários; adoninida para veteri- nico; bactericidas; bálsamos; barati-aa
Requerente: cruz Azul Quimica S.A. horticultura; na
veterinária e Para nária; adonis venalis para veteriná- cidas; barrilha desinfetante; benzoaa
Local: São Paulo
fins
sanitários:
—
absorventes
quíria; adubos; sais para adubos; pre- to de sódio; bicarbonato de sódio; 'cal a,
Classe: 2
de poeira; acetatos; aaetatoar- parados contra aftosa; preparados desinfetante; cálcio; carrapaticidas;
Artigos: Substâncias -e 'preparações micos
parai
senito;
ácidos
adesivos
medicamenafugentar insetos; a glutinado- ceras para enxertos; carvões para tia a.
químicas usadas na agricultura; na
veterináaios; .adonidina para ve- res químicos sanitários e veterinários; rar cheiro de geladeira; cianeto;
horticultura; na 'veterinária e, para. tosos
terinária; adonis venalis para vete- água de cal desinfetante; água sani- retos; clorofórmio inseticida; defufins sanitários: — absorventes quí- rinária;
adubos'; sais para adubos; tárias; alcaais; alcós; aleína; alu- madores; desinfetantes; desodorantes
micos de poeira; acetatos; acetatoar- preparados
contra aftosa; preparados mem; amônia; banhos para animais; sanitários e para g eladeiras; desodosenito; ácidos adesivos medicamen- para afugentar
insetos; aglutinado- preparados para destruir animais no- rizantes; fertilizantes; formicida;
toSos veterinários; adonidina para ve res químicos sanitárias;
e veteriná- civos; pós para desinfetar e -lavar; fungicidas; germicidas; inseticidas
terinaria; adonis venalis para vete- rios; água de cal desifetante;
água antifungus; arseniados; arsénico; bac- microbicidas; sabão para fins veteripara
adubos;
sais
rinária: adubos;
jovel para veterinária; água de tericidas; bálsamos; baraticidas; bar- nários; soda cáustica; vacina a unpreparados contra anosa; preparados potassa;
oxigenada desinfetan- ril/rã desinfetante; benzoato de sógilentos
para afugentar insetos; aglutinado- te; águaságua
'•N:'
sanitárias; álcalis; Alceis; dio; bicarbonato de sódio; cal desinClasse: 46
res químicos sanitários; e veteriná- aleína; altéa;
fetante;
cálcio;
carrapaticidas;
ceras
afamem;
amônia;
baArtigos:
Abrasivos;
água sanitária;
rios; água de cal desifetante; água nhos para animais; preparados para para enxertos; carvões para tirar alvaiade para limpeza;
de jovel para veterinária; água de destruir animais nocivos: pós para cheiros de geladeiras; cianeto; elore- amido para lavanderia;alvejantes;'
anil; areia
potassa; água oxigenada desinfetan- desinfetar e lavar; antifungue; arse- M; clorofórmio; inseticidas; defuma- fina para polimento; barrilha
te; águas sanitárias; álcalis; álcós; niatos; arsênico; bactericidas; balsa- dores; desinfetantes; desodorantes sa- lavanderia; boneca de cêra para15ara
po-aletria; altéa; &limem; amônia; ba; baraticidas: barrilha desinfe- unários; e para geladeiras; desodo- Emento; brunidores; buchas para ponhos para animais; preparados para fios;'
benzoato de sódio; bicarbonato rizantes; fertilizantes; foranicidaa; lir; céra para lavanderia; para condestruir animais nocivos; pôs para tante;
sódio; cal desinfetante; cálcio); fungicidas; inseticidas microbicidas; servar lustrar e polir; composições
desinfetar e lavar; antifungus, arse- de
carrapaticidas; ceras para enxertos; Sabão desinfetante; sabão para fins para brilho; composições para conniatos; arsênico; bactericidas; bolsa- carvões
para tirar cheiros de gala- veterinários; soda cáustica; vacinas servação de móveis e utensílios; commos; baraticidas; barrilha desinfe- deiras;
ungtientos
posições para lavagem; para limpeza
cianeto; cloretos; clorofórmio;
tante; benzoato de sódio; bicarbonato inseticida;
de móveis e utensílios; detergentes;
colas; defuma dor ea ; d dal Classe:
46,
sódio;
cal
desinfetante;
cálcio;
de
esfregões para polir; esmeril; espon.
fetantes; desodorantes sanitários e
carnapaticidas; ceras para enxertos; para geladeiras; des.ociatrinntesa ter-t rias;
• Artigos:
Abrasivos;
águasalvejansanita-- jas; esponjas de aço para polir; es-'
alvaiade
para limpeza;
carvões para tirar cheiros de gela- tilizantes; formicida; fungiciaas; g,erponjas quimicamente preparadas para
deitas; cianeto; cloretos; clorofórmio; michilas:
inseticidas; microbicidas.meia
tas; amido para lavanderia; anil; polir; féculas para lixívia; flanela
colas;
defumadores;
desinfina
para
-inseticida .
sabão desinfetante; sabão para fins para lavandezia; p olimento; barrUha quimicamente preparada para Um.
fetantes; desodorantes sanitários _e veterinários: soda cáustica; vacinas polimento;
boneca de cara para peta; fósforos; goma para lavande-4
brtmidores
para geladeiras; daSodorizantes; fera
• buchas para ria; graxa para couro; sapatos; maunguentos.
•
conservar
lustrar
e polir; composi- deira; etc. • giz para sapatos; hldr6-.
tiliz,antes; formicida; fungicidas; gerClasse: 46
micidas; inseticidas; microbicidas; Artigca: Abrasivos; água sanitaria; polir; cara para lavanderia; para xido de sódio; líquidos detergentes;"
.sabão desinfetante; sabão para fins alvaiade para limpeza; alvejantes; ções para brilho; composições para lixívia; lixa; produtos para lustrar;: "..
veterinários; soda cáustica; vacinas amido para lavanderia; anil; areia conservação de móveis e utensílios; lá, de aço para polir; massas para
para lavagem; para lim- brilhar; para lustrar; para polir; maunguentos.
fina para polimento; barrilha para composições
p eza de móveis e utensílios; deter- terial abrasivo para polir; oleína para
lavanderia; boneca de cêra para po- gentes;
Classe: 46
esfregões p ara polir; esmeril; lustrar; óleos para lustrar; para UmArtigos: Abrasivos; água sanitária; limento; brunidores; buchas para po- esponjas; esponjas
de aço para po- par móveis e utensílios; palha de aço
alvaiade para limpeza; alvejantes; lir; cêra para lavanderia; para con- lir;
esponjas quimicamente prepara- para; pano de sílex;
vidro; de esamido para lavanderia; anil; ardia servar lustrar, e polir; composições das para polir; féculas para lixivia; meril; quimicamente,de
preparado para
fina para polimento; barrilha para para brilho; composições • para con- flanela quimicamente p reparada para tirar manchas; pastas para dar e
lavanderia; boneca de cêra para po- servação de móveis e utensílios; com- limpeza; fósforos; goma para lavan- conservar brilho; para lustrar; para
limento; brunidores; buchas para po- posições' para lavagem; para limpeza deria; graxa para couro;
sapates; polir; polimento para couro; madeilir; cêra para lavanderia; para con- de móveis e utensílios; detergentes; macieira; giz para sapatos; hidróxido ra; sapatos; etc.; pomadas para dar'
servar lustrar, e polir; composições esfregões para polir; esmeril; espon- de sódio; líquido detergentes; lixivia; e conservar brilho; para lustrar;
para brilho; composições para con- jas; esponjas de aço; esponjas qui- lixa; p rodutos para lustrar lã de aço para polir; pós para dar e conservar
servação de móveis e uteneilios; com- ra'camente preparadas para polir; para polir; massas para brilhar; para brilho; para lavar; para lustrar; para
posições para lavagem; para limpeza féculas para lixivia; flanela quimi- lustrar; para polir; material abrasivo polir; potassa, amparados para Ciar
de móveis e 'utensílios; detergerit!es; camente preparadas para limpeza; para polir °labia para -lustrar; élaos e, canservar brilho; para lavar; piara
esfregões para polir; esmeril; espon- fósforos; goma para lavanderia; graa para lustrar; para limpar móvel:, e lustrar; para palia; para, tirar manjas; esponjas de aço; es pon jas qui- xa para couro; sapatos; madeira etc.; utensílios; palhas de aço para; pano chas; para tirar ferrugem; sabão toa
micamente preparadas para polir; giz para sapatos; hidróxido de sódio; de sílex; de vidro; de esmeril; qui- muno sabão de areia; saponácens;
féculas para lixivia; flanela quirni•• líquidos detergentes; lixivia; lixa; micamente preparado para • tirar silicatos para lavanderias; soda
camente preparadas para limpeza; produtos para, lustrar; lã de aço para manchas; pastas para dar e conser- cáustica; sulfato para lavanderia; tifósforos; goma para lavanderia; gra- polir; massas para brilhar; para lus- var brilho; pastas para lustrar; para jolos para bailia]) e polimento; tinta
xa, para couro: sapatos; madeira etc.; trar; para polir; material abrasivo polir; polimento para couro; madei- para lustrar e polir; tochas de cera;
giz para sapatos; hidróxido de sódio; para polir; oleina. para lustrar; óleos ra; sapatos; pomadas para dar e veia da sebo; cara; cspermaccta e
estearina
líquidos detergentes; , lixivia; lixa; Para lustrar; para limpar ma•aeis e conservar brilho; para lustrar; para
produtos' para lustrar; lã de aço para Utensílios; palha de aço para; pano polir; pós para dar e conservar bri1\19 873.48748
polir; massas para brilhar; para lus- de sílex; de vidro; de esmeril; qui- lho; para lavar; para lustrar; para
trar; para polir; material abrasivo micamente preparado para tirar man- polir; potassa, preparados para dar
CROSS
para polir; oleína para lustrar; óleos chas; pastas para dar e conservar e conservar brilho; para lavar; para
Indústria
Brasileira
para lustrar; para limpar móveis e brilho; pari lustrar; para polir; po- lustrar; para, polir; para tilar manutensílios; palha de aço para; pano limento para couro; niadeira; sapa- , chas; paraatirar ferrugem? sabão co- Requerente: Cruz Azul Química S.A.
de sílex; de vidro; de esmeril; qui- tos etc.; pomadas,.para dar e cansei- anua; sabão de areia.; saponáceon
Local: São Paulo
tnicamenta preparado p ara tirar man- var brilho; para lustrar; para polir; I 1. !tas para lavanderias; soda cáusClasse: 2 '" ""' •
chas; pastas para dar e conservar pós para dar e conservar brilho; na- tra sulfato para lavanderia; tijolos Artigos: Substâncias
e preparações
brilho; para lustrar; ; para: pálir; , 1)9- ta. lavar; .para lustrar; para polir; --a a anilho e polimento; tinta para químicas usadas na sagricultura;polir; tachas de cera, vela
amento para couro; madeira; zapa- potassa; preparados para dar e conespermacete e cs- horticailtural na Veterinária e para
tos etc.; pomadas para dar e conser- sorvar brilho; para lavar; para lu' ae aeiso câra;Marina.
fins sanittrioe; 0,Peorveutks qufipiço3 •
var brilho; para lustrar; para. polir; trar; para polir; para tirar manctiasa I
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ge poeira; acetatos; acetato arsenito;
ãcidos adesivos medicaanentosos ve-
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cós; aleína; altaa; alumem; amônia;
banhos para animais; paeparados para destruir animais nocivos; pós pa.
ra desinfetar e lavar; antifungus;
arseniatos; arsênico; bactericidas;
bálsamos; baraticidias; barrilha desinfetante; benMato de sódio; bicarbonato de sódio; cal desinfetante;
cálcio; oarrapaticidas; céras para
enxertos; carvões para tirar melro de
geladeiras; cianeto; cloreto; cloro
fórmio; inseticidas; defumadores; deforma
desodorantes;
sinfetantes;
cidas; fungicidas; germicidirs; inseticidas microbicidas; sabão desinfetante; sabão para fins veterinários;
soda cáustica, vtacinas unguentos
Classe: 46
Artigos: Abrasivos; águas sanitárias;
alvaiade para limpeza; alvejantes;
amido para lavanderia; areia fira pato; brumadores; buchas para polir;
ra polimento; barrilha par lavanderia; boneca de cêra para polirriencêra para lavanderia; para cansarvar, lustrar e polir; composições para polimento; barrilha para avara
vação de móveis e utensílios; composições para lavagem para limpeza
de móveis e utensílios; detergentes;
esfregões para polir; esmeril; esponjas; esponjas de aço para polir; esponjas quimicamente preparadas para polir; féculas para lixívia; flanela quimicamente para limpeza; fósforos; goma para lavanderia; graxa
para couro; sapatos; madeira; gis Pa
-raspto;hidóxe1quidos detergentes; lixívia' jatas;
produto.s para lustrar, lã de aço para
polir; ma p— r aara brilhar; para lusSia material abrasivo
trar; par
para poli ma para lustrar; óleos
para lusa ; para limpar móveis e
uterafios: palha de aço para pano
de sílex; de vidro; de esmeril; quimicamente preparado para tirar
manchas; pastas para dar e conservar brilho; pastas para lustrar; para
polir; polimento para couro; madeira; sapatos; pomadas para dar e
conservar brilho; para lustrar; para
polir; pós para dar brilho; para lavar; para lustrar; para polir; potassa, preparados para dar e conser.
var brilho; para iavar; para lustrar;
para polir; para tirar manchas; para
tirar ferrugem; sabão comum; sabão de areia; saponá,ceos; silicatos
sulfato para lavanderia; tijolos P a
-rabilhoepmnto;iapr
lustrar e polir; tochas de cara; vela
de sebo; cera espermacete e estearina.

terinários; adonidina para veterinária; adonis venalis para veterinária;
adubos; sais para adubos; preparados
contra aftosa; preparados para afugentar insetos aglutinadores químicos
sanitária s e veterinários; água de cal
desinfetante; água de jeaal para ve•-•
aerinaria; água de potassa; água oxigenada desinfetante; águas sanita. rias; álcalis; alcós; oleina; altéa;
;alúmen; amônia; banhos para animais preparados para destruir animais nocivos; pós para desinfetar e
lavar; antifungus; arseniaros; arsênico; bactericidas; bálsamos; baraticidas; baralha desinfetante; benzoato de sódio; bicarbonato de sódio; cal
desinfetante; cálcio; carrapaticida;
cetras para enxertos; carvões para
tirar cheiro de geladeira; cianeto;
cloretos; clorofórmio inseeicida; defumadores; desinfetantes; desodorantes sanitários e para geladeitas,
desodorizantes; fertilizantes; foraicdas; germicidas; inseticidas mierabicidas; sabão para fins veterinários;
sbda cáustica; vacinas, ungüentos
Classe: 46
Artigos: Abrasivos; água sanitária;
alvaiade para limpeza; alvejantes;
amido para lavanderia'," anil; areia
fina para polimento; barrilha para
lavanderia; boneca de eéra para polimento; braunidores buchas para polir; cera para lavanderia; para conservar; lustrar e polir; =posições
para brilho; composições para conservação de móveis e utensílios; composições para lavagem; para limpeza
de móveis e utensílios; detergentes;
esfregões; para polir; esmeril; esponjas; esponjas de aço para polir; esponjas quimicamente preparadas para
polir; féculas para lixivia; flanela
quimicamente preparada para limpem; fósforos; goma para lavanderia;
graxa para couro; sapatos; madeira;
etc.; giz para sapatos; hidróxida de
sódio; líquidos detergentes; lixivia,;
lixa; produtos para lustrar; Ui de aço
para polir; massas para brilhar; para
lustrar; para polir; material abrasivo para polir; oleina para lustrar;
óleos para lustrar; para limpar móveis e utensílios; palha de aço para;
pano de silex; de vidro; de esmeril;
quimicamenae preparado para tirar
manchas; pastas para dar e conservar brilho; para lustrar; para polir;
polimento para couro; madeira; sapatos; etc.; pomadas para dar e conrervar brilho; para lustrar; para polir; pós para dar e •conservar brilho;
para lavar; para lustrar; para polir;
potassa; preparados paia dar e conN9 873.49142
servar brilho para lavar; para lustrar; para polir; para tirai" manchas
para tirar ferrugens; sabão comum;
IRUZUL
sabão de areia; • saponáceos; silioatas
para lavanderia; tijolos para brilho e
Brasileira
Indústria
polimento; tinta para lustrar e palir;
tochas de cêra; vela ti',e arro: cara;
Requerente: Cruz Azul Química S.A.
espermacete e estearina.
. _
Local: São Paulo
N9 873 489-90
Classe: 2
Artigos: Substâncià e preparações
AZULIMS
químicas usadas na agricultura.; na
Indústria
Brasileira
horticultura; na veterinária e para
fins sanitárias: atisortasates químicos
Requerente: Cruz Azul Qtiírnica de poeira; acetatos; acetato arsenato;
•
S.A.
ácidos adesivos medicamentosos veLocal: São Paulo
terinários; adonidina para veterináClasse: 2
ria; adonis venalis para veterinária;
Artigos: Substâncias e preparações adubos; sais para adubos; preparaquímicas usadas na agricultura; na dos mitra aftosa; preparados para
horticultura; na veterinarYa e para afugentar insetos; aghtina,dores quí
fins sanitários; absorventes químicos
-micosantárev ináras;gu
de poeira; atetatos; acetato amena de cal desinfetante; água de jovel
ao; áácidos adesivos medicamentosos veterinária; água de potassa; agua
'veterinários; adoninida para vetara oxigenada desinfetante; águas saniinala; adonis venalis para vete- tárias; álcalis; preás; aleína; altea;
rinária; adubos; sais para adubos; alúmen; amônia; banhos para ani,
preparados contra aflua; prepara. mais acaivos; >az _paia desinfetar e
dos pra afugentar insetos; aglutina,- lavar; antifungus; arseniatos: a rsa
dores químicos sanitários e veteriná-nita;bcerdsálmoua_
rios; água de cal tie.sinfetanta água ticidas; barrilha desinfetante; bende jovel Para veterinária; água de zoato de sódio; bicarbonato de sódio:
potassa; agua oxigenada desinfe- cal desinfetante;., cáálcio; carrapata
tante; éguas sanitárias; álcalis;
cidaa: cêraa para enxertos; carvões
40.n—n•• • —Am.a".

para tirar cheiro de geladeiras; cianeto; clOretos; clorofórmia traratica
da; defumadores; desinfetantes; desodorantes; fertilizantes; formicida;
fuingicidas; germicidas; inseticidas
microbicidas sabão para fins veterinários;. soda cáustica;
vacinas un .
g

Março de 1969
vanderia; boneca de cêra para, polia
mento; braunidores; buchas para
polir; cara para lavanderia; para
conservar, lustrar e polir; composições para brilho; composições, Para
lavagem; para limpeza de móaeis e
ra polir; esmeril; esponjas; asponjas de aço para polir; esponjas quimicamente preparadas para polir; esponjas quimicamente preparadas para polir; féculas para lixívia; flanela quimicamente preparada para um
peza; fósforos; goma para lavanda,
ria; graxa para couro; sapatos; madeira; etc.; giz para sapatos; hidróxido de sódio; líquidos; detergentes;
lixívia; lixa; produtos para iuStrar;
lã de aço para polir; massas 'para
brilhar; para lustrar; para poir; ma
terial abrasivo para polir; -oleína, para lustrar; óleos para lustrar; 'para
limpar móveis e utensílios; palha, de
2.ÇQ para; pana rie sílex; de vidro;
de esmeril; quimicamente preparado
para tirar manchas; pastas para dar
e conservar o brilho; para lustrar;
para polir; polimento para couro;
madeira; sapatos etc.; pomadas para dar e conservar brilho; para , lustrar; para polir; pós para dar e icon,
servar brilho; paa lavar; para lustrar; para poli; potassa; preparadas
para dar e conservar brilho; para lá
vai' para lustrar; para polir; para
tirar manchas; para tirar ferruaens;
sabão comum; sabão de areiaa , sa.
ponáaeos; silicatos para lavandeira;
soda cáustica; sulfato para lavanda
ria; tijolos para brilhar; e polinSento; tinta para lustrar e polir: tochas
de cêra; vela de sebo; cera; esper.
macete e estearina
""
N9 873.495-96

