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o
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1969

feira «inadvertidamente recebido por uni
dos funcionários» de sua Organização,
eis que o próprio documento juntada
pelo denunçiado às fls. 80 (corrobora
rado, aliás, pelo documentos de fls. 61,
EXPEDIENTE DE 4 DE
do
denunciante), comprova claramente
MARÇO DE 1969
Silva Netto as suas razões, em petição «Federação do Comércio do Estado de que tal recibo contém a assinatura da
São
Paulo».
de
17
do
mesmo
mês
de
janeiro
próCancelamento de matrícula de
5) que, ao prestar tais esclarecimen- Sr. Fileto de Oliveira e Silva Nettol
agente da propriedade industrial, ximo passado (n.° 3.654, às fls. 77/79, tos, se punha á disposição dêste o próprio denunciado, pelo que deixoa
por falta grave no exercício da alegando:
Diretor-Geral para quaisquer outros que êste, por ocasião de tal assinatura, escara
profissão.
1) que, exercendo há mais de dois fôssera julgados necessários ao esclare ,., par mais uma oportunidade de recusar
a importância que lhe era entregue jà
Etn longa e fundamentada petição, as lustros a função de Agente da Proprie. cimento da verdade sõbre o caso,
prorrogação;
fls. 43 «iirque» 59 do processo em epí- dade Industrial, admite haver cometido reservando-se o direito de «tomar as fora do prazo para a
porém jamais teria sido providências legais contra a atitude in- -IV) logo, n" p de ter procedência,
iu‘
grafe, faz o Sr. Rundolf Cieslar graves alglápsos,
ao o dá denunciado &
acusações ao Sr. Fileto de Oliveira e relápso ou agido de má-fé, como argüi sólita do titular da patente. em questão». tainbém, a alegação
que
colocara
à
dis.posição`do
denunciante
Silva Netto, tgente da Propriedade o denunciante;
Ouvi pessoalmente em meu Gabinete
Industrial, por omissão e falta grave no
2) que, agiu com indiscutível lisura o denunciado, colocando-lhe à disposição a -referida importância de NCr$ 220,"
exercício da profissão, no tocante à no acompanhamento do pedido do de- do proceào, •para que, se assim o dese- tanto, mais que não ofereceu com sua,
Patente de Modêlo de Utilidade nú- nunciante, até a entrega do certificado jasse, ,aduzisse mais alguma alegação em petição qualquer prova daquela provira
mero 4.843, ora extinta por culpa de da patente em causa, terminando ai a sua defesa, ao' que o Sr. Fileto de Ohi- dência, o que seria facílimo, juntando-se
referido Agente, que teria pecado por sua responsabilidade. Entretanto, sem veira e Silva Netto afirmou já estar cópia da correspondência a respeito, eis
omissão e negligência, assim argüidas: qualquer obrigatoriedade legal, realiza bem ciente da acusação, limitando-s
e a que por escrito teria de ter sido .tomadat
— como muitos outros Agentes ape- repetir verbalmente, em última, análise, o a tal providência, - tanto mais que o
1) no ano de 1963, quando deixou nas como promoção de serviço, um
fls. 77/79. recibo continha a assinatura do &mina
de requerer e processar junto ao DNPI contrôle dos prazos de Marcas e Paten- que se contém na petição cles
Isto
pôsto
—
e
depois
de
tudo bem ciado;
o pagamento da 24 anuidade da patente tes e assim, também- no caso em tela,
acima citada, embora houvesse recebido avisou ao denunciante quanto ao prazo visto e examinado, e depois ainda de
V) - pesa ainda,
a propósito,
e coa.
contra
as alegações
do
do titular, o denunciante, a importância para a prorrogação da M.U. 4.843, ouvir o douto parecer do Sr . Diretor tundentemente,
denunciado, o fato deveras estranhável
de NCr$ 10,00, para atender a tal mas êste sômente veio atendeir ao aviso da Divisão Jurídica — resulta que:
compromisso;
I) face à comprovação oferecida, são de não ter-se referido êle, uma única
no dia 15-2-68, já completamente fora,
obsolutamente
verídicas as declarações vez ao assuáto, em suas razões de
II) no ano cle 1965, quando também portanto, do prazo legal para o procesdeixou de requerer e processar, perante samento de tal prorrogação; tanto assim feitas pelo denunciarite em sua já citada fls. 77/79 — e nem mesmo pessoalmente
êste mesmo órgão, o pagamento da 34 que, ao tomar conhecimento do fato (eis petição n.° 6.014, de 12-11-68 ( fls. 43 em meu gabinete — tentando qualquer
explicação para o seu comportamento!
anuidade daquela patente, embora hou- que o recebimento da importância de a 59), eis que o denunciado não nega
i rmo com relação às importâncias que reco*
o
fato
de
não
ter
providenciado,
NCr$
220,00
fôra
feito
inadvertidamente
vesse recebido da parte a importância
e 34 bera antes, em 1963 e em 1965, para
de NCr$ 30,00, para atender a tal com- por um dos funcionários de sua Organi- ao DNPI, o pagamento das 2*
e 3* anuidades da
anuidades
da
Patente
de
Modêlo
de Pagamento das
zação),- se , proptizera, o denunciado, a