Classe: ' 46
Artigos: Abrasivos; água sanitária;
alvaiade para limpeza; alvejantes;
amido para, lavanderia; anil; areia
para polimentoá baxrilha; para lavanderia; boneca de- cara para Poli.
cerar; lustrar e polir; composições
mento; brunidores; buchas para polir; coposições para brilho; composições para lavagem; para limpeza
de móveis e utensílios; detergentes;
esfregões para polir; esmeril; esponjas; esponjas de aço para polir; asponjas quimicamente preparadas P a
-rapoli;fécusxíva:nela quimicamente preparada para
limpeza; fósforos; goma para lavandaria; graxa para couro; sapatos;
deria, etc, giz para sapatos; hldróxido de sódio; líquidos; detergentes; lixívia; lixa; produtos para lustrar; lã de aço para polis; massas
para brilhar, para lustrar; aaaa polir; material abrasivo para polir;
oleína para lustrar; óleos para lustrar; para limpar móveis e utensílios
palha de aço para; pano de sílex; de
vidro; de esmeril; quimicamente
preparado "para tirar manchas; pastas para dar e conservar o brilho;
para lustrar; para polir; polimento
para couro; madeira para sapatos
etc., pomadas para dar e conservar
brilho; para lustra; para polir; polimento para couro; P/sapatas, etc.
para dar e donservar brilho; para
tassa; preparados para dar e cora)
servar brilho; para lavar; para lustrar; para polir; para tirar manchas
TatTikatilk
para tirar ferrugens; sabão comum;
sabão de areia; saponáceos; silica-, Idast ria
13raeileira
tos para lavanderia; soda cáustica;
suf ato para lavanderia; tijolos Para'
brilho e polimento; tinta para lus- Requerente: Cruz Azul Química $,A.
trar e polir; tochas de cêra; vela de
Local: São raaulo
sebo; cara; esperma,eete e estearina
Classe: 2
Artigos: Substâncias e preparagões
No 873.493.94
químicas usadas na agricultura; na
veterinária; na horticultura; e para
fins sanitários; absorventes químicos
CRU SOL
de ,poeira; ace tatos ; acato arsenita ;
ácidos; adesivos medicamentosos veanddstriet
Brasileira
terinários; adonidina para :ateariaria; adonis venalis para veterinária;
Requerente: Cruz Azul Quinara S A. adubos; sais para adubos; prepara.
dos contra aftosa; preparados Para
Local: São Paulo
afugentar insetos; aglutinadores (aia
Classe: g
Artigos: Substâncias e preparações micos sanitários e veterinários; aaua
químicas usadas na agricultura; ria de cal desinfetante; água de oval;
horticultura; na Veterinária c para para veterinária; água de potasM;
fins sanitários; absorventes quími- água oxigenada desinfetante; águas
cas de poeira; acetatos acetatoarseni- sanitárias; álcalis; alceis; aleira.;
to; ácidos adesivos medicamentosos altéa; alúmen; amônia; banhos Para
sais pura adubas; preparados con- animais nocivos; pós para desinfetar
tra aftosa; preparados pare afugen- e lavar; antifungus; arsernatos, lia tar insetos; aglutinadores químicos raticidas; barrilha; desinfetante;
Sanitários e veterinários; água de cal benmato de sódio; bicarbonata ae
desinfetante; água de jovel para ve- sódio; cal desinfetante; cálcio; carteriniaria; água de potassa; água rapaticidas; caras para enxertos;
oxigenada desinfetante; águas sana carvões para tirar cheiro de geladél.
tárias; álcalis; aleós; aletria; altéa; ra, cianeto; cloretos; clorofórmio;
aliunen; amônia; banhos para ani- insetificada; colas; defumadores; cle,1
mais; preparados para destruir ani- sidfetantes; desodorantes sanitários
mais nocivos; pós para desinfetar e e para geladeira; desodorizantes; fer
var; antifungus; arseniatos; arse- tilizantes; formicida; fungicidaa;
nico; bactericidas; bálsamos; bara- germicida,s; inseticidas; min•obicidaa;
ticidas; barrilha desnifetante; Jun, sabão desinfetante; sabão para fins
zoato de sódio; bicarbonato de sódio; veterinários: soda caaustica; vacinas
cal desinfetante; cálcio; carrapata
unguentos
cidas; cêras para enxertos; carvões
Classe: 46
para tirar cheiro de geladeiras; eia- Artigos: Abrasivos; água sanitária;
dorizantes; fertilizantes; formicida; 'alvaiade para limpeza; alvejante;
fungicidas; garmicidas; inseticidas amido para lavanderia; anta areia
microbicidas; sabão desinfetantra sa- fina para polimento; baralha para
bão para fins veterinários; soda caus lavanderia; boneca de cêra para 14
tina; vacinas uguentos
limento; bruni dores; buchas para
Classe: 46
polir; cêra para lavanderia: rara
Artigos: Abrasivos; água sanitária; conservk lustrar e polira campos .
alvaiade para Imipeza; alvejantes; ções para brilho; composições para
amido para lavanderia; anil; areia; conservação" de móveis e uiarailioa
para polimentu; Parrilha; para
composições para lavagera; para 1
•
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origem animal, vegetal ou mineral !
NQ 873,503
em bruto ou parcialmente preparadas; artigos elétricos, aletreaucas,aparelhos para fins úteis, inscrumentos de precisão; aparelhos e utensa
lios domesticos` em geral; iastrumentos, máquinas, aparelhos e petrecnos
para a medicina, a arte dentária, a
cirúrgica e a higiene; arramais ,ie
borracha e látex; artefatos de produtos acabados de origem animal, v e g etal e mineral; ai agos de material
plástico em geral; proautos quunicos
para a limpeza geral, velas, rasiforos,
sabão comum, detergentes, preparados
para lavar, polis, lustrar. embe,ezar
e conservar; lubrificantes; óleos; graxas; combustíveis em gerai; perfumaria, e artigos de toucador em geral; serviços de limpeza; ale desiniecrochpe S. A. — Crédito
çâo sanitária em geral, de conserva- Requerente:
Financiamento e eia estime/11;os
ção eia geral, de aedetizaçáo . e exter"ICRearn"
minação em geral.
Local: Rio Ge anae do "'til
Classe: ‘4
dl° -873.499
•
Artigos: Na Classe
N9 873.504.

pesa de móveis e utensílios; detergentes; esfregões para polir; asmaali; esponjas; esponjas de aç.) para
polir; esponjas quimicamente preparadas para polir; féculas para hm.
Via; flanela quimicamente preparada
para limpeza; fósforos; goma para
lavanderia; graxa para couro; sapatos; madeira, etc.; giz para sapatos;
hidra:e:do de sódio; líquidos detergentes; lixívia; lixa; produtos Para
lustrar; lã de aço para polir; maspaz para brilhar, para lustrar, para
polir; material abrasivo para polir;
o:ken:ia para lustrar; óleos para lustrar; para 'impar móveis e utensilios;
palha de aço para; pano de sílex;
de vidro; de esmeril; quimicamente
preparado para tirar manchas; pastas para dar e conservar brilho; paar
lustrar; para polir ' polimento para
couro; madeira; saapaos; etc. po,
macias para dar e conservar brilho;
para lustrar; para polir; pós para
dar e conservar brilho; para lavar;
para lustrar; para polir; potassa,
preparados para dar e conservar criRio; para lavar; para lustrar; para
polir; para tiarr manchas; cara tirar ferrugem; sabão comum; sabão
de areia; saponáceas; silicstos para
lavandeiras; soda cááustica; sulfato Requerente: Luisiania.. A.dminiatração
e Participações' S. A.
parra lavnderia; tijolos para trilho e
Local:
dana uara
polimento; tinta para lustrar e p0Classe; 50
Ir; tochas de c'era; vela de sebo; cê.
Artigos: Gênero ao eg•ocio: actuara; espermacete e estearias,
nistração de bens, e a -participaçao
em'
empresas inousaI, comerclaas
N9 873.497
e de serviços.

Luisiânia

sica; dados, dardos, discos, dominós;
espingardas de brinquedos, espingardas de vento, estaqueinhas para ;,cia
gar, , enigmas, engenhos de guerra de
brinquedo; ferrinhos de engomar, rerramentas para crianças, zigr.iras
aves e animais, figuras para Aao ae
xadrez, fogões e fogõezinhos brai.-quedo, jogos de futebol de mesa, Joelheiras para esporte; ganchos para
pesca, guizos para crianças; balterres;
iôiôs, iscas artificiais para pesca: jogos de damas, jogos de dominó,
• gos de raquete; linhas para pesca,
luvas para box, para esgrima, para
, jogador de pela, para jogador ae
seico; máscaras carnavalescas, mesas
de bilhar, de campista, de roleta, de
xadrez, mobilias de brinquedo, miniaturas . de máquinas, miniaturas ae
utensílios- domésticos; patins, patinetes, piões, petecas, peças de jogos de
damas, planquetas para ginástica, peças de jogos de dominó e xaderz,
pelotas, pianos e outros .nstrumemos
musicais de brinquedo, pistolas de
atirar flexas, papagaios de papel, panelinhas; quebra-cabeça em forma de
armar; raquetes, redes de pesca, rea
cies para jogos, rodas de roleta, revólver de brinquedo; soldadinhos de
chumbo; taboleiros para jogos, acua
de bilhar, tambores para crianças,
tamburéus, tamboretes, tênis de mesa,
ttrens e vias férreas para brinquedos;,
varas para pesca; varas para saltar,,,
vagonetes; zepelim; confeti; serpeia.;
tina; velocípedes.
N9 873.507

N9 873.500

Luisiânia, Administração

e Participações S. P.

Requerente: Iochpe S. A. — Credito,
Financiamento e investimentos
"ICRELPI"
-Requerente:. Luisiâni.a, Administração
Local: Rio Grande do Sus
e Participações S. A.
•
Classe:
47
•
Local: Guanaaara
Artigos: Na Claset
Nome de Emprêsa
Ns 873.505
.N9 873.F Ol

Ind.BrastleITÉ
Financiamento e Investimentos
"ICR,EFI"
Requerente: Cruz Azul Química 5. A.
's.0"
Local: Rio Grande do Sul
Local: São Paulo
Classe: 45
Classe: 28
Artigos: Fiares naturais; mudas para'
'ÇS011°
Artigos: Artefatos de cêra, artefatos
pomicultura, árvores e arbustos. ema_
de esponja, artefatos de matéria alasdas para a agricultura, horticultura e
Uca, artefatos de produtos químicos,
\
tti
,
floricultura;
plantes vivas; rema.tes.
xeb.`
artefatos de resina, baldes, banheiros;
N,,y
:cabos, celulóide, cêra para indústria,
N° 873.506
chapas, colas industrais, compostos
Vegetais, não químicos, cordéis, envólucros, eaguinchos, espalha:Lres de
águia, esponjas, filmes virgens, fôrmas, frascos, garrafas, gelatina, glu- Requerente: Mitograllea Indii.str la e
Comércio Ltda.
teina, glutina, giz para alfaiates, goLocal: Guanabara'
mas preparadas, lacres, lamparinqs,
A. — Crédito,
Requerente: Ioclipe
Nome de emprêsa
lava-dedos, lavatórios, massas prephFinanciamento e Investimentos
radas, matéria plástica ou sintética,
"ICREFI"
N9 873.502
mirra, negro de fumo, oleina, óleos
Local: Rio Grande do Sul
para pintura, parafina preparada, peClasse: 49
nachos, piaçaba, pluma de estôto, pós
1 Artigos: Jogos, brinquedos, artigos
para moldagem, recipientes, resinas
desportivos e passatempos a saber:
preparadas, resinóides preparados, reálbuns para recortar e armar, aviões,
vestimentos, rolos de imprensa, sa,:automóveis, aros, argolas; Metes de
bões para uso na indústria, talhas,
loteria, bercinhos, bonecas, bonecos,
tintas, terrina, tij elas tipos para Imbaralhos ee cartas, bolas para todus
pressão, urinós, varetas, vasilhames,
os esportes, brinquedos em forma de Requerente: Iochpe S. A.
Credita
vernizes e vasos.
animais, balões de brinquedo, bilhares,
Financianiento e Investimentos
brinquedos mecânicos, brinquedos em
"ICREFI" .
N9 873.498
forma de instrumentos musicais, brinLocal: Rio Grande do Sul
quedos em forma de armar. aririqueClasse: 43
dos em forma de ferramentas, brin- Artigos: Agua oxigenada, água de coquedos em forma de máquinas, brin- lônia, água de quina„ água de rosas,
CRUZ, AZUL QUICA
quedos de corda e brinquedos de bor- água de alfazema, amônia pertumada;
racha com ou sem assovio; cardinais. batons, brilhantinas; barbas artifiRequerente: Iochpe S. A. -- Crédito carrocinhas, caminliões, cartas de jo- ciais, bigodes 'artificiais; cílios
gar, chocalhos, caneleiras para espor- dais, cremes para a pele, cosmé
Requerente: Cruz Azul Química d. A.
Financiamento e Investimentos
tes, caraa as para laia casinha de para a pe sarmin, Jhoiros cm paS"ICREFI"
•
Local: São Paulo
brinquedo, casinhas de armar, cadei- til r ri es odorantes, depilatotios
Local: Rio Grande do Sul
Classe: Nome de Emprêsa
ras de brinquedos, carteiras e enve- solv^,,,:f; estojos de escôvas, essén.
Classe: 43
Artigos: Produtos químicos para toe--ratos, esmaltes para unhas
dos os fins industriais, substâncias e Artiatis: Aguas gaseem, naturaia ou lopes com folhas para recortar armar. calçados para bonecos, cordas escov:-.s para cabelo,- dentes, cilios
preparações químicas usadas na agri- artificiais, caldo. de cana, caldoe
cultura, horticultura, veterinária e frutas, guaraná, refrescos, refrigerem • , tra:a pular, clavinas liara tiro ao alvo, unhas fixadores para o cabelo;
capas de dados, caixinhas de tini- cerfino perftunade para uso de toutes, soda, xaropes para refreseos
para fins sanitários; substância -De
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eador, grampos pata o Jabeio;
;caso; iapi.s paia alaquilageta,
ioçoes paia oaroa, riqmoos nenarricios, rixa--; para armas; tacos pa... a
caceio.; pe-ueaz, papeis pe...ouna-os,
periumes, petróleos, pentes, 1)oniadas
paia a pele, po de arroz, pasia:s . aen
;lindas; rouge, reaes _rara o eaaeiv;
taiocas e sabonetes petiutai aos, sais
periumados, saenetes; aluo ;ia:1unatio, tinturas paia o caoeici, ijoics
jítua vimas; usi a Ginciais; verin• cá para unnas, vinagre
aparemos • de Paraeac elericos; emular:lares de ,jeabelo tretricos,
N9 373.508
ai urnatieu;

:anipu; • .

DiARIO OFIC!AL
873.51t

(beça() In)
_
N Q 873.513

rilars-g`o da 1959
turt.s; cadernos escblares ou Lao;
to-vaiaras; biccus de papei; papei . al

-ianç;peld sno;embalgns
. de papei, passagens; latinos; a.a.-atua
livros em manco; papel para embrulho; papem laminacto;! estanhado; •papel de sécia; papel' celulose; papel
transparente; carteiras de papel; blo-

Elétrica Sarkis
Indústria e Comércio Ltda.

fichas em branco;
, cos de papel; talões
Classe: 38
Serviços: Serviços c.a- adtninistração

Requerente: Elétrica Sarais
IndUstria e Comércio Limitada
Local: Distrito Federal
Nome de' Empresa
N9 873.512
8RAsttE:14

Elétrica Araujo
dorn:-,rc ia! Ltda.
Requerente: Elétrica Aratoo
Comercial Limitada' •
Local: Distrito •Federal /"Zinie de Empresa
N9 873,513

Rew—e rente: ,- Propira S. A. —
Pecuária industrial
Local: Pará
Classe: 19
Artigos: da classe.
-^
N° 873.519

Agro

de bens; _móveis e imóveis; serviços
de assistência técnica; jurídica; liscal e contabil;"admi rostração de emprêsas; serviços de oi len taÇão e cegardena.ção; serviços de planejamento;
serviços de publicidade e propaganda
em geral; ir yrviçoiaj. dactilográticos;
serviços de corretagem; serviços
promocidnais
Classe: ; 50
N

9 873.623

GRÁFICA ED TORA
QUINCAS BO
LTDA

Requerente: Gráfica jEditésra Quincas
Borba Ltda.
Requerente: Iochpe S .. A. —
Local: São Patuo
Fiaareciameneo e /investimentos
Nome de ernprêsa
"ICREFI'''
Local: Rio (hande da lul
INSTITUTO RUI BARBOSA
N9 873.624
Classe: 46
Artig os: Artigos e preparaices para
Campos . Est. do Rio
conservar, polir e limpeza em geral,
a saber: algodão preparado para limRequerente: Banco cl0 Estado
par metais e • móveis,, ami, amido,
Piaui S.A.
azul da Priissia e Ultraniar para la- Requerente: Gentil de Castro Paria
Local: Rio de Janeiro
Local: Piauí
vanderia, abrasivos quando para conQUINCAS BORESA
Classe: 33
Classe: 50
servar e polir, ~rilha, Duchas para
Titulo de Estabelecitneiro
Gênero de negoc o, estabelecimento
Incgiatriai Brasileira
limpar e polir; ceras para msoaknos,
bancário
composições para limpar maquinisN° 873.514
mos, cera para iavanderia; deterN 9 873.52r
gentes; extrato de anil; ..:laneras preRequerente: Gráfica Editdra 'Quinem
paradas para limpar metais e m0io‘la Ltda.
veia, fécula para tecidas, ió,storos;
Local: São , Paulo
goma para engomar, soma para liiClasse: '50
CoNsTaTSTORA
vanderia e lavadeira, ;laxas para Requerente: Aguas e esgotos io Ptaul
Artigos: Para distinguir os serviços
calçados; líquidos para tirar mancnais
gráficos
S A — AGESPISA
SANTOS LTDA.
e branquear roupas; óleo para limLocal: Piaui
Na.. 873.525-27
peza de carros; preparações ima deClasse: 50
sengordurar e oranquear, Pomadas
Requerente: Construtora Santos
Artigos: Companhia de Aguas e
para calçadas, pasta para polir, prepaLtda.
Esgotos.
•
rados quimfons para. tinturaria e laLocal: Maranhão
vanderia próprios para tirar manNome de emprêsa
N° 873.515
has de roupas, tireparacias para laN° 873.521
mas, pós de. brunir metais; soda para
,avanderta, sabão em pó, sabão caINCORRIA BRASILEIRA
l:quiri, saponáceos, sulfato de soda,
;Meato de sódio, *oda cáustica; tijolos
CONJUNTO INSTRUMENTAL
de polir; velas.
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Rhodia". — Indúl irias
N9 873.509
Químicas e Têxteis S. A.
,
Local: Santo André
Requerente: Saponnicadora
Classe: , 22
W
Lacoimbra Ltda.
Requerente: lierminid Teixeira
Artigos: Pios em geral
Local: Maranhão
Local: São Paulo
Classe: 23
Classe: 46
Classe: 33 titulo
Artigos: Tecidos em geral
Artigos: Detergente, sabao comum,
Classe: 36
sapóleo, só,fia cáustica, sabão de areia,
N° 873.522
Artigos: Vestidos; emas; sobretupotassa, pieparaos para lavar,
dos; manteaux; impermeáveis* caljantes, pôs para lavar.
ças ; saias; camisas: . cuecas; combinações; soutiens; bilusas; peignoirs;
N 9 '173.516
pijamas; chinelos; Ichapéus; uvas;
gratatas; pullovers; roupões; maillots
para_ banho; calçõeS para esporte; i.
COPAL
me`
INP 813 . 5, 8- 30
Requerente: Esporte Clube
INDUSTRIA BRASILEIRA
Internacional
Local: Rio Grande do Sul
Requerente: CLPAL — Jomercio
Classe: 42
ROVALAN
Artigos: Vinhos em geral
Importação de Peças e Acessorios
Limitada.
N° 873.510
"...mal: Piauí
leisIR;A BRASILEIRA
NOVA PROUIJON
Classe: 38

AGESPISA

TALIAR

D'AMAróNIA

''NOVART"

õt?

CICLONE

Cilinterland turismo ltda.
Requerente; Ciclone Hisiter/and
Turismo Ltda.
Local: Distrito Federal
Nome de Ernprês8,

Artigos: Na Classe
N9 873.517

Requerente: Fkanciseo •Tosé Moura
Cunha Martins
Local: Guanabara
Artigos: Para distinguir imPresso,i em
Requerente: Telefone do Piauí S. -A. geral, a saber: papéis de carta; paTelepisa
pel oficial; papel cópia; cartões coLocal: Piauí
.merciais e de visitas; envelopes; reClase: 50
cibos; faturas; duplicatas; letras de
Aplioa4o: Marcas de serviço
câmbio; notas promissórlas; deben-

TELEPISA.

Requerente: Rhodia — Indústrias
Químicas e Têxteis S. A.
Local: São ,Paulo
Classe: 22
Artigos: Fios 'ieni geral
Classe: 23
Artigos: Tecidos em geral
Artigos: Vestl dos 'ternos' solvetu dos*
manteaux: impermeáveis;
calças;
saias; camisas; cuecas; combinações;
soutiens; blusas; peignoirs; pijamaS:
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. Classe: 3
Classe: 18
Artigos: Para distinguir como mar- Artigos: Para distinguir como marca
ca genérica: Suastancias quirnica.s, genérica: . Armas, munições de guerra e
piodutos e preparados para serem caça. Explosivos, iogas de artifícios
usados na Mediana ou na Farmácia
Classe: 19
Classe: 4
Art gos: Para •avinguir como marca Artigos: • Para distinguir cano • Marca
generica: Substancias de iorigem ani_ genérica: Aves e ovos em geral, an•
mal, vegetal ou mineral, em bruto mais vivos,. inclusive o bicho da sêcla
ou parciaimente preparadas
Classe: 20
Indti gtria Brasileirà'
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe: 5 Artigos: Para distinguir corno mai ca.
Artigos: Para distinguir •como marca genérica: Petrechos navais e acronálaa.
genérica: Metais não trabalhauos ou ticos, (salva-vidas, âncoras, cintos dem
Requerente: Rhodia — Incliastáas Requerente: Indústria de Panifica- parcialmente trabanados, usados nas
natação, bóias, pára-quedas)
•ção Nossa Senhora do Loreto Ltda.
indústrias
Químicas e Têxteis S. A.
Classe: 21
Classe: 6
Local: Pernambuco
Local: São Paulo
Artigos: Para aistingu-r como marca Artigos: Para distinguir corno marca
Classe; 41
Classe: 22
genérica: Veiculos e suas partes
Artigos: Pães • e massas alimentíaias genérica: Máquinas para -indústrias
Artigos: Fios era gera*
integrantes
texteis,
máquinas
para
fins
inclua_
Classe: 23
N9 873.540
Classe: 22
triaia, máquinas de precisão, máquiArtigos: Tecidos em geral
nas operatrizeã, motôres e peças
Artigos: Para distinguir como marca
Classe: 36
para motores
Artigos: Vestidos, ternos, sobretudos,
genérica: Fios em geral para tecelagem
Classe: 7
manteuax; impermeáveis; calças;
e para uso comum. Linhas de costura,
Artigos: Para assanguir corno marca para bordar, para tricotagem e para
saias; camisas; cuecas; comblnaçoes;
generica: Máquinas de agricultura,
soutiens; blusas peignoirs; pijamas;
crochét
Indústria
horticultura. e suss partes integian_
chinelos chapéus; luvas; gravatas;
Brasileira
Claáse:
23
tes.
Grandes
instruthento
agriéolas,
pullovers; roupões; maillots. para
Artigos: Para distinguir. como marca
inclusive tratores
banso; calções pára esporte; meias
genérica: Tecidos em geral, tecidos para
Requerente: Julio Sadzinsiti
Classe: 8
Local: Santa Catarina
Artigos: Para distinguir como marca confecções em geral, para tapeçarias e
TERMOS DEPOSITADOS EM
Classe: 7
genérica: Instrumentos cie precisão e
para artigos de cama e mesa
2-1-69
Artigos: Para assinalar e distinguir cientifico, aparelhos de uso comum,
Classe: 24 ss
S 9 873.534
genericamente 'ti
os ai gos da classe, instrumentos e aparelhos didáticos, Artigos: Para distinguir corno marca
a saber: Máquinas de agricultura e. aparelhoS eletrônicos e elétricos genérica: Artefatos de artigos de algoe suas partes integrara. para veículos, moldes de tôda espé- dão, nylon, plásticos, cânhamo, caroá,
,
2u/4w/te
t thorticultura
tes. Grandes instrumentos agrícolas, cie, acessórios de ai:Ia:relhos elétricos, juta,
linho paco-paco rami, rayon,
- inclusive tratores
(inclusive válvulas, lâmpadas, toma- sêda lã
natural de materiais sintéticos él'
das,
fios,
soquetes),
aparelhos
foto10
NO 873.541
outras fibras
gráficos, máquinas falantes, discos
Classe:
25
gravados
e
filmes
revelados,
apare_
•
Requerente: T. Martins — Confeilhos eletro_domésticos, instrumentos Artigos: Para distinguir corno marcas
taria
e
aparelhos
de
ótica,
instrumentos
e
genérica:
imagens
e
gravuras,
estáttias,s
Guanabara
aparelhos- para fins úteis
. estatuetas, estampas, manequins e aná-s
Classe: 41
- Classe: 9
logos, desenhos, fotografias. Quaisquer
Título de estabelecimento
Artigos: Para distinguir como marca
obras de pintura e escultura
No 873.535
genérica: instrumentos nusicais e suas
Classe: 26
Indiistria'15rasãira
partes integrantes
Artigos: Para distinguir como marca,,.,
genérica: Artefatos de madeira osso ous
10
Requerente: Fe:alara, Manar & Cia. Artigos: ParaClasse:
marfim
distinguir
orno
marca
Limitada
Classe': 27
genérica:
Instrumentos,
máquinas
,apaLocal: Rio Grande do Sul
iNo0srata BRASILEIRA
relhos e petreahos para a medicina, a Artigos: Para distinguir como marcais,
Classe: 36 arte dentária, a cirurgia e a higiene, genérica: Artefrtoa de palha ou fibraas
Bequerente: Produtos atoche Quími.
Artigos: Calçados para homens,
coe e Farmacêuticos 5. A.
senhoras e crianças
máquinas, aparelhos e instalações hospi• Classe: 28
Local: Rio de Janeiro
talares, de expurgo e fins análogos
Artigos:
Para
distinguir como marcas
N9
873.542
Classe: 41
Classe: 11
genérica:
Artefatos
e produtos acabadosa
Artigos: Produtos alimentícios
Artigos: Para distinguir somo marca de origem animal, vegetal e mineral,£
Produtos alimentícios para animais
genérica: Ferramentas de tôda espécie artefatos de substâncias químicas,
N9 873.536
(exceto quando partes de máquinas),
artefatos dc material plástico
18
chinelos; chapéus; luvas; gravatas;
jpullovers; roupões; maillots para
Islanho; calções para esporte; anelas
Ns. 873.531-33

CIDENA,

N9 873.539

NOSSA SENHORA
00 LORETO

SADZINSKI

7.1:4

.11L,

os>

AMVIMIN

THE BRAINS

ferragens e cutelaria em geral. Pequenos

Classe: 29

Artigos: Para distinguir como marca.,
artigos de qualquer metal*
genérica: Escôvas comuns, espanado-'
Classe: 12
res e vassouras
Requerente: Salmo Gomes Larangeira Artigos: Para distinguir como marca
30
Guanabara
INDÚSTRIA BRASILEIRA
genérica: Botões e alfinetes comuns, 'Artigos: ParaClasse:
distinguir como marca
Classe: 50
corrediços e demais miudezas de
genérica: Guaaa)a, -chuvas, bengalas ae
Atividade: Conjunto Musical
armarinho.
suas partes integrantes
Requerente: Produtos Rocha Quirnia
N9 873.543'
Classe: 13
Classe: 31
cos e Farmacêuticos S. A.
Artigos: Para distinguir como marca Artigos: Para distinguir como marca
Local: Rio de Janeiro
genérica: Joalheria "e artigos, semi pre- genérica: Tendas, lonas, correias de
Classe:, 41
ciosos
e suas imitações, asados como transmissão de tôda espécie, cordoaArtigos: Produtos alimentícios
adôrnos,
pedras preciosas e suas imi- lha e barbante. Material de vedação
Produtos alimentícios para animais
e mangueira
tações, bijouterias de uso pessoal
Classe: 32
Classe: 14
Artigos: Para distinguir como marra: Artigos: Para dsitinguir como marca
enérica: Vidro comum, laminado, tra- genérica: Jornais, revistas e publica,
ções em geral. Albuns e programas
balhado em tôdas as formas e preparos, radiofônicos.
MUNI:~
teatrais e eine.
vidro cristal para todos os fins, vidro inatográficas.Paços
Requerente: Produtos Rocha Quími_
programas circenses
INDÚSTRIA BRASILEIRA
industrial com telas de metal ou
cos e Farmacêuticos S. A.
Clame: 34
composições especiais
Local: Rio de Janeiro
Artigos: Para distinguir como marca
Classe: 8
genérica:
Tapetes,
cortinas e panos
15
para assoalhos e paredes, oleados e
Artigos: Fitas ("videoatapes") gra- Requerente: SIDEC — Sociedade Artigos: ParaClaSse:
distinguir
como
marca
encerados, inclusive para instalações
vadas com imagens e som relativos
Internacional de Engenharia e
genérica: Artefatos de porcelana, cehospitalares
a assuntos educacionais médicos, e
Comércio
Ltda.
râmica, faiança, barro e terracota, lou.
fitas gravadas, com imagens e som,
35
Local:
São
Paulo
ças vidrada para uso caseiro, adôrnos, Artigos: Para Classe:
para reprodução eletro_magnética ou
distinguir como marca
Classe: 1
cinematográfica
fins
artísticos
e
instalações
sanitárias,
genérica: Couros e peles preparados
Artigos: Para distinguir como marca
genérica: Substâns ias e: preparações artÊatos de cerâmica para uso caseiro, ou não. Artefatos de couros e peles
adi:imos
e
fins
artísticos
Classe: 36
químicas usadas nas indústrias, na
Classe: 16
Artigos: Para distinguir como marca
fotografia e nas análises químicas.
genérica:
Artigos de vestuário de
Substâncias e preparações químicas Artigos: Para distinguir como marca
genérica: Materiais para construções, tôda sorte, inclusive de esporte e
anti-corrosivas e anti-oxidantes
para
crianças
Classe: 2
decorações e adôrnos de prédios
Artigos:
Para
distinguir
como
marca
Classe:
37
Requerente: Sociedade Distribuidora genérica: Substâncias e preparações
Classe: 17
Artigos: Para distinguir como marca
de Veículos Ltda. "SDV"
Artigos:
Para
dstinguir
como
marca:
químicas usadas na agricultura, nagenérica: Roupa de cama e mesa,
Local: Pernambuco
horticultura, na veterinária e para genérica: Artigos, máquinas e balalarões inclusive cobertores, toalhas de uso
para escritório e desenhe
fins sanitários
Nome de ergprêsa
pessoal, pano de prato e análogos

NUTRO

PLET

IIEDICOVISION
woMMA

Sociedade , Distribuidora
'de Veículos Ltda. "SOU

1556 Quarta-feire 5

Março de 1969

OIAR10 OFICIAL (Seção

Classe: 38
l uso comum. Instrumentos e Apare—
Artigos: Para distinguir como 12:arca /lhos d-icláticos, moldas de tóda espéagessorios de aparelhos elétricos
genérica: Papéis, impressas em geral
e artefatos de papel e papelao
(inclusive válvulas, lâmpadas, tomaClasse: 39
das, fios, sapatas, etc.), aparelhos
Artigos: Para distinguir como , marca fotográficos, máquinas falantes, etc.,
genérica: Artefatos 'de borracha e de discos gravados e filmes revelados
gu:a-percha •
Classe: 40
N9 873 593
Artigos: Para distinguir como marca
genérica: Móveis de metal, vidro ou
madeira e de qualquer material, esto.
INDUSTRIA DE CO!
fados ou não. Colchões, travesseiros
MORES ELETRIWS
e acolchoados para meveis e móveis
para escritórios
CONDUGEL LTDA.
Classe: 41
Artigos: Para dis'ingiar como marca
genérica: Substancias alimentícias e
seus preparados. Ingredientes de ali- Requerente: Indúsiria de Condutores
Elétricos "Condugel" Ltda.
mentos, essência alimentícias.
Local: São Paulo
Classe: 42
Nome de Emprêsa
Artigos: Para distinguir como marca
genérica: Bebidas alcoólicas e lerNo 873.594
meniadas
Classe: 43
Artigos: Para distinguir como marca
COMERCIAL LADRIgenérica: Refrescos, aguas naturais
e artificiais, usadas como bebidas
LEX LTDA,
Classe: 44
Artigos: Para distinguir como . marca
genérica: Tabaco manufaturado ou
Requerente: Comercial Ladrilex Ltda.
não. Artigos para fumantes
Nome de Emprêsa
Classe: 45
Artigos: Para distinguir como marca
N9 873.595
genÉsia..a: Sementes e mudas pata
agricultura, horticultura e floricultura'
Classe: 46
Artigos: Para distinguir como marca
genérica: Velas, .fósforos, sabão comum, detergentes, cáras para assualhos, anil, preparações- químicas para
a lande.= e artigos e peeparoçõ-es
para limpar, consei ose e polir
Classe: 47
IND. BRASILEIRA
Artigos: Pará distinguis como masca
genérica: Combustíveis. lubrifacantes,
substâncias e produtos destinados a
ussudo
anon:nação e ao aquecimento
Classe: 18
Artigos: Para distinguir como marca
Indústria e Comércio de
genérica: Perfumarias, cosméticos, Requerente:
Acumularia Globo Ltda.
dentifrícios, sabcnstes e preparados
Local: Alagoas
para o cabelo, anagos de 1:0a0eados e
Classe: 8
esoervas para os dentes, unhas, cabelo
distinguir acumuladoe roupa, aparelhos e petrechos para Artigosalaara
res elétricos
cabeleireira
Classe: 49
N9 873.596-99
Artigos: Para dsitinguir como marca
-genérica: 3;:g,os de tôda espécie
Brinquedos e passatempos, petrechos
e artigos para fins exclusivamente
'desportivos
—
N 9 87.3.tl

NORMA

GHAMONIX
IND. BRASILEIRA

gerger-ale — guaraná — res-

873.604

ropes
Classe: 44

Artigos: Para distinguir. Cinzeiros —
cachimbos — carteiras, para fumos —
'SERR4 DO CURRA
charutos — cigarros — cígarrilhos —
filtros para piteiras e para cigarros
— fumos em fielha, ou em corda — Requerente: Construtora Serra de
Curral Ltda.
isqueiros — piteiras — rapé e tabacos
Local: Minas Gerais
'Classe: 25
N9873.600
Artigos: Projetos — plantas de obral,
'Classe: 50
Gêneros de 4tividade: Emprés' as da
administraçãa — emprêsas de demo..
D
lição — empresas de construção emprêsas imobiliárias — empresas de
arquitetura empresa de engenharia •
Requerente: Diário de Minas S.A.
N 9 873.605
_Loca': Minas Gerais
Classe: 32
calenArtigos: Albuns impressos
dários — catálogos — folhetos impressos — folhinhas impressas — jorCONSTRUTORA SERRA
nais — livros — peças cinernatagraficas e teatrais — programa de rádio
DO CURRAL LTDA
e televisão — impressos -- pronaeanda
e prospectos impressos — publicações
impressas — revistas impressas
Classe: 38
Construtora berra do Curral Ltda,
Artigos: Agendas — bobinas de papel
Notne Comercia/
— blocos — cartolinas — duplicatas
Local: Minas Gerais
— envelopes — etiquetas — futuras
— livros de contabilidade — malas de
N.° 873:606
pape'âo — notas promissórias — papel
para embrulto e para escrever — pastas de cartolina — recibos em oranco
— recipientes de paple e papelfuo — DIlRIO DE MINAS
sacos de papel — talões
Classe: 50
Requerente: Diário de Minas S.A,
Gêneros de Atividade: Emprêsa de
Locai: Minas - Gerais
administração, em presa de PlanejaClasse 32
mento — emprêsa de publciids.de —
empresa de propaganda — empresa Artigos: Anuas impressos, calendários,
emprêsg- de catálogos, ¡cibatos impressos, folhinhas
de rádio-transmissão
televisão
impressas, joineis, livros, peças cinematográficas e teatrais, propagandas e
No. 873.601
1
prospectos inipressos, programas de
rádio e teleVisão, impressos, publicações impresSas, revistas impressas
DE
r: R
Classe 38
Artigos: Agendas, bobinas de papel,
Requerente: Jóia Financeira S.A. — blocos,
cartalibb.as, duplicatas, enveloCrédito e Investimento
pes, etiquestaS, faturas, livros de conLocal: Minas Gerais
Classe: 25
tabilidade, Malas de papelão, notas
Artigos: Ações — apólices — henus promissórias, Papel para embrulho e
1
tátulos
para escrever, pastas de cartolina, reClasse: 50
Gêneots de Atividade. Empresa de cibos em branco, recipientes de papel
e papelão, Sacos de papel, talões
Cródito — Financiamento e Investimentos
'Classe 50
Gêneros de Alividade: Empresa de edN9 873.602
min:stração, empresa de planejamento,
empresa de publicidade, empresa de
propaganda, ernpresa de rádio-transmissão, erripresa de televisão
14.° 873 607

GETHON
Requerente: Cazaniro Dziedzuss.
Local: São Paulo
Classe: 41
Requerente: Sdre,
Sociedade Interna- Artigos: Para distinguir carnes em
eioa al de Us ianharia e Comércio geral — linguiças — lombos — morLimitada
tadelas — paios — presuntos — saLocal: São Paulo
lamea — salsichas — xarques — atum
Classe: 33
-.- camarão bacalhau — mariscos -condimentos — conservas alimentiN9 873.592
'cias — massa de tomate — 'óleas comestíveis ... sal - açúcar - café ... mate
— margarina, — nanteiga — canjica,
— arroz — mostarda — feijão- -- Cereais — farinhas — massas alimentícias — pimenta — vinagre -- laticínios — leite — condensado — queijos — cremes — requeijão — baunilhas geléiests — frutas — secas cristalizadas era caldas — rações para
aves e animais
Classe: 42
inguir aguardente
Artigos: Pasa
pura ou composta — aperitiva — anis
— biter — brandi — cerveja — Conhaque — estilado ou não, — fesnet
— genebra — gin — lisos — gime!
lunche — a.s.arnint
/Orem eario
Requerente: Alpla — Promoções e suco de frutas esargnantes
— vinho quin't'o e ii'ssus
Produções Ltda.
Closg.:
Local: Guanabara
Classe: 8
Artigos: Paia dis á suis águas- art.:Artigos: Instrumentos de precisão. sianas — águas de inesa — estoess
instrumentos científicos, aparelhos de — espumantes :em álcool -- gasosas
Sinal de P:vpa-anda

INT9

cos — sifões — soda-limonada e xa-

Requerente: Industrias Químicas
Gethon Ltda.
Local: Minas Gerais
Classe: 1
Artigos: Abrasivos químicos — siosorventes químicos — ácidos — adesivos
químicos — alcalis químicos — álcool
para indúsa-ia — anticorrosivos quí- Requerente: 'Brasilia Contábil Lide,
micos — ativadores químicos bases
Locall: Minas Gerais
químicas — catalizadores químicos —
Classe 59
corantes químicos — dissolventes quimicos — fixadores químicos — Raitios Artigos: Serviços de execução di . esquímicos para a indús gia — gases critas em geral, perícias e tudo maie
químicos e- nidsogênio — impermea- que se relacionar com o ramo de coa.
bilisantes memicos — nitratos — Oxitabil dada em geral
des — oxigênio — pós químicos —
sais químicos para indústria — se‘11.° 873.E,D8
cari:es qu-r&oca — sodas quimicas
sultafos
Classe: 3 Artigos: Sabre ou solutos injetáveis
ess 60S