promisso,
Utilidade
n.°
4
.843,
nem
tampouco
o
Patente
em
tela.
Fôra certo que CO
pleitear a restauração da aludida patenIII) no ano de 1968, quando deixou te, colocando, ainda, à disposição de pagamento e o processamento da pror- denunciado colocara ã disposição do dei
de requerer e Processar a prorrogação denunciante a citada importância de rogação da mesma patente, muito em- nunciante os NCr$ 220,00 recebidos para
da mesma patente, apesar de haver NCr$ 220,00, cujo pagamento ao seu bora houvesse recebido, do denunciante, a prorrogação, teria sido êle coerente.
recebido da mesma parte a importância escritório havia sido feito fora de prazo; para tais fins, as importâncias em oferecendo-se para devolver também os
de NCr$ 220,00, para atender ao pagadinheiro já referidas, conforme fazem NCr$ 40,00 referentes às 2 4 e 33 anuid
3) que, entretanto, o denunciante, ao certo os recibos encontrados por foto- dades, que não foram recolhidas aa
mento da respectiva despesa;
invés de procurar sanar sua falta, não
como de seu dever. E, na vero
IV) em conseqüência dêsses repeti- mais o procurou ou à sua organização, cópias" às fls. 62, 63 e 64, não 'ncon- DNPI,
dade, caso o denunciado não pretendesse
testados;
dos atos desidiosos e omissões, referida tendo rumado •para o Rio de Janeiro,
mesmo reter em seu poder as importânra
patente caiu em domínio público, o que deliberando tomar a si o encargo de
e não utilizadas, o certa
II) a alegação do denunciado, de cias
s 'rrecebidas
i
estaria impondo a seu titular — o de- resolver o assunto; que, não conseguindo haver avisado em tempo hábil ao denun- e .. a devolução imediata de tais int.
nunciante imprevisíveis prejuízos seu intento, e sem que o denunciado ciante sôbre o prazo para a prorrogação p rtancias e não o simples colocar à
.
•çao...
materais e morais.
da aludida patente não o socorre em ai
• tivesse conhecimento, resolveu o denun- nada, valendo-lhe, até, como elemento s~
ciante
«apelar
como
vítima»
e,
o
pior,
Diante de tais acusações, fez o Secontrário, pois que, se na verdade estava VI) pode aceitar-se, verossímil, a
nhor Secretário da Indústria baixar o fazendo alusões desairosas à pessoa do o denunciado acompanhando o assunto, primeira vez que tais fatos lhe aconte.
processo a esta Direção-Geral; para os denunciado, alegando, inclusive, que êste deveria ter visto eia tempo que o den-an- alegação do denunciado de ser esta a
fins previstos no Decreto-lei n° 8.933, cobrara e recebera a quantia que qui- cante sômente fora do prazo é que cem, mas tão sôniente no que tangerá à
sera para promover a prorrogação, etc.;
de 26-1-1946.
estava vindo acudir a seu aviso' (e teria retenção de dinheiro das partes, porém
.4) que, confessa ter sido esta a pri- suficiente razão para recusar a impor- sôbre negligência no acompanhamento
Fiz então, pelo oficio número
processos, não, eis que ainda agora
DNPI/DG/10/69, de 9-1-69, notificar o meira vez que tal fato ocorrera, não tâncja e não para recebê-la e guardá-laodos
— e por acaso na rotina dos trabalhos
denunciado, para apresentar suas razões por culpa sua, mas do próprio interes- em seu poder) . De qualquer sorte,
sado,
«depois
de
vinte
e
tantos
anos
de
fato é que o denunciado não fez qual- — temos em frente o têrmo númerd
de defesa, no prazo de 5 (cinco) dias,
CUM
. 811, de
arquivado,
por
falta-de
ao mesmo tempo em que, pelo ofício exercício com milhares de pedidos e quer prova sôbre a expedição do ale- 605
primento
exigência
dentro
do
prazd
n4 DNPI/DG/13/69, à sua entidade de clientes junto ao DNPI», sendo que gado aviso;
legal, justamente por parte do Agente(
classe (Associação Brasileira dos Agen- sempre procurou . «manter ao máximo a
. Fileto de Oliveira e Silva Netto, cd
além
disso,
é
inteiramente
des
III)
idoneidade
dos
Agentes
junto
aos
seus
tes da Propriedade Industrial —
provida de cabimento a alegação do denunciado. Ressalta emtal processo d
«A.13. A. P. I .») , dava conhec:mento de mandatários», tanto assim que foi , eleito denunciado, às fls. 78, de que «coa- fato de não obstante haver o Diária
.e reeleito por duas •êzes Presidente do
tais ocorrências.
«Sindicato dos Agentes de Propriedade forme prov , a fotocopia do canhoto do ORial publicado a retificação da data
•
do protocolo, vir o Agente insistir,- ale4
atendimento aquela notificação, Industrial no Estado de São Pau:o», recibo anexai. o pagamento dos
a p resentou o Sr. Filcto de Oliveira e ' além de fazer parte da Dh'etoria d e t-NC-$ 220,Cte. feito Pelo denunciante, gando ter cumprido a exigenco tket4160.;
•
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As Repartições Pancas de.
porão entregar na Seção de Comunicações do Departamento de
imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à pu-,
Meação.