BRASÍLIA

Perspectivas
Pára o Brasil

IPIWSTRIkS QUIMICAS
G:TEON LTDA
irá

Queres:g, C . t en
Name Gorasse a/
Local: Miras Gerais

da

Requerentsi • eir-SOC .'5Oeg-.5ra
Local: Guanabara

--

,Classe
Artigos: Pub'Áen:ão periódica de estudos, análi . E,3 ,-"kripectivas sebre toJos os ssisea. agianUmicos e financet1
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TOS do Pais, inclusive análise global,
dos problemas da economia e d aad-'
.ministração brasileira
N.° 873.609
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N.° 873.618
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NS. 873.623-25
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Requerente: Banco do ...omraércio
e Indústria de São Paulo S.A.
Estabelecido em: São Paulo
A
Classe 25
Artigos: Para . distinguir: ações, apó - r
Indústria Brasileira
lices, álbuns, bônus, cartões 'postais,:
cartazes, clichês, decalcomanias, desa
Requerente: APEts faclitfira
nhos, diplomas, flâmulas, fotocópias,
Local: Guanabara
Requerente: Incart — Indústria e
estampas, mostruários artísticos para,
Classe 32
Comércio de Artefatos para
propaganda, painéis, slides, selos, prea'4
Artigos: Publicação periódica de estuConstrução Ltda.
CHEZ
—
MOBIL2
jetoa desenhados e títulos
• Local: Rio de Janeiro
dos, análises e perspectivas sabre toIndízstria Brasileira
Classe 50
dos os setores econômicos e financeiClasse 16
Artigos: Para distinguir como marca
ros do Pais; inclusive análise global Artigos: Material exclusivamente para
de serviços: Crédito, câmbio, operados problemas da economia e d aad- construção e ,adôrno de prédios, estrações bancárias em geral, seguros, corministração brasileira
das, etc., como cimento, azulejos, laRequerente: Chez lalobily — raar
retagens e garantia para pagamentos
drilhos, telhas, portas, janelas, etc., não
N.° 873.610
e Restaurante Ltda.
de cheques e cartões de crédito, serincluídos em outras classes. Papel paviços de comunicações e informações
Estabelecido em: São Paulo
,
ra forrar casa
bancárias entre matriz, agências e
Classe 41
Artigos: Para distinguir refeições
entre filiais
TERMOS DEPOSITADOS EM:
prontas: Cereais cozidos, legumes coClasse 38
3-1-69
zidos, sopas, saladas, maioneses, cal- Artigos: Para distinguir impressos em
dos, churrascos, pizzas, massas ali- geral, papéis e seus artefatos: Álbuns
Indústria Brasileira
N.° 873.615
mentícias, peixes e carnes cozidas, do- em branco, bilhetes, blocos de papel,
ces, cremes, tortas, empadas, pastéis, bandejas de papel e papelão, cadernos
esfilhas, kibes, cuscus, bolinhos, pan- caixas de papeie papelão, cartões coRequerente: Companhia Fábrica
quecas, croquetes, sanduíches, omele- merciais e de visitas, cheques, duplide Tecidos Dona Isabel
V CACRORRIO
tes, cozinhas, salada de frutas e catas, debentures, envelopes, etiquetas,
Local: Rio de Janeiro
'Ing
bistria
Brasileira
embalagens de papel, fichas, faturas,
pudins
Classe 23
livros em branco, letras de can-biot
Artigos: Tecidos de algodão, de ~aN.° 873.620
guardanapos de papel, notas fiscais,
mo, de lã, de linho, de rayon e de seda
Requerente: Meiatex S.A. Indústria
notas promissórias, papel almaço; paartificial
e Comércio
pel de escrever, papéis de carta papel
N.° 873.611
Estabelecido em: São Paulo
BRILHANTE DO. PARA:SC
de ofício, passagens, pastas de papeClasse 23 lão, Papel de desarmo, papel de emArtigos: Para distiguir tecidos em gebrulho, recibos, títulos ef talões de
SINAI
ral, tecidos para confecções em geral,
cheques
para tapeçarias e para artigos da ca- Requefente: Restaurante e Pizzaria
Classe 32
Edson Cabral de Barros
"Brilhante
do
Paraiso"
Ltda.
ma e mesa: Algodão, aloapa, cânhaArtigos: Para distinguir publicações'
Estabelecido em: São Paulo
São Rafael - Rn.
mo, cetim, caroá, casimiras, fazendas
impressas: Agendas, álbuns impressos,
Classe
41
e tecidos de lã em peças, juta, jersey,
almanaques, anuários, apostilas, boleArtigos:
Para
distinguir
refeições
Requerente: Edson Cabral de Barros linho, nylon, paco-paco, percalina, po- prontas: Cereais cozidos, legumes co- tins, calendários, catálogos, cartõea de
liester, rami, rayon, seda natural, teLocal: Rio Grande do Norte
comunicação, cartões de crédito imcidos plásticos, tecidos impermeáveis, zidos, sopas, saladas, maioneses, cal- pressos, cartões de descontos, encicloClasse 41
dos, churrascos, pizzas, massas alimentecidos de pano couro, tecidos sintétiArtigos: Café torrado e moído
tícias„ peixes e carnes cozidas, doces, pédias, folhetos, folhinhas, jornais, lia
cos de fios acrílicos e veludos
cremes, tortas, empadas, pasté:i, es- *os impressos, másicas impressas, reN.° 873.612
Classe 35
filias, kibes, cuscus, bolinhos, panque- vistas e roteiros impressos, métodos de
PE PAOLI—MAR
Artigos: Para distinguir artigos de ves- cas, croquetes, sanduíches, omeletes, ensino, programas de rádio, televisão e
tuários e roupas feitas, artigos de ma- cozinhas, saladas de frutas e pudins cinema, dicionários e coleções de
ODOSTRIA BRASILEIRA
livros
lha: Agasalhos, anáguas, blusas, blu.
N.° 873.621
sões,
boinas,
.bonés,
cartolas,
casacção,
•
Requerente: De Paoh-Mar
N.° 873.627
coletes, capas, cheias, cachecols, chaConstrutora Limitado
péus,
cintos,
cintas,
combinações,
calLocal: Guanabara
ças de senhoras e de crianças, cal- • ..PAROBIk 11060A
.CREDENCIAL
Classe 15
ções,
camisas, calças, camisetete, cuecas, 'Indastrie BraSileirti
Artigos: Material exclusrvamente para
ceroulas, colarinhos, casacos, echarpes,
construção e adôrrw de prédio e esRequerente: Banco do Canitnércio
tradas; cimento, azulejos, ladrilhos, te-- fantasias, gravatas, ;erros, jogos de line Indústria de São Paulo S.A.
lhas, portas, janelas, não incluídos em geria, jaquetas, luvas, ligas, lenços, Requerente: Serralheria Parqu. da
Estabelecido em: São Paulo
mant8a,
meias
maiôs,
mantas,
manoutras classes. Papel para forrar
Moóca Ltda.
Classe 3•
drião,
mantilhas,
paletós,
penhoar,
pucasa
Estabelecido em: São Paulo
EXp ressão de Propaganda
Iover, pelerinas, ,ponches, polainas, piClasse 16
N.° 873.613
jamas, punhos, robe de cahmbre, rouNS. 873.628-31
pão, sobretudos, sais, suspensórios, saídas Artigos: Para distinguir: balastres
de banho, sweater, shorts, stolas, sou- chapas para coberturas, caixilhos, estiens, slacks, taier, turbantes, ternos, quadrias, estruturas metálicas ,1,41"4.
471E1)&401AL
construções, frisos, grades, grades de
uniformes e vestidos
janelas e portões, lamelas de metal,
janelas, portas, portões, portas de chaN.° 873.617
pas onduladas, persianas, vigamentos,
a
Requerente: Banco do Commárcio
venezianas, vigas, vitrõs
e Indústria de São Paulo S.A,
an 622Esallbeiecido em: São Paulo
BAIÃO Id CARNAVAL
Casse 32
BRASILEIRO
Artigos: Para distinguir publicações
CARVÃO MEC).
impressas: Agendas, álbuns impressos,
equerenter Schering
almanaques, anuários, apostilas, bole.
Aktiengesellschaft
tina, calepaSários, catálogos, cartões de
Requerente: Associação de Cronistas Requerente: Banco at Comnaertio comunicação, cartões de crédito itn.
raaa.al: Com sede em Berlim
Carnavalescos de São Paulo (ACC)
e Bergkamen, Alemanha
e Indústria da São Paulo S.A.
pressos, cartões de descontos, enciclo•
Estabelecido; em: São Paulo
Estabelecido em: São Paulo
pedias, folhetos, folhinhas, jornais, 11.
Classe 3
Classe 33
aros impressos, músicas impressas, re.
Classe 33
Artigos: Um prepara do hornionotevintes e roteiros impressos, métodos de
Expressão cie Propaganda
Expressão de Propaganda
rápico

'BRASIL

NÂnÓ 200f

Lenabeil

,hos"s°

Requerente: Associação de Cronistas
Carnavalescos de São Paulo (ACC)
Estabelecido em: são Paula
Classe 33
Expressão de Propaganda
N.° 873.619
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ehas; bolos; bombons; cacau; agi.%
Cars.azelos; chá, canfeitos;
cremesa
drops; essências; ', alimentícias; exSANTA ALEXANDRINA
Cinema, dicionários e coleções de
tratos
de
frutas;
klucose;
mel; melivros
CENTRO ACADÊMICO •Visuuenn
Brasileira
lado; pastilhas; paalinés; pudins; sala
Ind4etrie
Classe 38
rodes
alianeuticiass.
DE CAIRd S/C .
Artigos: Para distinguir impressos -em
Classe 42
Requerente: Santa Alexandrina S. A.
geral, papéis e seus artefatos: Álbuns
Artigos: Bebidas alcoólicas e ferram.
Com. e Agricultura
em branco, bilhetes, blocos de papal,
tadas a saber: aguardentes; anises;
Local: São Paulo
Raquel ente : Centro Acadêmico
aperitivos; bagaceiras; batidas; be..
bandejas de papel e papelão, •eadernos
Classe 45
Visconde de Cairu S/C
Artigos: Semente e mudas para a bida,s alcoólicas não m edicinais; beLocal: São Paulo
caixas de papel e papelão, cartões coagricultura, horticultura e a flori- bidas fermentadas não medicinais;
Nome de Emprêsa
merciais e de visitas, cheques, duplicultura, flores naturais bouquets de biteer; brandy; Cachaça •,* vervejas;
catas, debentures, envelopes, etiquetas,
cidras; conhaques; fernet;
flores naturais; coroas de flores na- chopps;
N9 873.636
embalagens de papel, fichas, astutas,
turais; flores naturais; germes para genebra; g enebrita; g engibirra; gin;
livros em branco, 'atras de câmbio,
plantio; grãos de sementeira; gri- gringer; alcoólico; ; graspa; hidromel
guardanapos de papel, notas . fiscais,
nalda de flores naturais; mudas de alcoólico; kirschá : kummel; licôres;
/00R-WOCH
• alcoólico; pai..
quaisquer vegetais; plantas em geral narasquinhas; neeir
notes promissórias, papel almaço, paIndústria
em vasos; sementes em - geral para rati; pipermint; anchas; quinados;
Brasileira
pel de escrever, papéis de carta, papel
rum;
sucos
ale
(Micos;
vinhos;
plantio.
de ofício, passagens, pastas de papevodka; avhisky.
lão, papel de desenho, papel de emClasse 43
• 'ente: Cláudio Casar Dias.
W9 873.64'
Artigos': Refrescas i e águas naturais
brulho, recibos, títulos e talões de
; — Piar Angelo Cerfoglia
e artificiais, usadasl como bebida não
Local: São Paulo
cheques
incluídas na xfiassa 3, a sabei: —
Classe 8
Classe 25
SANTA -ALEXANDRINA
Ar 1;g; os : Amplificadores; distorcedoáguas gasosas artificiais; águas gaArtigos: Para distinguir: ações, apó- res;
variadores; Modificadores; resosas naturais; águas magnesianas
lices, álbuns, bónus, cartões postais, verberadores
e filtros de som e suas
Santa Alexandrina S. A. naturais; águas naturais não medi,
cartazes, cliches, *decalcomanias, dese- partes integrantes; pedal modifica- Requerente:
cinais; bebidas espilmantes sem C,
Com. e Agricultura
nhos, diplomas, flâmulas, fotocópias,
dor de sons.
coal; bebidas não ; alcoólicas; asseeiLocal: São Paulo
cias para refrigerantes; garapa; ginestampas, mostruários artísticos para
Classe 50
groselhas; ,' guaranás; hidraN9 873.637
Artigos: Marca de serviço de pôsto ger-ale;
propaganda, painéis, slides, selos, prode gasolina, lavagens, lubrificação, mel como r efrigerante; refresco em
jetos desenhados e títulos
geral;
refrescos
em ! pó; refrescos em
estacionamento de veículos, cansar.,
Classe 50
tos, cinema, teatro, circo, agência- xarope; refrescos liquidas; refrescos
Artigos: Para distinguir como marca
ou refrigerantes concentrados para;
menta, administração.
refresco pós para; ,' refrescos prepade serviços: Crédito, cambio, operarados; refrescos xaropes para; refriN9 873.641
ções bancárias em geral, seguros, cor
g erantes; sodas; sucos de frutas pe..
retagens e garantia para pagamentos
ra bebidas; xarope e para refrescos.
SANTA ALEXANDRINA S/A. COMÉRCIO
de cheques e cartões de crédito, serClassa 46
E AGRICULTURA
viços de comunicações e informações
Artigos: Detergentes; águas sanita...
bancárias entre matriz, agências e
rias; alveantes; ólêos para lustrar,
entre filiais
Requerente: Santa Alexandrina S. A. brilhar e polir; praparados para lavar, lustrar e polir; sabão liquido e
Com. e Agricultura
N.0 873.632
em barra; saponacep; soda cáustica.
Local: São Paulo
Claus; 47
Nome de Emprasa
Artigos: Álcool M o or; fluidos comINDUSTRIA BRASILEIRA
bustiveis;
derivados
de petróleo.
I . 873.642/655
.
C AIRil
Classe' 48
Artigos:
Perfumarias,
cosméticos
de
Visconde de Cairá S/C
toucador a saber:
absorventes de
Requerente; Centro Acadêmico
uso em toucador: acetona para touLocal: São Paulo
cador; afastadores de peles de unha;
Requerente:
Cláudio
Casar
Dias
afiadores de laminas de barbear;
Classe 50
Baptista
—
Pier
Angelo
Cerfoglia
afiadore,s de naval/.; águas de ai.,
Artigos: Curso de preparação de aluLocal: São Paulo
fazema; águas de beleza; águas de
nos para exames vestibulares
Classe 8
colónia; águas de lavanda; águas de
Artigos: Amplificadores; distorcedo,
quina; águas de ros s; águas de touN.° 873.633
res; variadores; modificadores; re.
cador em geral; água para embelezaeverberadores e filtros de som e suas
mento de pele; águas para maquila.
partes integrantes; pedal modificagem; águas p erfuMadas;
alfinetes
dor
de
sons.
para cabelo; alisadores de cabelo;
SEJA CALOURO O ANO QUE VEM
almiscar;
almofadinhas
de
cheiro;
.No. 873.63r
amido perfumado; amoladores de lâRequerente: Centro Acadêmico
minas e navalhas; amaina perfuma.
da; aparelhos paraa alisar
Visconde de Cairú S/C
cabelo;
REGVLVS
aparelhos para barleear; aparelhos
Local: São Paulo
para cachear cabelo; aparelhos para
Indllstria
Classe 50
Brasileira
cortar cabelo; aparelhos para escca
Artigos: Curso de preparação de aluvar cabelo; aparelhos para frizar ca.
ilelta
tathistria
nos para exain es vestibulares
belo; aparelhos para ondular cabelo;
Requerente: Cláudio Casar Dias
arminho para pó de arroz; atomatt.
Baptista — Pier Aagelo Cerfcigliet
N.° 973.34
sadores
de perfume ;i bandolina; bar..
Requerente; Mil'. alva Comércio, Ex..
Local: São Paulo
portaçáo e Importação Ltda.
bas postiças (exceto carnavalescas):
Classe 9
batom; bigodes postiços (exceo can.
Local: São Paulo
Artigos: Instrumentos musicais e
navalescos) ; borrifietdores de perfu.
Classe 1
suas partes integrantes, exceto má- Artigos: Água distilada e oxigenada me; brilhantina; ca headores de ca..
quinas falantes, a saber: afochê; ar.- p/indústria; ácool p/a indústria; bi, belo; carmin; carmi ados de touca..
cos para instrumentos musicais; ban. carbonatos para indústria ; cafeina; dor; cera depilatória; cosméticos;
baterias degeladores químicos; gases quinai crayon para maqnilagem; cremes
doias; bandolins; banjos;
musleais; batutas; berimbaus; bopara toucador; cremes para massa.
ces: oxigênio.
cais para instrumentos musicais;
garis; cremes para a. pele; cheiros;
; Classe 2
bangós ; caixas de músicas; castanho- Artigos: Aguas sanitárias; destrate- cílios postiços; corantes para cabelo;
las; cordas para instrumentos musa tantas; fertilizantes; soda cáustica. corantes para pele; cortadores de
mais; cometas; • cravelhas para insunha; cosméticos; cristais para baClasse 3 ;
aumentos musicais; cuicas; flautas; Artigos: Álcool medicinal e de far- nhos dentrificios; depilatórios; deso.
foles; gaitas; gongos; guitarras.; i ns- mácia; -água mineral medicinal;
dorantes; dissolventes para touca..
trumentos musicais de cordas; insdor; elixir para pele emulsões para
chas ; bebidas medicinais.
musicais de percussão;
trumentos
toucador; esmaltes para unhas; es.
Classe 28
instrumentos musicais de sopra; li- Artigos: Embalagens plásticas em sências perfumadas; extratos perfu.
macios; e.seovas de tduoador para ba.
geral.
ras; maracas; metais de oaterias
nho ; escovas de toücador para ca.
Classe 32
musicais, órgãos; pandeiros; pratos
musi, Artigos: Folheto ,. prospectos, revis. belos; escovas de têucador para o
integrantes de instrumentos
cílios; escovas de toucador para pestas, jornais.
cais; pianolas; pianos; pistões; pratanas; escovas de touOador para som.
.Classe 38
tos de eaterias; rabecas; rabecões:
realejos; aaxofonas; serrote musical: Artigos: Copos de papel e* papelão: brancelhas; escovas de toucador paRequerente: seeaara Academias,
ra roupas; escovas de toucador para
copos
impermeáveis.
•
surdinas; surdos; tambores; tambovisconda de Cairá S/C
e
unhas;
estojos de barbas; estojos pa.
Classe
'41
rins;
tantãs;
tarra.chas;
teclas
para
Paulo
aão
Local:
instrument os musicais; trombones; Artigos: Sucos alimentícios; sorvetes; ra manicures; estojo ! para tratamen.,
tubos para órgãos; turunas; violas frutas in na ,r sácas, em calda ou to de unhas; ater perfumado para
Classe 50
violinos; violoes; violoncelos;
em conserva; gel éia; gelatinas; do. toucador; extratos (perfumes); fer.
Artigos : Curso de preparação de - aluxinof °nes.
ces.; açúcar; bala,s.; biscoitos; bola. ros para frizar cabelo; fios para
yestibulargs
ara
examea
nas R

esteiro, programas de rádio, televisão e

N9 873.635

1,19

873.839
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IQ 873.663 limpeza de dente; fivelas para ca..
Classe 21
bas e barbatanas -ele baleia, borrabelo; fixadores para cabelo; fixado- i Artigos: Veículos e suas partes Iatecha bruta, breu; cola, cânhamo, cana
res para bigodes; fixadores para ci. granas, exceto máquinas e motores.
da Índia, cabelo ou crina animal, ca.
lios; fixadores para pestanas; fontes
Classe 22
rantes animais, vegetais ou minerais
de toucador; fumigaçoes perfumadas; Artigos: Fios de algodão, fios de
em bruto, cascas para nutrir, cara
ganchos para ondular cabelo; gela- amianto para tecelagem,' fios de livirgem, cardas, Cinzas, cortiça, caaa
tina para toucador; geléias de tou- nhas para bordar, fios de cânhamo
lim, capim, cera animal ou vegetal,
caaor ; geléias perfumarias; gliceri- para tecelagem, carretéis de linha,
chifres, conchas, caral; espermace.
na perfumaria; glicogeiatina para fios de celulose para tecelagem, li• te, enxofre, estopa; folhagens, fibras;
toueador; goma .para cabelo; goma nhas de coser, linha de costura, ligomas e csaas em bruto, gorduras,
nas para toucador; grampos para nhas de lãs para crochét, fios elásgrafite e guaraná em bruto, goms.
cabalo; inalantes perfumados; incen- ticos para tecelue:n, fios de celulolaca, gutapercha; hervas em brutu;
so; /ammas para barba; lanolina se para tecelagem, fios em geral para
juta; lã em bruto; minhocas, madre„.;
perfumada; lança-perfume (exceto de tecelagem, fios piasticos para tecepérola, marfim, Manganês, minérioa,
carnaval) ; lápis para bigodes; lápis lagem, fios de serair, fios de juta pamadeiras brutas, acabadas-, semi.acdi.
para ha. ba ; lápis para cílios; lápis ra tecelagem, fios de lãs, anilas para
badas, aplainadas e nompen.sadasa
para maquilagem; lápis para labios; bordar, linhas para coser, linhas pa- Requerente: Tanac S. A. — Indús- nac,ar; óleo de , esperraacete, óleos cru
lapas para pestanas; lápis para som. ra tricotar, fios de linho para tecela_
bruto; paina, parrafina, pasta de par
tria, de Tanino
branceihaa; leiais para embelezar a gem, novelos' de la, novelos de linha,
pel, ,de madeira, de algodão ou lã,
Local: Rio Grande do Sul
peie; limas para unhas; banidos pa- fios de naylon • para tenelagem, fios
pedras,
péla; de animas, praias, Cla.s ,e 1
ra tiao toucador; lixas para unhas; de pêlos para tecelagem, fios de rapon
nuens, pias-suta, pixe, palpa; rai.
Artigos:
Na
classe
loções para toucador; luvas para ba- Para tecelagem, fios de sêda, fios,
zes, _rama resinas; sê/ao, serragem?
nhos; maquinas -para alisar cabelo;
- linhas e lãs para tricotar.
talco, terra cota, turfa, betimia, talco
NP 873.6b'4
máquinas para cachear cabelo; Máindustrial.
quinas para cariar cabelo; máquinas
N° 873.656
pára escovar cabeça; maquinas para
N 7 873.666
secar cabelo; muailagem para somalle—LABORAT6RIO GEIRAL LTDA.
brancelhas ; obreias, perfumadas;
óleos de babosa; óleos para banho de
mar; óleos para cabelo; óleos para
pele (não medicinais) ; óleos,perfu- Requerente: Tirales Eduardo de Almados; onduladores de cabelo; pameida Ma,galhães
péis empoados; para toucador; paLocal: Guanabara
péis perfumados; pastas dentifra.
Classe 3
cias; pastas para barbear; pastas
Artigos: Produtos químlaos e
para barbear; pastas para cabelo;
farmacêuticos
pastilhas dd cheiros; perfumes; penpestanas
tes; perfumes em . geral;
Na 873.660
postiças; petróleos para toucador;
pinças de toucador, pinças, para pesRequerente: Tanac S. A. — Indústanas; pinças para unhas; pincéis
tria de Taaiino
para barba; piruea,s; pinturas para
Local: Rio Grande do Sul
cabelo; bigodes, barbas e pestanas;
Classe 2
pinturas para rosto; pó de arma; PoArtigos: Adubos, ácidos sanitárias,
lidor de unhas; pomadas não medicinal para cabelo; parriadaa não meáguas desinfetantes e para fins sa- Requerente: 7ochpe S. A.
Cré..
nitários, água oxigenada,
dicinal para a pele; pós para limpeapanha- dito, Financiamento e Investimentos
za dos dentes; pós para polir as Les Laboratoires ,Rousset mosca e insetos (de goma e papel ou
— Ierefi
papelão)., álcalis; bacterinidas, baraunhas; pós para uso em toucador;
Local: Rio Grande do Sul
Caldas,
carrapeticidas,
cresol,
creso.
pompas para pós de arroz; preparaClasse
31 •
frança
Paris
talina, creosoto; desodorantes, desindos para nabelo; produtos para maArtigos: Na classe
quilagem; pícaros de toucador; pulfetantes, defumadores; esterminatioverizadores de perfumes; redes para
1%1Q 873.66?
res de praças e hervas daninhas ascabelo; regena,dores não medicinal Requerente: Les Laboratoires Roussel terilizantes, embrocações para anido cabelo; removedores dç cuticula;
mais, enxertos; farinhas de ossos,
Local: Paris — França
para barba; sabões perfumados; safertilizantes, fosfatas, formicidas, fuClasse
3
bonetes não medicinais; saboneteira; Artigos: Um produto farmacêutico migantes, fungicidas; glicose para
fins veterinários, guano; herbicidas;
indicado como vaso-dilatador.
rouge; sabõés dentifricià; sabões
iódo, inseticidas, insetifugos; larvicisachets; sais perfumados; saquinhos
microbicidas, medicamentos paN 9 87..661
de cheiro; secador de tabelo; sfiam_
a. das;
ra animais, aves e peixes; óleos depoos; sombrancelhas postiças; tablesinfetantes, e veterinários; papel mates para limpeza de unha; talco per,
ta masca, petróleos sanitários e defumado; tesouras para unhas; tijolos
sinfetantem papel fumegatório, pós
para unhas; tintara para cabelo,* tôinseticidas,
parasitidas,
fungicidas
nicos capilares não medicinais; ffan_
e desinfetantes, preparações e produ„
ças de cabelo; travessas para cabeMARIO
.—.
PI
2131260
.—.
28-2-69
los; unhas postiaas; vaporizadores de
tos inseticidas; germici ias, des'af e
Requerente: Philippi & Cia.
pó de arroz; vaporizadores de pertantas e ar étezinários; raticidas, reLocal: Santa Catarina
fume; vaporlzaderes de talco; vasas
de toucador; vcimzes para unhas; Classes: 8 — 12 — 14 — 15 — 25 — médios para fins veterinários; sabões Requerente: Iochpe S. A. — Cré. a
veterinários e desinfetantes, sais pa26 — 27 — 38 -- 41 — 44 e 49
ra fins agrícolas, hoiculas, sanitários dito, Financiamento e Investimento:
Classe 49
Artigos:
Incluidos
nas
classes
— "Urdi
e veterinários, sulfatos, superfosfa:.:as tara uso
Artigos: Bisa_
Local: Rio Grande do Sul
tas; cavinas para aves e anomais,
míantil e ao ea a.aval; lançaS13.662
N9
Classe
40
venenos contra inanes, animais e
p oriume
Artigos: Na classe
hervas daninhas, carbonato de
Clazse 50
potassa.
Artigos: Transporte, anrocrtação e
N 9 873.668
exportação, daserina rala -de produtos
N9 873.C65
alimenticics e bebidas em geral.
AMARTiL0
.
N7 £73.651;659
nnn••••n••

uners0

FL Prd.TUR,

VERMELHO BR,NCO PRETO

'JOAO-DE- BARRO

BRANCO VERMELHO BRANCO
Requerente: S. A. Cotanifício
-Gávea
Loca l : Guanabara
Classe 20
.•
Artigos: Petre- a -S navais e aeronau.
ticos (salva-vidas, âncoras, cintos de
natação, bóias, pára-quedas, etc.)

Requerente: Philippi & Cia.
'Local: Santa Catarina
Classe 16
Artigos: Materiais de construção

Requerente: Iochpe 5. A.
Cré.
Requerente: Tanac S. A. — Indús- dito, Financiamento e Investimentos
tria
Tanine
Icrel
Loca!: Rio Grande do Sul
Local: Rio Grande do Sul
Classe 4
Classe 29
Artigos: Algas marinhas, algodão em Artigos: Basculhos, asethrea para rou.
rama, âmbar, asfalto, argila refratá- pas, esfregões, (vassouras de libra),
ria, areia para fundição e monaziti» esspanhadortv, esPaneiadores. Tasia, asbestos, azeviche; baludta, bar-
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15,1áçe tia 190::

139 873.677

149 873.673

N9 873.1682

North Ameicpn Reckweil

Requerente: Iochpe S. A. — Cré- Requerente: Iochpe S. A. — Crée Investimentos
Indústria Brasileira
dito, Financiame nto e Investimentos dito, Financiamento
— Icrefi
— Icrefi 9
Local: RGS
Local: Rio Grande do Sul Requerente: Politec S. A. Plásticos
Classe: 24
Class e28
e Metais
Artigos: na classe
Artigos: Na classe
Local: Guanabara
^-.
Classe: 28
...nn;•••••n
N9 872.674—
N° 873.670
Artigos: Colas industriais e gomas
preparadas, não de outras classes
N° 873.678
•

O

JAPU
t-J RNCIPE SUBMARINO

Requerente: Cobrasub — Comercial
Brasileira de Artefatos Submarinos
Ltda.
Local: ,Guanabara
Classe; 49
Requerente: Iochpe b. A. — Cré- Arti g os Brinquedos e passatempos,
Requerente: Iochpe S. A. — Cré- dito;
Fir anoj amento e Investimentos a saber: discos voadores, aviões, aedito, Financiamento e Investimentos
roplanos, álbuns e recortes para ar— Icrefi
— Icrefi
mar, recortar e colorir, balões, espinLocal: RGS
Local: Rio Grande do Stil
gardas, ferramentas e mobiliário em
Classe: 23
Classe 27
miniatura, discos para jogos, bonecas,
Artigos: na classe
Artigos: Na classe
bonecos, marionetes e miniatura de
-N9 873.675
qualquer espécie, para brinquedo.
N9, 873.87
Mamadeiras e -máscaras para
mergulhadores
N• 873.679

DIVISA
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Iochpe S. A. — Crédito, Financiamento e Investimentos
— Icrefi
nequerente: Iochpe S. A. — CréLocal: RGS
e Investimentos
Classe;
22
dito, Financiamento
— Icrefi
Artigos: na classe
Local: Rio Grande do Sul
N9 873.676
Classe 26
Artigos: Na classe
)9873.672

1-requerente: Panificação Divisa
Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 41
Artigos: Balas, bolachas, biscoitos,
bôlos, doces e pães
N° 873.680

Requerente: North !American Rockwell Corporation
Lacei: com s-sle,
Pittsburgh. Pen.
silvánia, Estados Unidos da América
, do Norte
Classe,: 6
Artigos: Máquinas Para limpar e enfardar, tais como: níáquinas para debulhar algodão; alimentadores; enfardadores; engrenagens; mancais,
acoplamentos. acionamentos por corrente ou cadeia e cemponentes dos
mesmos, roldanas, polias; equipamentos manipuladores de materiais;
maquinaria têxtil tds Coma: teal:es,
equipamentos para tricotar e para tecer; reatores atômicos e componentes dos mesmos; fornecedores de
energio; motores para foguetes e
partes dos ;mesmos
Classel 8
Artigos: Faróis para, veículos automotivos; filtros; aparelhos para limpar e enfardar, tais! como: aparelhos
para debulhar algodão; alimentadores; enfardadores; redutores de velocidade, sistemas de direção automáticos compreendendo acelerômetros, plataformas e Oomputadores giroscopicamente estalbelecidos; , sistemas de contrôle para fogo de artilharia compreendendo receptores de
radar, transmissores antenas de radar e computadores; sistemas de controle do vôo das aeronaves e componentes dos mesmos; medidores de
distâncias; altimetroS; computadores;
giroscópios; gravadores magnéticos;
computadores digitais; sistemas eletro-mecânicos de servo-comando; sistemas de contrôle para máquinas —
ferramentas eletro-mecânicas automáticas. amplificadores magnéticos;
moduladores magnéticos e amplificadores eletrônicos! especialmente
adaptados para serem usados com
equipamentos. de radar; computadores; sistemas de controle para fogo
de artilharia e sistemas de contrôle
de vôo para aeronaves
Classe:! 21
Artigos: Componentes para veículos
automotivos, incluindo tampas para
rodas (calotas), pára-choques, molas
em lâminas (feixes de molas), freios,
juntas universais, trsMsmissões, eixos,
molas mecânicas, protetores e dieta.
ciadores, manipuladbres de fibras;
iates; aerOnaves
N9 873.683

CORCOVADO
INOBSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Silvério José Bruno
Local: Rio de Janeiro
Classe: 46
Artigos: Cêra para conservar brilho,
c'èra para lustrar, cêra para polir,
óleos para lustrar e pós para dar e
conservar brilho
Requerente: North Ainerican Rock.
N9 873.681
well Corporation
Local: estabelecido com sede em Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos
da América do Norte
.
Classe: , 6
artigos: Máquinas para limpar e enINDÚSTRIA BRASILERF,
fardar, tais como: máquinas para debulhar algodão; ali1entadores; enRequere ente: Saverio Jose Bruno
fardadores; engrena ons: mancais,
Local: Rio de Janeiro
acoplamentos: aeio amefitos por
Cl...sse: 2
Requerente: Iochpe S. A. -- Cré- Requerente: Luiz. Michielon S. A. —
corrente ou cadeia o componentes
Artigos:
Baratictias,
carrapaticidas,
e
Investimentos
dito, Financiamento
dos mesmos, roldanas, polias; equiAgricultura,
Indústria
e.
Comércio
colas
para
apanLe
insetos,
defumaIcrefi
—
pamentos manipuladtA.es de mateLocal: Rio Orando do Sul
dores, desodmanns sanitários, formi- riais, maquinaria têx,"Z
Local: Rio Grande do Sul
tais como:
cida, fungicidas, 'nseticida,s e sabão teares, equipamentos Ipál'a
41,
42
e
43
Classes:
tricotar e
Classe 2g
para
;int
veterinários
Frase
de
Propagandr
para tecer; reatorer eVmatcos e
Artigos: Na classe
VERMELHO
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componentes dos mesmos; fornece.
dores de energia; motores para foguetes e partes dos mesmos
Classe: 8
Artigos: Faróis para veículos automotivos; filtros; aparelhos para limpar e enfardar, tais como; aparelhos
para debulhar algoclau; alimentadores; enfardadores; redutores de velocidade; sistemas de direção automáticos compreendendo acelerômetros, plataformas e computadores giroseamicamente estabilizados, sistemas de contrôle para fogo de artilharia compreendendo receptores de
radar, transmissores, antenas de radar e computadores; sistemas de
contrôle do vôo das aeronaves o
componentes dos mesmos; .medidores
de distâncias; altimet-fos; computadores; giroscópios; gravadores magnéticos; computadores digitais; sistemas eletro-mecânicos de servo-comando; sistemas de contrôle para
máquinas --- ferramentas eletro-mecânicas automáticas; amplificadores
magnéticos; moduladores magnéticos.
e amplificadores eletrônicos especialmente adaptados para s cuia usados
com equipamentos de radar; comfu.
tadores. sistemas de contrôle para
fogo de artilharia e sistema de contrôle de vôo para aeronaves•
Classe: 21
Artigos: Componentes para veículos
automotivos, incluindo tampas' para
rodas (calotas), pára-choques, molas
em lâminas (feixes de molas); freios
juntas universais, transmissões, eixos, molas ~Miem, protetores e,
silenciadores, manipultidores de fibras: lutes: aeronaves

comprimido, válvulas e alavancas de
comando, unidades de manutenção
para ar comprimido silenciosos para
cilindros de ar comprimido:mangueiras para ar comprimido, bicos para
mangueiras, acoplamentos para mangueiras, braçadeiras, peças em T, nipies, torneiras de fechamento, unidades de avanço e mesas de distribuição acionadas por meios pneumático-hidráulicos, instalações de comando pneumático em prensas, prensas de estampar,
e semelhantes,
unidades de perfuração e de alimentação pneumática, máquinas para
trabalhar madeira, de comando
pneumático
N° 873.686
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N9 873.689

N9

"

873.701

ESCOLA SORRISO Is

Capital - S.P.

(cinta Garanta

Rumai-ene: Honorina Pachec ., Cora
réa
•
Requerente: S - N Investimentos
Local: Sao Paula
S. A. — Sociedade •Corretora
Classe: 33
Lccal: Guanabara
Titulo de Estabelecimento
'Classe: 50
N9 , 873.702
Ramo de atividade: Destinada a designar serviços de intermediação, corretagem, administiação e custódia de
BRANCO
títulos e volóres mobiliários e adula
nistração de contas supervisionadas
em condomínio, falidos mútuos de
investimentos, sob a forma de condomínio aberto
N9 973.690

SOLDEX
Industrie',
B rasileira

I

Requerente: Pucci S. A. Artefatos
PRETO
de Borracha
Requereu le:
Anel, ..Adminiatraeão,,
Local: São Paulo
Negócios e Empreendimentos Liciaa
Classe: 28
Local: RS '
Artigos: da classe
Classe: 50
Ns. 873.691-93
Artigos: administração de bens mó.
emprêsas; esudos técnicos e cconô,
micos; assessoria técnica: a_ssessoria,
econômica; planejamentos; projetoni,
.ZEBRA
loteamenten; serviçais de contabial
Requerente: Johnson & Jonnson
dada e auditoria; represenaçõ as e
Local: com sede em New Brunswick,
eniprendimentos
Estado de Nova Jersey, Estados UniRequerente: Tricot-Lá Textil S.A.
dos da -América do Norte
N9 873.703
Local: São Paulo
Classe: 10Dl 873.684
Classe: 22
Artigos: Câmaras isolantes; gaze,
9.rtigos: da classe
algodão e ataduras
Classe: 23
4er
N9 873.687
artigos: da ciass•:
Classe: 36
lndiistria Brasileira
Artigos: da classe
Requerente: Plastiflon — Inciastria
Ns. 873-694L96
e Comércio de Plásticos Ltda,
Local: Guanabara
Classe: 28
INDUSTRIA BRASILEIRA
'Artigos: Artefates de material plástico; :ta. ;.; como: anéis, adornos, ara
golas, bacias, baldes, bandejas, bo..,
las, bules, caçambas, cálices, caneRequerente: Distrinumora Alteroso.
Requerente: Tricot-Lã Textil 8. A. cas, centro de mesa, cestos, chuveiLtda.
descansos para talheres, filtros, for.4
Local: São Paulo
Local: Rio do Janeiro
krfAr, frascos, fruteiras, garrafas,
Classe: 22
Classe: 41
jarras, leiteiras, matéria plástica,
Artigos: da ,c.2asse
Requ,rei, te: Ciba Société Anonyme Aplieação: Para assinalar os seguinClasse 23 •
potes, pratos recipientes„ serviços de
(em alemão: Ciba Aktiongesells- tes artigos: Aspargo, azeitonas; deArtigos: da classe
café, de chá, para refrescos, talhe
•
chaft); em inglês: Ciba Limited)
terraba; cebola, cenouras, condimenClasse: 36
res, tajeLas e vasilhas
co msede em Basiléia, .Soiça tos para alimentos, conservas de leArtigos: da classe
Classe: 1
gumes e vegetais; môlhos alimentíN9 873.704
Artigos: Produtos químicos para a cios; mostarda. pepino, pickles, piN9 873.697-99indústria dos têxteis, do couro, do mentas do reno e Malaguetas, pl-,
papel e dos materiais plásticos;
menthes; rabanete, repolho; sal;
corantes
Sôpas; tempêros e vinagre
Uswtesso Conti
I
N9 873:685
b 873.688

Inaustria Brasileira

rie.aí da '&4ta

PANTERA
Industrie. Brasileira

COs,

la

Indústri rasileiral

GOSSEN
Requerente: P. Gossen & Co.

Requasente: Cyrus Impresso COrita•
nuo 8.A.
-- Local: Guanabara
Nome de Emprêsa
N9

Requerente: Indústria e Comércio
Textis Said 1VIurad S. A.
Local: São Paulo
Classe: 22
Artigos: da classe
Classe: 23
Artigos: da classe

873.705

N9 873.700

rt O \r' 1 ft
Local: Erlangen, Rep. ,Fed. da
Alemanha
Bra 511 elpg.
Classe: 8
Artigos: Aparelhos de medição e de
Requerii t.:: Festo-Ma.schin enfabrik regulação física, ótica, eletrotécnicas
Requerente: Distribuidora de Bela'.
Gottlieb Stoll
e eletrônicas; transformadores medidasRovi Ltda.
Local: com sede em asslingen ara dores para aparelhos de • alta freLocal: São Paulo
Neckar, Alemanha
qüência, aparelhos de informação e
Classe: 43
para aparelhos de cálCulo, aparelhos
Classe: 6
Elementes de' comando geodésicos, aparelhos de sinalização e Artigos: Para assinalar: Cervejas e
Artigeis:
refrigerantes
de contrôla
pricu.matico, como cilindros de ar

• et
•
.

0014:°4

RaqUerenta : Cyrus Impresso Confia
nuo s . A.
-;#
Local: Guanabara
Classes: 6 — 17 e 38
Artigos: Classes: Acoplanfentas
alavancas mecânicas, alavancas par.
tes de máquinas, anéis de segment4n,

1562 Quarta-feira 5
pineis partes de máquinas, antadetonantes para motores, aqueceores
lp máquinas arietes, arneses , airanr, /lues
de motores, apitos de máqaias, aros de máquinas, balanceiros
7 e máquinas, bases de máquinas,
arras de Máquinas, bate-estacas,
Ibetonadeiras, bielas, blacos partes ae
Máquinas, bomuas a pistão, centra
'ileiras de 'máquinas, braços de ma,quinas, brocas mecânicas, bronzes de
'tnáquinas, -bronzinas, buchas' de ma-,
guinas, burrinhos, cabeçotes de máquinas, cábreas, cabrestante, cadeias
caixas partes de mattpara
. máquinas,
r,rannas,
caldeiras de máquinas, canahios, camisas para máquinas, canos
partes de máquinas, carburadores, car
Ndans, carters, chumaceiras antifaieçao
•(para máquinas, cilindros de me.quiaas
:colares para máquinas, comprassores,
''omutadores de fõrça, comutadores
de velocidade, condensadores de maguinas, condutos para máquinas, canitraahastes de máquinas, 'contrapesos
ie 'máquinas, coroas para maquinas,
lcorrediças para máquinas, correntes
Fie transmissão, cruzetas para máquinas, cubos para máquinas, culatras de
triáqUinas, dínamos, discos de máquinas, dragas mecânicas, eixos de máguinas, eletrodos, êmbolos, engenhos
,Xle cana, engenhos de serra engrenagens de máquinas, escatéis, esmeris de
ná.quinas, esmeris mecânicos, estassa,inizadores, encêntricos de máquinas,
"facas partes de máquinas, ferramen'tas mecânicas, ferramentas partes de
Itnáquinas, filtros, de máquinas, foles
,iele máquinas, fôrmas de máquinas,
ornos de máquinas, forquilhas, franJaidores de máquinas de costura, freios,
ttresas, furadores de máquinas, furaMores mecânicos, gatilhos de mãrlui
-ias,gerdo crent,gias
,Pcle máquinas gruas, guias partes de
?Pnáquinas, guinchos, guindastes, hesde máquinas, insufladores de ar
Ilpara máquinas, juntas para raáquinas, lançadeiras para máquinas. lantas partes de máquinas, lubrificado
oes partes de máquinas, macacos,
Pnancais antifricção, manivelas de Iná
gllinas: abanadoras, achatadoras,
* .tvdetgadoras, afiadoras, ajustadoras,
ialargadoras, alimentadors, alisadoras,
glumadoraS, amassadoras, plaluadoras,
•.. larqueadoras, arrolhadoras, aapiradotas, ataxrachadoras, a vapor, batedelP'as, beneficiadoras, bombeadoras, brunidoras, buriladoras" , catadoras, cenitrifugadoras, classificadoras, coletoras
'çompressores, condensadoras, condutoras, construtoras, cortadoras, máquinas de: abrir, acoplar, alumar, binar
tios, bobinar, bordar, briquetax, dekruadoras, brunir, debulhadoras, bupilar, calandrar, cardar, clarear, co,
Par, conservar estradas, coser, costuwar, cavar, debruar, derrubar, descarnar, descaroçar, desgaseificar, coser,
polpar, difuir, dobrar, drenar, amuagar, empurrar, enfornar, engraxar, es[fritar, explosão, extração„ máquinas
•de fabricar produtos, máquinas de
Illetar, máquinas de: roscar, sacudir,
talgar, mááquinas: deseasearlorat, desernpalhadoras, desfibradoras, desinaegradoras, desaatadoras, distribuidoras, elevadoras, empacotadoras, empa.Lhadoras, encadernadoras encana-,doras, engaveladeiras, enroladoras,
ensacodoras, escavadoras, estampadoXas, expremedoras, furadoras, gaseifiimpulsionadoras, lavodaras, lixadoras,
anis turadoras, moedoras, pulverizadoIras, purificadoras, rachadoras, refina'goras, refrigeaadoras, secadoras, sapatradoraa, serradoras, soldadoras, soaliradoras, torceoedoras, torneadoras,
atrituradoras, Urdidoras, ventiladoras,
naarteletes Mecânicos, martelos Mecanicos, mecarásanots de máquinas, moinhos, molas de máquinas, motores,
raunhões para máquinas parafusos,
para máquinas, pedais de máquinas,
pentes de máquinas, penteadores de
*sares, pingadorea da máquinas, pilões
94ecianicos. Pilões p artes de Máquinas,
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pistões para maquinas, placaS para envelopes, enVolucros de papal, envo„tornos, placas pa:tas de maquinas, -ucros de pape_ao, etlauaas tatura,s,
plainas, planetárias platinados de mo tolhas ca.: celulose, pa, ai, papeao, fotores, polias, politríz
as, pratos de ma- ihas ma-ce, guardanapas de papel, inquinas, prensas, ralos de máquinas, gressos de papel ou cartolina, lenços
receptáculos de rnááquinas, redutores da papel, livros comerciais em Manpara máquinas, "eguladares d torça co, livros de contabilidade, lenços de
Ind , "--' r ia Brasileira
para máquinas, reguladores de velo- cais em branco, livros não impressos,
Requerente:
Materiais de rainstrução
cidade para máquinas, rol:mantas de malas de papelão, maletas de P ape
Montanal S.A.
motores, rolos partas de maatunas,
-lão,matbrão,ntasfic,notas
Classe: 16
sagmentas, separa- promissórias, orn:mentos de papei,
rotativas, roto
Local: Guanabara
•
dores, partes de máquinas, tarribores papel absorvente almaço aluminaaa,
de máquinas, teares, tesoiras maca. ao, celofone, creram, carta, papel de: Artigos: Materiais para construções e
nicas, tornos, tremonhas , rubueiaõef celulose, inho, sada, papel encerado, decorações: Argamassas, argilas, areia,
para caldeiras, turbinas, saaivula: papel para embrulho, papel para en- azulejos, batentes, aalaustres, blocos
de cimento, blocc.s para pavimentação,
partes de máquinas, ventiladoies pai - cadernação, pape pa.a asares er
tes de máquinas, ventoinhas partes para impressão, papalao para qualquer calhas cimento cal crê chapas is)
de máquinas, virabrequins volantes fim, papelinhos para fins variados, lantes, caibros, caixilhos, colunas, chapartes de máquinas
aassagens de pa pel ou cartolina, pas. pas para Coberturas, caixas d'água,
Classe: 17
.as de cartolina, promissórias , em caixas de descarga, edificações pra-Usos: Abridores de envelopes, al- iaan..o, papel de rauiog-am_s tecibas moldados, estuqUe, emulsão de base
amfadas para carimbos, aragactorea nn branco, recipientes de napel, re- asfástica, " estaca, esquadrias, fõrros,
. tinta, aparelhos duplicata xes de cipiente " de papelaa, roscas de papei, frisos, gêsso, grades, janela; estrutuatavias, apontadores de lápis, aaauivos, rolo de papel, rótulo de pa pal, sacos ras metálicas para construção, lessede metal, ladrilhos, ali-lb:is:luvas
bc ;os para mata_borno bnrs- casa, da papal, talão de cabograma, talao las de
brochas, canetas comuna, canetas es- _e ingressos, talão de passagaas, talão de junasio, lages,, lagebtas, material
isolante
contra frio e calor, manilhas,
ferograficas, cana-as para desenho, ia promiasórias, talão de radiogramas,
canetas-tinteiro, ca xas para papéis, talão de recibos talão de telegramas, massas „ara reveatimentos de paredes,
caixas registradoras, carimbadores. ca- telegramas em branca. .ubus de car- madeiras para construções , mosaicos,
rimbos, cestos para papéis, classifica- ta-o, tubos de papel, tuaos de papelão, produtos de base- a.sfaltico, produtos
dores, clips, cofres, caiadores, ceias tubetes de cartão, tuoetes de rapei, para tornar impdmeabilizantes as arpara escritório, compassos,- canjunta' tubetes de papelão, vasos de cartoli- gamassas de cimento, e cal hidráulica,
depregulho, produtos betuminosos impara secretaria, cortadores da iapei,
na ou papelão
permea.bilizantes, persianas, placas padatadores, depósitos para cola, des
ra pavimentação, peças ornamentais
N9 873.706
cansos para lápis e canetas, desenhade cimento, gesse para tetos e pare
esponjas para escritório, esquadros
-des,palrfOacs,ma
dores, duplicadores de cóist, aspatula,
anti-ruidos, parquetes, portas, portões,
estereotógrafos, estereógrafas,
pisos, soleiras„ tijOlos, tubos de contes para papéis, estojos de canetas,
to, telhas, tacos, tubos de ventilação,
estojos de lápis. fichários, fitas goma
tanques de cimento, vigas, vigamen-das,fitprmáquinas,frdoe
tos, vitrôsa venezianas
para papel, fiais, ganchos paia papéis, giz para escrever e desenhar, goN9 03.709
dets, goma arábica goma,dore.s, srafites para lapiseira, grampos de asara
Requerente:
Cyrus
Impresso
Continuo
Valo, guarda-papéis, Indces para ar_
S.A.
quivar documentos, instrumentos de
Local: Guanabara
desenho, instrumentos deescrever, insClasses: 6 — 17 e 38. Título
trumentos de selar, jogos para mesa"
N9'873.708
de escritório, lacres para envelopes,
lápis, lapiseiras, mapotecas, máquinas
Indústria 'Brasileira.
de: apontar lápis, calcular, endereçar, escrever. grampear, registrar, soRequerente: Estolubri Representações
mar, megalógrafos, molhadores de dede Estopas e Lubrificantes Ltda.
dos para escritório, mutiplicadores
Local: GUaliabaxa
cópias, normágrafos, palhetas de pinClasses: 4-- 24 e 47
tor, pantógrafos, papel carbono , paArtigos: Classe 4: frstopas em bruto.
pel atendi, pastas de arquiva, pastas
alfaiates
Sarasse 4'1 — Alcoola carburado, álcool
de mesa, pastéis de tinta para dese.
unho, penas, percevejos, perfuradores
carburante, álcool Soidificado, azeite
de escritório, pêsos para papéis, pinIndústria Brasileira
para lamparina, benzina, briquetes
céis, pincéis para desenho, pincéis pacombustíveis, briquetes paas aqueci.
ra cola, planehetas, ponteiras de boa
mento, briquetes para fogão, carburachas para dedos, ponteiras de lápis,
rantes, carvão vegetal ou mineral, cêporta_blocos, porta-canetas porta_ca Requerente: Materiais de Construção ra para iluminação; coque, essências
para lubrificação, fluidos combustíveis,
rimbos, porta-cartões, porta-pel porMontanai S.A.
lubrificadores, fluido$ para freio, flua.
de papéis, prensas de escritarita, rasLocal: Guanabara
dos para iluminação, fuidw para ispadeiras, regist"adores de uso em esClasse: 16
queiros, gás combustível, gás para
critório, réguas de uso em eacritõrio
e para desenhos, separadores de pa- Artigos: Materiais para corstruçães e aquecimento, gás para iluminação, gás
péis, separadores para arquivos, sine- decorações: Argamassas, argilas, areia, solificado para combustão, iluminação
tes, gemia suportes para aanetas e azulejos, batentes, balaustres, blocos ou aquecimento, gasolina, geléia para
lápis, táboas para desenho. tecnigra- de cimento, blocos para pavimentação, lubrificação, gorduraS para lubrificafos, tintas para carimbos, tintas para calhas, -cimento, cal, cré, chapas iso- ção e iluminação, graxas lubrifisSandesenho, tintas para dumica.cloreS, lantes, caibros, caixilhos, colunas, les, preparação para fins de iluminatintas para escrever, tintas p ara mar- chapas para coberturas, caixas dágua, ção lenha, lubaificantes de qualquer
cas, umedecedores de dedos, umecte.- caixas de descarga, edificardes pré- espécie, óleos lubrificantes, óleos para
cedores para copiar, vidros de cola molda-das, estuque, emulsão de base amortecedores, átJS para aqueciman.
asfáltica, estacas, esquadrias, torras, to, óleos para i 'nação, parafinas
Classe: 38
frisos, gêsso, grades, janelas , estrutu- lubrificantes, peOaS ao refinado, que.
Artigos: Agendas em branco, alguns ras metálicas para construçâo, lamerozene, turfa
em branco, argolas de papel • u pape- las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
lão, aros de papei ou papelão , ;'alões de junção, lages, laga". as; material
N9 873-uo
de papel para enfeitar, bilha, es de in- isolante contra frio e ea'or, manilhas,
gresso, de passagem, bobinas de .pa- massas para revestimentos de parepe, blocos para anotações, blocos para des, madeiras para construi:Sas, macálculos, blocos para correspondência, szlicos, produtos de base asfáltica, pro,
blocos para desenhar, blocos para es- dato para tornar impermeabilizantes
crever, brochuras não impressas, pa- as argamassas de cimento, e cal hipel para cabogramas, cadernetas em dráulica, pedregulho, produtos betubranco, cadernos escolares, caixas de minosos irn.perineabiliz.anteS, persia,
papelão, capas de papel para do- nas, placas para pavimentação , peças
cumentos, capas de papelão para do- ornamentais de cimento, geSSO para
cumentos, carteiras de papel, carteiras tetos e paredes, papel para forrar cade papelão, cartolina, cartões de iden- sas, massas anti-ruídos, parquetes,
tidade, cartões de vis'tas, cartões em porta: a, portões, pisas, soleiras . tijolos, Requerente: Eco Arquitetura, Cornaicio, Instalaçõea Ltda.
branco, cartões índices chanas de pa •ubes de concreto tolhas g:-es . tuLoral - Guarialaara
palão para fins diversas caapas pia 'oca de san nação, tarom as de cimennográficas, duplicatas, co" ti amaça"- to vagaa, vigana n'
varas_ veneziaClasses: 16, 25 e 50
de papel, encadernação de saaaelaa,
nas
Artigos: das alasses

Viedict -(J1
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N9 873.711

N.° 873.718

N,9
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873.723

AROEIRA,

r,CO, Art~anto

N.° 873.727
SECAO

Requerente: Const, atura Aroeira Ltda
COMÉRCIO', INST-ALAPÉS
Local: São Paulo
Requerente: Secac Prestação à,
Classes: 16 e 50
de Serviços Ltda .
nt
Requerente: Eco 'Arquitetura, ComerArtig,,s:
Materiais
\
exclusivarnaite
,ía
4a
ORA'
!ppt.is_TRiA
çRASI
\,
ii
Local: São Paulo
• cio, Instalações Ltda.
construção e adôrno de prédios e estraClasse: 50
Local — Guanabara
das á saber: balaustres, argila prepa- .J.plicação: Prestação
de serviços gle
Nome de Emprêsa
rada para construções, areia asfalto pain ntrega de duplicatas para aceite'
mequerente: Fernando Tibúrcro
construções,
batentes,
blocos
para
cor
sLocal: Goiás
entrega de avisos
N9 873.712
truções, calhas de telhados, cimento, cai•
Classe: 42
•
Artigos: Aguardenae de c; na, simples xilhos„ cal para construções, colunas, esN.": 873.728/29
1,,
quadrias, estacas preparadas para cons<
e composta
si
tenções, estruturas para construções, esN.° 873.719
tuque, fôrrás, grades, impermeabilizado,
res de argamassas, janelas, ladrilhos, la
jes, lambris, madeira preparada par;
Requerente: Clube dos Jangadeiros
construção, manilhas, massas para pa Local — Rio Grande do Sul
rede, pe.:,as ornamentais de cimento ou
Classe: Nome de Emprêsa
gêsso para tetos • e paredes, pisos, portd ;,
–
\Indústria
Brasileira
1‘1 9 873.713
portões, soleiras. para portas, taco.;, telhas, tijolos, tintas para pare des,
Requerente: Djahna Paulino da Silva portas e janelas, tubos de ventilas; o
de edilicios, v.m2zianas, vigamento.
• Local: Pernambuco
e vitt ôs
.
Classe: 46
Artigos: Anil
N. 873.724
N.° 873.720

Clube dos Jangaaerros

it1111:_ea CNN

gencia

Fortlitia

RIO—ODD

Ind. ra

Requerente: Pamplona & Auriques
Local: Santa Catarina
Classes: 44, 48 e 49. Titulo
N.° 873.714

MICRALIS
Requerente: E.R. Squibb 1; Sons Inc.
Local: Estados Unidos da América
Classe: 3
Artigos: Preparações farmacêuticas anticoncepcionais, para uso do via oral
N.° 873.715

• Blocando Comércio,
Imistria e Importacio
lida.
Requerente: Gioconda — Comércio,
Indústria e Importação Ltda.
Local: Distrito Federal
Nome de Emprêsa
N.° 873.716

MUTIRÃO
L
indústria

Brasileira

Requerente: Cerealista Goianense
Local: Goiás'
Classe: 41
Artigos: Arroz e feijão
N° 873.717

MUTIR
'

gán~
INDUSTRIA BRASILEIRA

Requerente: J. Sinésio da Uiva
Local: Pernambuco
• Classe: 36
Artigos Sandálias
N. 873.721

D R 0. 1_ U
Industria Brasileira
Requerente: Drolux Importação
e Comércio Limitada
Local . Pernambuco
Classe: 10
Artigos: Para assinalar e distinguir genéricamente os "artigosda classe,, a saber: Instrumentos, máquinas, aparelhos
e petrechos para a medicina, a arte
dentária, a cirurgia e a higi- v, exceto
os incluídos na classe 34; máquinas,
aparelhos e instalações hospitalares, de
expurgo e fins análogos, exceto móveis
da classe 40
N.° 873.722

Drolux Importação e
Comércio Limitada

Requerente: Curso Pré-Médico de..",,
Vestibulares Ltda.
Rege..,< aze: Of/lieX -S . A. Organi ação
Estabelecido em: São Paulo 'N
Nacional de Importação e Expei- ação
' Classe: 32
.1 Local- São Paulo
Artigos: Para distinguir publicações
Classe: 2 e 46
pressas: jornais, revistas, folhetos, apàs4
Artigos: Substâncias e preparaçõis quí- tuas, boletins, catálogos, livros imprÉS4
micas usadas na agricaLura horisi,u!- sus, métodos de ensino, obras impresàs,
tura, veterinária e para fins sq'titários
enciclopédias, calendários ,e roteiros
a sabei: bernicidas, carrapaticici Is,. deimpressos anuáribs •
sinfetantes desodorizantes; foi
Classe: 50
fungicidas, germicidas, inseticid ,s, pro- Artigos: Para distinguir como mar4
dutos antiséticos usados na vel ?rimaria, t de serviços: Estabelecimento 'de ensino,
produtos desinfetantes para in italações cursos preparatórios de medicina, cursos,
sanitárias e produtos para es terminar , vestibulares e .cursos de ensinos ena-,
parasitas de animais
geral
Produtos e preparações para limpeza,
N,"
873.730
conservação e polimento, 'h saber: arni-'
do, anil, abrasivos, barrilha, cêra para i
.rf
assoalho, detergentes goma para lavan01,
deria, líquidos para polir e lustrar metais,
co
palha- d.?, aço, pastas para poli: calçados, preparados para lavanderia, sabão
liquido, em pasta, em pó e em Pedaços,
tijolos de polir verniz para calçados
•0e velas de estearina
N.' 873.725
int
11

TE
- R FO'T O
Requerente: Mercantil Interfoto Ltda.
Local: São Paulo •
Classes: 32 e 38
Artig<A: Almanaques, calendários, catálogos, folhetos impressos, folhinhas
impressas, índices telefônicos, jornais
livros, propaganda impressa escrita
prospectos escritos, publicações impressas
e revistas impressas
Agendas em branco, blócos para anotações, blocos para correspondência,
blócos para, escrever, cartões de visitas,
duplicatas, envelopes, faturas notas fiscais, papel carta, promissórias em branco recibos em branco, talão de promissórias e talão de recibos
N." 873.726

MINI;-TOSI
Ind. Bra

1.

Requerente- Curso Pré-Médico de,
V estibufares Ltda.
Estabelecido em: São Paulo
Classe: 33
N.'s 873.731/32

P-E.MÉDICO

Requerente: Curso Pré-Médico de
niestibu"átres Ltda.
Requerente: Nestor Salvado: Smio
Estabelecido em: São Paulo
Local: Sãos Paulo
Classe: 32
Requerente: Cerealistas Goianense Ltda. Requerente: Drolux Importação e CoClasse: 41
mércio Limitada
Local: Goiás
Artigos: Bombons, bolos, biscoitos, bo- Artigos: Para distinguir publicações II*
Local: Pernambuco
lachas, caramelos, cremes, chocolates, pressas: Anuários, jornais, revistas, foi
Classe: 41
Ibetos,spostikts, loteias, catAlospel
confeitos, torradas e torrões
Empresa
de
Nome
Artigos: Arroz e feijão

Indústria Brasileira

•

1564 Quarta-feira b
'es impressos métodos de ensino, obras
bnpressas i enciclopédias, calendários e
roteiros impressos
Classe: 50
Artigos: Para distinguir como marca
'de serviços: Estabelecimento de ensino
cursos preparatórios de medicina, cursos
vestibulares e cursos de ensinos em
geral
N." 873.733'

sêdoa natural, tecidos plásticos, tecidos
impermeávis e tecidos de pano couro,
teci -nos sintéticos e veludos
ClaSse: 36
Artigos: Para dsitinguir artigos de vestuários e roupas feitas em geral: Agasalhos, aventais, alpercatas, anáguas,
blusas, botas, botinas, blusões, boinas,
babaloures, boirés, capacete, cartolas,
carapuças, casacão, coletes, capas chales cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças,
.de senhoras e de crianças, calções, camisas, calças, camisolas, camisetas, cuecas,
ceroulas, colarinhos, cueiros, casacos,
camelos, dominós, echarpes, fantasias,
fardas para militares e colegiais, fraldas,
galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, leques, luvas, ligas, lenços, mantós, saias, maiôs, mantos, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, peugas, pulovd, pelerinas, ponches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos, robe de chambre, roupão, sobretudos, saias, suspensórios, saídas de banho, sandálias, saisater, shorts, sungas, soutiens, slasks, taier,
toucas, turbantes, ternos, unifor5ies e
vestidos
----......_
N 9 873.738

pa a rço

de 19b5

porizadores; frisador de cabeia; tu- móveis para escritórios; Armários;
nos para enrolar o cabelo; navalhas armários para banheiros e para rou-

e lâminas para barbear; secadores pas usadas; almofadas; acolchoados
para cabelo; poseiras; pedras pomes. para móveis; bancos; balcões; ban— quetas; berços; bio bos; cadeiras;
Ns. 873.739-44
carrinhos para chã e afé; conjuntos
para dormitórios; cpnjuntos para
sala de jantar e sala e visitas; conjuntos para terraços; jardim e praia;
conjuntos de armári s e gahnetes
copa e coz:nha; camas; cabiDOMINAM para
des; cadeiras giratór s; cadeiras de
balanços; caixa de r dios; colchões;
colchões de molas; ispensas; diviINDÚSTRIA BRASILEIRA
sões; divans; discotee s de madeiras;
o
assentos; espreguiçadeiras; mesinhas
Requerente: Lustres Dominarte Ltda. para abat-jour; escriv ninhas; estanLocal: São Paulo
tes: encostos p ara óvels; guardaClasse 15
roupas; mesas; meai has; mesinhas
Artigos: Para distinguir artefatos de pára rádio e televisão; mesinhas para
cerâmica; porcelana e louça vidrada; máquinas de escrever; móveis para
para uso caseiro; fins artísticos para
para radiOs e para teleilum.nação e paraainstalações sesnita- fonógrafos;
visão; poltronas; poltronas-cama;
rias: Argolas; botões; bases- bebe- prateleiras;
porta-chapéus;sofás;
"
douros; bacias; bandejas; bombonie- sofás-camas;
travesSeiros; vitrines
res; bules; assadeiras; compoteiras;
móvel*
copos; cúpulas para abatajou ra para
,50
lustres e para lampiões; cantoneiras; Artigos: ParaCliasse:
disti ngUir como marca
açucareiros; consolo s ; centro de inea de serviços para instalações
elétricas;
sa; cofres; compoteiras; cubos; ca- colocação de aparei as de iluminanudos;
globos;
fruteiras;
guarnições
ção; consertos; man tenção e assisRequerente: Curso Pré.-Médico
para aparelhos elétricos; jardineiras, tência
técnica dos ssmos: Serviços
Vestibulares Ltda.
licoreiros; porta-jóias; porta retra- de decorações;
proje os;- construçõeS
Estabelecido em: São Paulo
tos; pratos de ornatos; pendentes;
e engenharia elétricas
. Classe: 33
puxadores; placas; rodinhas; frascos; fôrmas para fornos; taças. li
N9 873. 45
N.° 873.734
idas; pias; saladeiras; travessas; ser•• viços para chá; café; refresco e janLISON DA
tar; vasos; suportes; talhas e lavaPR1MAPLAST
. irtdastria Brasileira.
ATATIONJ IN MR.11/1
' tortos
Indástria Brasileira
Classe: 16
an
dile t ria Itl'aeil cir.a
Requerente — Nlasi S. A. Artigos Artigos: Para distinguir materiais
para Cabeleireiros e Perfumarias para construções; decorações e ador- Requerente: Station 1—
In. Drive Bar
nos de prédios: Argamassas, ara . la;
Local* São Paulo
Requerente: Indústrias Químicas Goocl
e Lanches Ltda.
areia; azulejos; batentes; balaustreS;
Classe: 43
Luck Ltda.
Local: São Paulo
Artigos: Para distinguir artigos de blocos de cimento; blocos para paviEstabelecido em: São Paulo
Classe: 41
toucador e perfumarias em geral: mentação e calhas; cimento; concreClasse: 28
Para dist nguir refeições
água oxigenada para o cabelo. aceto- to; cal; cré; chapas isolantes; sai- Artigos:
prontas:
Cereais
cozi os; legumes coArtigos: Para distinguir: adesivos, colas, na, amoniaco, aparelhos para bar- bros; caixilhos; colunas; chapas para
esmaltes, plástificantes, tintas à base de bear, aparelhos para onduação pelr- coberturas; caixa dágua; caixas de zidos; sopas; saladas;1 maioneses; calchurrascos; pizas; massas aliborracha, tintas compostas, tintas
manente; almiscar; água de beleza; descarga para lixos; edificações pre- dos;
mentícias; peixes e carnes cozidas;
permeabilizantes, tintas a óleo, tintas água facial; água de lavanda; água moldadas; estuque; emulsão de base dóces;
cremes; torta ; empadas; pas'plásticas, tintas repelentes, tintas sinté- de colônia; arm,nhos; água de quina; asfaitico; esquadrias; reinos; frisos; teis ; esfilhas; kibes; uscus; bolinhos;
gêsso;
estacas;
grades;
janelas;
eságua
de
rosa;
água
de
alfazema;
ticas, resinas preparadas, resinas sintéperfumada; líquida; ata põ; truturas metálicas para construções; p anquecas; croque s; sanduiches;
ticas, resinoides, preparadas, massas amonia
em
pedras
para banho; alicates para lamelas demetal; ladrilhos; lambris; omeletes; coxinhas; salada de fru, plásticas, parafina preparada e vernizes unhas; brilhantinas; bandolina s ; ba- lages; lageotas; material isolante tas e- pudins; môlho; temperos; dõmastigue
tons; sométicos para o cabelo; pesta- contra frio e calor; massas anta-ruí- oes em conserva; legumes; carnes
nas; cílios e bigodes; base de p6 de dos para uso nas construções; mani- p reparadas; laticínio* e sucos de fruN. 873,735
tas para fins jalimentareS
arroz; crayons; cremes para a pela; lhas; massas para revestimentas de
carmins; cílios postiços; cheiros gin Paredes; mosaicos; produtos be ianiliN9 873 746
pastilhas; em tabletes; em lentilhas; nosos para uso nas construções; produtos_ de base asfáltico; produtos para
em
trociscos
e
em
pílulas;
cremes
DISCOPLEX
para barmear; cremes dental . dep'- tornar impermeabilizantes as arga:ndástria }brasileira ir latórios; desodorantes; dissolventes; massas de cimento e cal hidráulica;
.STATION—; DRIVZ
essências; extratos; estojos de perfu- pedregulhos; produtos betuminosos
mes; esponjas para pó; esmaltes para impermeabilizantes; líquidos ou sob
33AR
)3. LANCH
:notas; escôvai para dentes; cabelo; outras formas para revestimentos e
rpas; sobrancelhas; estojos para outros usos nas construções; persiaRequerente: Indústrias Químicas Good unhas; escôvas pará cílios e unhas; nas; placas para pavimentação; peLuck Ltda.
fixadores para 0 cabelo; pestanas; ças ornamentais de cimento ou gêsso Requerente: Station — In Drive Bar
e Lanches Ltda.
Estabelecido em: São Paulo
cílios .e bigodes; fivelas para o ca- para tectos e paredes; parquetas . porLocal; São Paulo
Classe: 28
belo; glicerina perfumada para uso tas; portões; Portas de chapas on'Artigos: Para distinguir: adesivos, co- de toucador; grampos para cabelo; duladas; pisos; soleiras para portas;
N9 373.747 las, esmaltes, plastificantes tintas à base gitaélas de patroleo perfumada; lápis tijolos; tijolos refratários; tubos de
concreto;
telhas;
tacos;
tubos
de
Venpara
maquilagem;
loções;
líquidos
'de borracha, tintas compostas, tintas
dentifrícios em pasta; em crime; em tilação; tanques de cimento; vigalmpermeabilizantes, tintas à óleo, tintas elixir
e em pó: liquido para ondula- mentos; vitrôs; vernizianas; vigas;
plásticas, tintas repelentes, tintas • sinté- ção permanente;
lixas para unhas; pisos; portas- e pilares de Concreto;
ticas, resinas preparadas, resinas sinté- laque; luvas e toucas para banho; tintas para construções nao incluídos
ticas, resinóides preparadas, massas plás pastas e pós para dentes; óleos para
em outras classes
ticas, parafina preparada e vernizes, o cabelo; onduladores para cabelos;
Classe: 25
Requerente: Hospital e Maternidade
perfumes; psaaaleos para uso de tou- Artigos: Para distinguir: figuras demastigue
Providência Ltda.
cador; pastas e Pós para unhas ; Pa corativas; bibelots; estampas: está,Local: São Paulo
,N,'s 873.736/37
s com-péiserfumado;cnsi tuas; estatuetas; frutas artificiais;
Classe: 50
pó de arroz; pentes; pomadas per- flôrea artificiais; imagens; gravuras; Artigos: Para distinguir como marca
fumadas
para
o
embelezamento
da
enfeites para árvores -de natal; obras de serviços: Assistancia médica, ciE It S
L 1(
cútis; pon-pons; pó cie arroz; pastas de pintura e escultura; manequins; rúrgica e hospital ao maternidade e
dentifrícios, porta-pó de arroz, por- troféus; painéis decorativos; flanaiXndástria 23raei1eir
pronto ocorro
lia-perfumes, Iasages, rêdes para o ca- las; maquetas; cartazes; letreiros; suN9 87 .748
belo; sais pertamados para .o banho; portes artísticos para vitrines; mossabões e sabonetes perfumados em truários artísticos demerca-dorias para
Requerente: Olavo Motta
massa; em barra; em bastão; em tupropaganda
Plstabelecido em: São Paulo . bos; em pós; em líquidOs; em flocos;
I B. R Á R O L
Classe: 34
Classe: 23
em escamas; e em creme; papel de Artigos: Para distinguir os seguintes
triaastria
raelleirb
25: Pata distinguir tecidos effi ge- ponta para enrolar cabelo; papel fa- artigos: Cortinados; cortinas; caparal: t-cidos para confecções em geral, dai; papéis para limpeza da pele; chos; encerados; estrados; linóleos;
para tapeçarias -e para artigos de cama pincel s para aso de toucador; pin- oleados; passadeiras; panos para soaRequerente: Ibrarol — Indústria
ças; perucas; sachets; shampoos em
lhos; paredes e tapetes
e. :iigodão, alpaca, cânhamo, ce- pó;
Brasileira de Rolamentos Ltda.
e sólido; talcos perfuma-Classe: 40
ti, ,, caroá, casimiras, fazendas e teci- dos;liquido
Local: São Paulo
tinturas para o cabelo: tijolos Artirtos: Para distinguir móveis em
lã ela peças, 'juta jersey, linho, para unhas; veriiSzes para unhas; vi- geral; de metal; vidro; de aço ou
Class : 6
nylom paco-paco, percalina,.rarni rayon, nagres aromáticos; carminosos; ya- nudelra; estofados ou não; inclusive Artigos; Para dist guir; rolamentos
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N9 873.749
IUCÁP

Requerente: Imcap Ltaa,
Local: São Paulo
Classe: 50
irtigos: Para distaiguir como marca
te serviços: Transportes em geral;
erviços de importação e exportação
N9 873.750

dUARABOM
Indás t ri a Brasi l eira
Requerente: Companhia Administradora Interamericana
Local: São Paulo
Classe: 43
asrtigos: Para distinguir: águas gasosas artificiais; bebidas espumantes
sem álcool; guaraiiá; gasosa; essências para refrigerantes; refrescos • refrigerantes; soda; suco de frutas; sifões e xaropes; pós para refrescos
N9 873.751
LARAPOIT

Indás tria Brasileira
tequerente: Companhia Administradora Interamer cana
Local: São Paulo
Classe: 43
litigas: Para distinguir: águas gaosas artificiais; bebdas espumantes
em álcool; guaraná; gasosa; essên
ias para refrigerantes; refrescos: rerigerantes; soda; saco de frutas; sibes e xaropes; pRis para refrescos
N9 873.752

DURIO OFICRL (Seção Hl)
•
barretes; batas; batinas; bermudas;
blusas; blusões; boinas; boleros; banés; borzeguins; •.botas; botina-s; cache-col cache-nez; calçados; calças;
calcinhas; calções e camisas; inclusive para esporte; camisas de fôrça;
camisas-pagão; camisetas; camiso'as;
samisolões; canos de botas (perneiras); capacetes; tapas; capotes; carapuças; cartolas; casacos; casacas;
casquetes; casulas; ceroulas; cha:es;
chapéus; chinelos; chuteiras; cintas;
cintos; cinturões; clergyman; colarinhos; coletes; combinações; corpinhos; cuécas; cueiros; culotes; dolmain; dominós; echarpes; espartilhas; estolas; fantasias; fardamentos; fardas; fraldas; fraques; galochas; gandolaS • gôrros • guarda-pó
gravatas; hábitos; japonas; jaquetas;
jaquetões; lenços; librés; ligas; 'ingerias; luvas; macacões, maallots;
mandriões; manipulo mantas de uso
pessoal; manteaux ; mantilhas; m antos ; martas; martinhas meias; meias
confecções; rnodeladores; pelas (po n
-choslev);patósnufa;pramentos; peignoirs; pelerines; peles
'quando vestuário; perneiras; pougas;
pijarnes; peitilhos; peitos; polainas;
ponches; puloveres; punhos; quép:s;
quimonos; regalos; renardo; robes de
chambre; roupas brancas de uso pessoal; roupas de baixo; roupas feitas;
roupas para esporte; 'roupões; me:as;
sandálias; sapatos; solidéus; sobrepelizes; shorts; shooteiras; alake.; sobretudos; ststinas; soutiens; meter;
sungas; suspensórios; talleurs; talabartes; tiaras; togas; toucas; túnicas; turbantes; unifarmes; vestidos;
aéus; aisons; da classe 36
N9 873.754
a

gREOVIT.
S. A.

Local: São Paulo
Assinalar: Um produto veterinário,
usado como suplemento protéico para
ruminantes da classe 2
Ns. 873.755-56 V I M A. D

Indlistria Brasileira

Requerente: Vizadi — Artefatos de
Madeira e Borracha Ltda.
Local: São Paulo
Adornos, adornos para móveis; para
uso caseiro e uso pessoal alforges; almas para borlas; argolas (inclusive
para guardanapos); arraaCes para leques e outros; baldes; bandejas; barris; bilros; biscoiteiras; bolas; cabides; cabos; caçambas; caixas; caixões; caixetas; canecas; cabos de
madeira; osso ou marfim; para canivetes; carretilhas; cavaletes; centros de mesa; copos de casinha; cestos; colheres de pau; colherinhass;
colherões; coronhas; cruzetas; cubos;
cunhas; degraus de madeira para sacadas; discos; dormentes; encostos;
enfeitas não de outras classes; engradados; envólucros (inclusive para
garrafas); escadas; esferas; espetos;
espremedeiras; esteiras; esteiriahas
para mesa; estojos: estrados; cabas
para facas, de madeira para ferramentas"; formas forquilhas; lusos;
gamelas, grades; lançadeiras manuais; armações para leques; lingustas; limpa-pés; maçanetas; macetes ; cabos de machado; machucadores; malas; manivelas; cabos de maINDOSTRI A BRASILEIRA
deira para marreta; cabos de madeira para martelos; mastros: molduras;
núcleos; palitos; painéis; paR sap a -s n 'a • TT.id ds tuba Textil s. A.
lhetas para pintor; pás; pendentes;
Local: Sâo Paulo
Abrigos guando vestuários; agaSalhoS: pencluricalbos; cabos para picaretas;
alvas ; anáguas; aventais; baby-cloll; pinos; pipas; ylacas: ponteiras; por-

GT

N9 873.760

IGLU
Requerente: Febernati S.
tria e Comércio
Local: Rio Grande do Sul
Assinalar: Prestação de serviços relacionados com a fabricação; canses.
vaçâo; manutenção; transportes; dia.
tribuição e manipulaçzo de ai assoa
e produtos da indastrio metalúrgica e
de materiais de construções. Assis.
tência técnica. Promoção de vendas,
Importação e exportação dd, classe 50
Ns . 873.761-65

Pem,eroserzr
SIO,tpA temam%

1GLOO

Indlistria Brasileira.

Requerente: Laboratórios Lepeti

Requerente: A. M. C. Comercial
Ltda.
Local: Rio de Janeiro
Classe: 10
Artigos: Abre-bôcas, abridores de
bôca, abridores cirúrgicos; adesivos
para l i gaduras cirúrgicas; adenômetros: adenôtemos; afastadores abdominais; afastadores dentários; agraa
fes cirúrgicos; agulhas cirúrgicas;
agulhas de injeção; agulhas dentárias; agulhas para sutura; agulhas
para vacinar; algodão absorvente;
algodão antisséptico; algodão cardada para pensos; algodão hidrófilo;
algodão medicinal; alicates cirúrgicos; alicates para dentista; almofadas para fins médicos; aparadores cirúrgicos; aparelhos dentários; aparelhos eletro-médicos; aparelhos terapênt'cos; bicos de seringa; bisturis; botijas para fass médicos; escovas cirúrgicas
N9 873.753

ta-blocos; pastas; prateleiras; Pratos; prendedores ou pregadores de
roupa; protetores; pazadores; palia
tos; rebites; recipientes; reguas de
marceoeiro e s:milares sem graduação; reservatórios; rodas (exceto de
veículos e maquinas); rosários; roscas; cabos de madeira para serras e
serrotes; suportes; táboas para passar roupa; tambores; tampas; tapetes; tonéis; torneiras; trancas; trincos;, tubos: vasahames; vasilhas;
da classe 26
Assinalar: anéis; argolas; aros; arreios; assentos; bacias; bases; bicos;
bocais; bolsas; braçadeiras; cabos;
caixas; calços; câmaras de ar; exceto para veículos e máquinas; canudos; centros de mesa; chapas; chicotes; chupetas; chuveirinhos; chuveiros comuns; correias (exceto de
transm issão; de máquinas e de vestuário); cubos; cunhas; dedeiras;
descansos; desintupi deiras; discos
para mesas; elásticos; encostos; envólucros ; esferas; estrados (exceto
tapetes); esguinchos; fios; exceto
para tecelagem e elétricos; guarnições para móveis e similares; lancheiras; lençOss; maçanetas; bicos de
mamadeiras; manoplas; mochilas; paras para businas; placas; pneumáticos; exceto de máquinas e de veículos; pratos; postelras (exceto para
bengalas e guarda-chuvas); protetoras (inclusive para cama e mesa);
recipientes; revestimentos; rodas; exceto de máquinas e de veículos; :sacos (exceto de uso médico); saltos;
solados; solas; suportes; tijelas; teslhas; tubos; vasos; da classe 39 —
N9 873.757
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INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Febarnati 5. A. Indústria e Comércio
Local: Rio Grande do Sul
Requerente: Febernati S. A. Incids- Assinlas: Tanques australianos; be.
bedouros metálicos para gado; Jatas
tria e Comércio
em geral; tubulações e condutos forLocal: Rio Grande do Sul
Assinalar: Abrigos metálicos; silos çados metálicos para agua; tubos
metálicos;
estruturas
metálicas: corrugados para boeiros; caixas dé.
construções Pré-fabricadas metálicas; gua metálicas; tanques; para coma
chapas para construções; divisões bustIveis; tambores de aço para pea
pré-fabricadas; esquadrias metálicas; tróleo; botijões de gás; da classe 11
Assinalar: Abrigos metálicos; 51101
da classe 16
estruturas
metálicos:
me' 61irns;
IV 873.718
construções pré-fabricadas metálicas;
chapas para construções; divisões
pré-fabricadas; esquadrias metálicasV
da classe 16
Assinalar: Tanques de plástico; bea
bedouros de material plástico; recta
Mentes de material plástico; tubular.
Requerente: Pebernati 5. A. Indús- Oes e condutos de material plástico,
tria e Comércio
da classe 28
Local: Rio Grande do Sul
Assinalar: Al000l carburado; carbua
motor e solidificado: prava.
Assinalar: Prestação de serviços re- rante —
para fins de aauecimento, azelacionados com a fabricação; conser- ração
lamnarina; benzina; briquevação; manutenção; transportes; dis- te para
combustíveis; para aqueciment0a
tribuição e manifestação de artigos etespara
carburantes; cari*,
e produtos da indústria metalúrgica e vegetalfogão;
mineral; cêra para nua
de materiais de construções. Assis- minação;oucoque;
essências para lutência técnica. Promoção de vendas.
brificação; fluídos combustíveis; lu.
Importação e exportação da classe 19 brificadores;
para freio; para iturnia
Nt. 873.759
nação; para isqueiros; gás combusa
tivel; para aquecimento; para Puma+
nação; solidificado para comblistãor
iluminação ou aquecimento; gasolIa
na; geléia para 1ubrifica-5 o: P-nr,iti.
ras para lubrificação e i1uminaç'ã,c):1
graxas lubrificantes; preparação para
fins de iluminação; lenha; aibrifta
INDÚSTRIA BRASILEIRA
cantes de qualquer espécie; óleos lu-.
brificantes; óleos para: amortece loa
res; para aquescimento e iluminaçáoa
parafinas
lubrificantes; petróleo Te.
Requerente: Febernati 5. A. Indúsfinado; querosene; turfa; da classe 47
tria e Comércio
Assinalar: Prestação de serv i ços re. Local: Rio Grande do Sul
lacionados com a fabrica-cão: cons srAssinalar: Abrases metálicos; siar, vação; nanutenção • transportes; dia.
metálicos:
estruturas
Me`ílicas; tribuicáo e manifestação de artit:09
construções pré-fabricadas metálicas; e produtos da
7,,i-alúrr1.+1
chapas para construções; divisões de materiais de construções. Assis.
pré-fabricadas: esquadrias metálicas: tência técnica. Promocã,o de vencitu.
da ciam 16
Importação e exportação da classe 3a

IGLOO

IGLU
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'cadinhos; cadeados; castiçais; colhe- ra pulverizar e borrifar desintetantes,
res para pedreiros; correntes; cabi- máquinas batedeiras, maquines para
des chaves; cremones; chaves de pa- irrigação, máquinas par matar formiconeXões para encanamenIIIDROERG
«Cabanga late Clube rai:usos;
to; colunas; ca xas de metal para gas e. outros insetos, ninuirias de poportões; canos de metal; chaves de dar, maquinas se dei-as. máquinas
n•n•nnn11
fenda; chave inglêsa; cabeções; ca- •ensilhedoras, máquinas i cortadoras ,ie
de Pernambuco
necas; copos; cachepots; centros de igrama, máquinas nivelado:as, moinhos
coqueteleiras; caixas para
Requerente: Ridroer g — • Eagenharia Requerente: Cabanga — Iate Clune mesa;
vento, moto-atados; rolos compresacondicionamento de alimentes; ca.- de
Ltda.
sores para esfarelar tf;rini; See,adeiras,
derões;
caçarolas;
chaleiras;
cafeteide
Pernambuco
Local: São Paulo
ras; conchas; coadores; distintivos semeadeires; tosadoes de grama, traLocal: Pernambuco
Assinalar: Prestação de serviços de
dobradiças enxadas; enxadões; esfe- tores a serem usados ein trabalhos de
Classe: 33 — Titulo
engenharia em geral, da • classe 50
ras; engastes; esguichos; enfeites fazendas; vassouras irtca: iiicas para
N e 873.77
para arreios; estribos; esferas para
jardins
N 9 873 767
arreios; espuma deiras; formões; *foices; ferro para cortar capim; ferroN.° 873.77?'
lhos; facas; facões; fechaduras; ferHID.ROERG
ro comum a carvão; fruteiras; funis;
fôrmas para doces; freios para estradas de ferro; frigideiras; ganchos;
ENGENHARIA LTDA,
Indústria Brasileira
grelhas; garfos; ganchos para quaVERMELlid
dros; gonzos para carruagens; insígnias;
limas;
laminas;
licoreiros;
la! Requerente: Artefatos Metalúrgicos tas de lixo; jarras; machadinhas;
Requerente: Hidroerg — Engentaarla
Müller Nordeste S. A.
Ltda.
molas para postas; molas para veneLocal: Paraíba
Local: São Paul o
zianas; martelos; marretas; matriClasse: 40
Nome de ernprêsa
zes; navalhas; puas; pás; pregos;
Artigos; Na classe
parafusos; picões; porta-gelo; posei- o
N9 873 . 7r
N 9 873-.77:4
ras; porta-pão; porta-jóias; paliteiros; panela.; roldanas; raios para tu
pias; rebites; regadorés; serviços de
chá e café; serras; serrotes; sachos; 2
sacarolhas; tesouras; talheres; talhadeiras; torquezes; tenazes; travadeirãs; telas de arame; torneiras; trincos; tubos para encanamento; triIndústria Brasileira
Indústria Bré,:siieira
lhos para portas de correr; taças;
travessas; turíbulos; vasos; vasilhaArtefatos Metalúrgicos mes; verrumas; retentores de graxa
Requerente: Barint — Automóveis Requerente:
e óleo
Milter Nordeste S. A.
S. A.
—
Local: Paraíba
Local: Guanabara
N9 873.775
Classe: 16
Classe: 21
Materia's para construções
Requerente; Conser,r0 Ritter S.A.
Artigos: Alavanca de câmbio, amor- eArtigos:
decorações, a saber: argila; areia;
— Industrial, Agricola e Comercial
tecedores; aros; automóveis e suas argamassa;
azulejos;
batentes;
bapartes integrantes; bicicletas e suas laustres; blocos de concreto; de arLocal: Rio Grande da Sul
partes; calotas; camionetas; cami- gila e de mármore; calhas; canos;
Classe 4 I
nhões; carrocerias; chassis; engates; cal; chapas isolantes; caibros; caiArtigos: Na Classe
estribos de veículos; freios; hélices; xilhos; chapas para cobertura; cimanivelas; molas; motocicleta s ; mo- mento; • cimento refratário; colunas;
tociclos; motonetas; parabrisas; pa- conexões para canalização; crê; dorDL° 873.7P
ra-choques; para-lamas; pick-11P5 mentes; edificações premoldaclas; ese
:adiadores; tratores não agrícolas tuque; estacas; esquadrias; fossas;
varetas para veículos
forros; fõlha de flandres para telhados; gêsso; grades; janelas; ladriN9 873.76°
lhos; lajes; lajeotas; lajedos; lamelas
de metal; lambris; luvas de junção;
madeiras para construções; material Requerente: Artefatos Metalúrg'cos
Müller Nordeste S. A.
isolante contra fio e ralar; maniLocal: Paraíba
lhas; mosaicos; parquetes; placas
para pavimentação; pedregulhos; pe- Classes: 11, 16 e 40 — Insígnia
ças ornamentais de cimento ou Osso
N.o 873.775
Ir2,15.31ra Brasileira
para tetos e paredes; portas; portões;
parel
para
forrar
casas
e
paredes;
Requerente: Souza Pinto & Cia. Ltda. pisos; produtos de base asfáltica;
Local: ' Pernambuco
produtos para tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e
Classe: 47
Artigos: Álcool carburado; azeite para cal hidráulica; pedras; paraleleptpelamparina; benz ina; briquetes com- dos; poços tubulares; reservatórios;
bustíveis; carburantes; carvão vege- ripas e rodapés; sifões; soleiras para
tal ou Mineral; ara para ilumina- portas; tintas (para paredes -e mu'ção; essências para lubrificação; flui- rog), tanques e caixas dágua, temos;
dos combustíveis para freios; para telhas; tijolos; tijolos refratários; tuiluminação e para isqueirot; gás com- bos; tubos de ~ereto; tubos de venbustível; para aquecimento; para i1U- tilação; vigas; vigamentos; verga/ninação; gasolina; geléia para lubri- Ihães; venezianas e vitrõs; betume r
para construção
ficacão; gorduras para lubrificação;
Requerente: Conseevas Ritter S.A.
graxas lubrificantes; óleos lubrifican— Industrial, Agrícola e Comercial
N9 873.'7'7'
N9 873.771

N 9 873.766

astarinn

•nn••••••••nn••n••••.
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tes; para amortecedores; para aquecimento; petróleo refinado; querosene e turfa
N9 873.770

00'

#5,
‘-‘ k54Zi
Requeren

Nõrtaurus
4

•

Indústria Brasileira
Requerente: Artefatos Metalúrgicos
Midler Nordeste S. A.
Local: Paraíba
Classe: 11
Artigos: Ferramentas de tôda espécie: cutelaria em geral e outros arti-

gos. ète metal', a saber: alicates; alavancas; armações para óculos; arrue-.

Tate Clube de Per”..w:
19aeo

Local: Pernambuco

,

Local: Rio Grarkle do Sul
Artigos: Na iclasse

Título

las; argolas; aldravas; armações de
metal; abridores de latas; arame liso
ou farrapo; assadeiras; pCnc,

•n,
II.ocaS; bigornas; balxela ;
'bacias; baldes; bombonierss; nul2s,

••n••0,

Requerente: Carrocerias Nicole S.A.

N.o 873. 179

— Manufaturas Metálicas
Local: Rio Grande do Sul
Classe 7
Artigos: Máquinas e utensílios para serem usados exclusivamente na agricultura, a saber: Adubadeiras, arados, arrancadores de tocos, ancinhos e empilhadores combinados; bombas de jarRequerente: J Sininbá
dim, bombas para adubos; ceifadeiras,
Local: Goiás
carpideirw, cultivadores, charruas; escarrificaockles, enxofradeiras; facas paClasse 41
ra máquinas agrícolas, grades articula-, Artigos: Anos, bisccOls, bolachas, ee.
das, grades triangulaces, grades de mo- veda, farinha, de mesa, farinha de trilas para naricultu
2rad,:s do discos go, feijão, macarrão, imassas alimentíou dentes; 'alça c'nan y-ls, máqu'ilas pa- cias, massas para sopa. pão, talharim
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N.° 873.780

rara alimento de animais e aves, / chumbo, cobre, estanho, gusa, aládio e
'torrões, toucinho; vinagre
vanádio, em chapas, em barras, em
--- massa, lingotes, em vergalhões, corruN.° 873.782
gados, estampados, forjados, modelatas
;
dos, laminados e galvanizados

11.
e, •

Requerente: Fogos Anhanguera Ltda,
Local: Minas Gerais
Classe 18
Artigos: Na classe
N.° 873.781

IRORNE

Requerente: kirbone S.A.
Doval: Em Mantreiril-sous-Bois,
Pada, França
Classe 40
Artigos: Móveis de matai, vidro ou
madeira, estofados ou não, colchões,
travesseiros e acolchoados para móveis

JOLIE — PRESENTES

títulos e valôres
sersiçoi
de administração de fundos em geral, custódia de títulos e valôres moa
biliários; impressos em geral; investi.
mentos, crédito e financiamento
14.° 873.793

CGC'd

1NINSTRIA BRASILEIRA

Comércio de
Requerente: Jolie
Artigos para Presentes Ltda.
Locai: Guanabara
Classe 36
Artigos: Agasalhas, anagnas, aventais,
batas, batinas, bermudas, blusas, blusões, boinas, botinas, calçados, calças,
calcinhas, calções, camisas, camisetas,
camisolas, capas, capotes, cartolas, casacos, chapéus, chuteiras, cintas, cintos,
combinações, cuecas, estalas, fantasias,
fraques, galochas, gravatas, japonas,
jaquetas, jaquetões, lenços, ligas, luvas, mailiots, mantilhas, inaptos, meias,
\pelerines, pijamas, roupas brancas de
uso pessoal, roupas feitas, roupas para esporte, soutiens, suéter, suspensórios, turbantes, uniformes, vestidos,
Véus e visons

Requerente: Companhia Comercial o
Industrial Brasil "COKSIB"
Local: Guanabara
N.° 873.783
Classe 50
Serviços: A sociedade tem por atuara
a prOtestação de serviços: o despacho
de mercadorias, por comissão ou contei
própria, perante as Alf?ndegaa do País;
importação e exportação em gerale
atuar corno representante, mandatária,
agente,a administradora ou procuradora
de pessoas físicas e juridiCas, civis ou
comerciais, nacionais ou estrangeiras;
a confecção de estudos técnicos e
prestação de serviços sabre quaisquer
atividades que se prendam a seus obÁ
jetivos; a participação como sócia ott
acionista em outras empresas inclue,
triais e comerciais; à exploração agro.
Requerente: Monitor Mercantil S.A.
pastoril das propriedades que possuii
Local: Guanabara
N.° 873.789
\ou 'arrendar; comprar, vender, PrOd
Ciaste 50
,meter comprar, prometer vender, co.
Serviços: Informações comerciais e
ez0-254"1"^C5
(der e prometer ceder frações ideais de
,
k
financeiras
terrenos; subrogar os adquirentes no•
direitos e obrigações dos contratos d0
N.° 873.785
- '1-,-ri-R-Õ14iC;às
ajuste para construção e de prestaçãO
Requerente: Ponto-Cornando
de serviços; 7ormar o registrar raemod
Eletrônico, Intercomunicações Ltda. riais de incorporação; hipotecar, po4.
instrumento público, os imóveis em gaa
Local: Guanabara
(NDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
rantia de dívidas de terceiros
,í
Insígnia de Comercia
Requerente: Francisco -Artus0
' D4° 873.794
Local: Guanabara
N.° 873.790
Classe 41
Artigos: Frutas em geral, nacionais e
PON
estrangeiras

IFRUTKo REAL
amanaereaao mercearias
Limitada
Local: Minas Gerais
Classe 41
Artigos: Alcachofras, aletria, alho, aspargos, açúcar, alimentos para animais,
amido, amendoim, ameixas, amêndoas,
araruta, arroz, atum, aveia, avelãs,
azeite, azeitonas; banha, bacalhau, batatas, bales, biscoitos, bonibons, bolachas, baunilha; café em pó e em
grei), camarão, cariel6 em pau e em
çéi, cacau, cernes, ch& caramelhos, chocolates, cai/feita', criva, 'cereais, corniL
nho, creme de leite, .cremes alimentidos, croquetes, compotas, cangica,
coalhadas, castanha; cebola, condimentos para alimento, calorantes,
chouriços; dendê, doces, doces de trutas; espinafre, essências alimentares,
empadas, ervilhas, enxovas, extrato de
iornate; farinhas alimentícias, favas,
féculas, flacs, farelo, lamentos, feijão, figos, frios, frutas sêcas, naturais
e cristalizadas; glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grao de bico,
gelatina, goiabada, geléias; 'larva doce, herva mate, hortailcas: lagostas, línguas, leite, leite condensado, leite em
pó, legumes em consenai, lentilhas, linguiça, louro; massas alimentícias, mariscos, manteiga, margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel
e melado, mate, Massas para minguais,
molhos, moluscos, mostarda, mortadela; nós moscada, ”nzes; óleos comestíveis, ostras, ovas; pães paios pralines, pimenta, pós para pudim, pickles,
Peixes, presuntos, patês e petit-pois,
pastilhas, pizzas. Pudim. : 'queijos.; rações balanceadas pura animais, raizes
alimentícias, requai aia; sal, sagu, sardinhas, sanduiches, sajs : chas, salemas,
sopas enlatadas, sorvetes. sucos •de toInata e de frutas:, torradas, tapioca,
emaras, talharim, tremoços, Nrtas, ter&coquei-ame;

N.° 873 788
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•ELETRON1CO,

Requerente: EditOra Monterrey Ltda.
• Local: Guanabara
Classe 32.
Artigos: Revistas, livros e publicações
impressas

Requerente: Ponto-Comando
Eletrônico, Intercomunicações , Ltda.
Local: Guanabara
Classe 50
Marca de Serviço
NS. 873,791-92

Indústria Brazileira

N.° 873.787

filHOO UiriR C1111
Requerente: Companhia 'piranga —
Corretora de Cambio e Títulos
Local: Guanabara
Classe 50
Serviços: Serviços de administração de
fundos de investimento e aplicação em
geral, de tôda e qualquer forma e espécie; serviços de corretagem de títu.0\55>
los e valôres mobiliários; serviços de
administração de carteiras de valôres
e custódia de títulos e valôres mobiRequerente: Prop,ilsora Siderúrgica liários; instituir, organizar e adminisSociedad Anoninia (ndustrial
trar fundos de investimentos sob miai317 Comercial
quer forma; investimentos, crCd.íto e
Local: Reo tiblica &ratei-tina
financiamento
Classe 5
Classes 33, 38 e 50
Artigos: Larni •=aalaa e e aço, f011,as de Atividade: 'Fundos de investimentoá e
ferro estanha rl-a rós /1,as de fland,es,, aplicação em gera/ de tôda e qualchapas de aço, ferra,. ahninia, bronze,: quer forma • espécie; corretagers . de

Requerente: Salsa
Exportarã•
Importação S.A.
Local: Guanabara
Classe 8
Artigos da classe
N.° 873. 7P -

UVIBRA - Feira braiiieira
da Uva e do Vinho'.
Requerente: Ouros — Ediçika
e Promoções Ltda.•,
Local: Guanabara
Classes 32,33 e 50
Titulo de Estabele&_,mer*
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N9

873.796

Operação,
Querubim
Requerente: Ouros — Edições e
Promoções Ltda.
Local: Guanabara
Classes: 33 e 50
T. Estabelecimento
N9 873.797

o

peração

Cata Cafifeco
Requerente: Ouros — Edições e
Promoções Ltda.
Local: Guanabara
Classes: 33 e 50
T. Estabelecimento
1N9 873.798

HEL NE 1
II

C

mines de concreto, chapas paia construções, colunas paia construções, divisões pré-fabricadas, edificações prémoldadas, esquadrias, estruturas - fiara
construções, estuque, fôrros, frisos,
grades, janelas, ladrilhos, lageotas,
lajes, lambris, lamelas, lixeiras para
construções, macadame, madeira preparada para construção, manilhas,
massas para parede, parquetes, pilastras de concreto, pisos, portas, portões, soleiras para portas, tacos, tanques de cimento, telhas, tijolos, tubos
de concreto, vigas preparadas para
construção.
Classe: 8
Artigos: Acendedores, apumuladores,
adaptadores, aerômetros, alternadores
de corrente elétrica, alto-falantes,
amortecedores elétricos, amperímetros, ampliadores, analisadores, anéis
de calibrar, antenas, aparelhos calibradores, aparelhos de alarma, aparelhos de alta tensão, aparelhos de
ar refrigerado, aparelhos de comunicação interna, aparelhos de contrôle
de fôrça, aparelhos de contrôle de
som, aparelhos de engenharia, aparelhos de evaporação, aparelhos de física, aparelhos de iluminação, aparelhos de medição, aparelhos de rádio,
aparelhos de refrigeração, aparelhos
de sinalização, aparelh r de som, aparelhos de telecomunica,:ões, aparelhos
te televisão, aparelhos geofisicos,
aparelhos meteorológicos, aparelnos
reatores, aparelhos -sinalizadores, aparelhos soldadores, aparelhos sonoros,
aparelhos telefônicos, aparelhos termostatos, aparelhos ventiladores.

No

N9 873 808

873.803

OPACO
Requerente: Ajinomoto do Brasil S.A.
Indústria e Comércio
Local: São Paulo
Classe: 2
Artigos: Produtos veterinários
'Classe: 41 Artigos: Rações, inclusive balanccas
das, premix e concentradas; amidoácidos essenciais ou não, usados como
ingredientes das rações acima referidas
.

N9 873.804

DEHYCONT

Requerente: Válmont Inc.
Local: Estados Unidos da América
Classe: 2
Requerente: Dehydag — Deutsche Artigos: Germicidas; inãeticidas, esterilizadores de ambipntes e de superHydrierwerke GMBH
fícies; purificadores de ambientes; deLocal: Düsseldorf, Alemanha
desodorantes
sodorantes sanitário;
Classe: 1
Artigos: Produtos químicos usados na para refrigeradores; desinfetantes
indústria de cosméticos
1\19 873i 810
N9 873.805-806

AMPROTECAO

Requerente: Merck Sharp & Dobrne
Indústria Química e Farmacêutica
N9 873.300
Limitada
•
Indústria Brasileira
Local: São Paulo
Classe: 2
Requerente: Laboratório Terápica
Artigos: Preparados para uso da
Paulista S.A.
Engemor Enigenharia prevenção e tratamento de doenças
Local: São Paulo
infecciosas, particularmente coccideoClasse: 3
Se em animais.
Artigos: Um produto farmacêutico
Representações
Ltda.
Classe: 50
indicado como anti-infeccioso em
Serviços: Serviços para produtos e
geral.
Requerente: Engemor. Engenharia e criadores de aves domésticas, fomecedendo assistência técnica e recoRepresentações Ltda.
N9 873.799
mendações para evitar e controlar a
Local: Guanabara
erupção de coccideose em aves doNome de emprêsa
: mésticas.
N9 873.801
N9 873.807

Indústria irasileira

Requerente: Frigoráta — Frigorífico
da Amazôt S.A.
Local: oiás
19 e 41
Classes: 4
Artigos: Classe 4: Slabo, couro, chifre,
ossos, cêra de abelh , carôço de algodão; algodão bruto, betume em
bruto, suco de borracha; substálAcias
animais, vegetais e 'minerais, cânforas, lã de carneiro, I cêra mineral e
vegetal, pedras preciosas em bruto,
gorduras em bruto, mármore em bruto, minerais em bruto, sisal.
Classe: 19: Animais vivos a saber:
gado bovino, caprind, cavalar, equino, muar, ovino, suino e vacum
Classe: 41: Farinha i de carne, farinha de osso, farinha de sangue, salame, mortadela, presunto, salsicha,
Requerente: Wilkinson Sword Limi- linguiça,
paio, banha: xarque, miúdos,
ted
carnes frescas, dôces, leite de vaca,
Local: Londres, Inglaterra
galinhas batidas, peixes e frutas.
Classe: 48
Artigos: Perfumaria, cosméticos, denN9 873J 811
tifrícios, sabonetes e preparados para
o cabelo; artigos de toucador e esc&
vas para os dentes, unhas, cabelo e i
roupa.

WILKINSON

Requerente: Engenor Engenharia e
Representações Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 50
Objeto: Assessorar empreiteiros e indústrias mecânicas na instalação de
novas indústrias ou complementações
para aumentar, a capacidade produtiva; na aquisição ou venda de máquinas, veículos e equipamentos industriais; em projetos de sistemas óleodinâmicos e de variadores e velocidade; na obtenção de novos mercados para produtos industriais; em
Manutenção preventiva; projetar aeroportos e suas .instalações de auxilio
a navegação e operações aéreas; assessorar companhias nacirscais e estrangeiras de transporte aéreo, na
aplicação da legislação própria, internacional e nacional, em território
brasileiro, administração de bens,
compra e venda de imóveis, advoca-'
cia.
Classe: 16
Artigos: Alcatroados para construções, argila preparada para construções, areia preparada para construções, argamassas para construções,
asfalto para construções, azulejos
para construções, balaustres de construções, batentes para +..anstruções,
blocos para construffies, blocos para
p avimentação, calhas de telhados, cimento comum, caibros preparados
para construções, caixas de cimento,
caixilhos , cal cara constrparsaq

Têrmos depositados em °T-1 -1969
Requerente: Quintanilha & Cia.
Limitada
Local: Guanabara
Classe: 42
Artigos da classe
N9

N9 873.809

..

873.802

SOMiL

FRIGORAM A Frigorifico
(
da Amazônia S/A.
(

Requerente: Frigorança — Frigorífico
da Amazônia S. A.
Requerente: Frigorania — Frigorífico
Local: Goiás
_
Nome de eeipresa
N9 87.12

INDOSTR47t BRAS111101

PROTIVIT'
Requerenie: Sociedade Mercantil
Industrial .Mocaé Ltda.
Local: Rio de Janeiro
Classe: 16
Art'aps: da classe

Requerente: Colina Pohl Ltda.
Local: Santa Catarina
Classe: 36
Titulo

PRECO DO NÚMERO DE HOJE: NCr$ 0,16

Indiísiria árasileira
j

Requerente: Lalaora.tórios Lepetit S.A.
Local: São Paulo
Assinalar: Pronto veterinário, Usado
como suplemento protéico para rttminantes, da classe 2.
(