(Seção III)

Março •e 1969
As assinaturas vencidas po-

EXPEDIENTE

derão ser suspensas sem prévio

aviso.

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

Para evitar interrupção na
remessa dós órgâàs oficiais a renovação de assinatura deve ser
~are DA ançÃO On RanAÇÃO
solicitada
com antecedência de
FL ORIANO GUIMARAES
trinta (30) dias.

DIRETOR CEROL

ALBERTO DE BR1TTO PEREIRA

Miar= DO ca p vIço ou puoucAçaile
As reclamações pertinentes J. e, DE ALMEIDA
CARNEIRO
a matéria retribuída, nos casos de
omissão,
deverão
ser
'imo ou
DIÁRIO OFICIAL
formuladas por escrito à Seção
Oliglit0
Ide Redação, até o quinto di,a útil
Odigno de publicidade, do •xpadionta do Ompartarnarde
subseqüente à publicação no
Nacional de Propriadado Induatrtal do Ministério

'Órgão oficial.

• Na parte superior do enderiço estão consigMados o número
do talão de registro da assinatura
e e mês e e ano ern que findará.

da tnelõatria o do Comércio

.-- A Seção de Redação• fundona, para atendimento do ,público, de 11 às 17h30m.

Impresso nas

Oficinas cio DeportamEnto de imprense Nacional

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

• Os originiais, devidamente
Capital e Interior :
Capita/ e Interior
autenticados, deverão ser dactilo- ,Semestre
NCr$ 18,00 Semestre
NCr$ 13,50
grafados em espaço dois, em uma Ano
••• •r•"• • ••• • • • NCr$ 36,00 Ano • •
••• 9...+4 • i\TCr$ 27,00
só face do papel, formato 22x33:
Exterior
Exterior
.emendas e rasuras serão resAno
NCr$ 39,00 Ano ••• ••• ••• •••.•4•IC Na$ 30,00
salvadas por quem de direito.
111.•

• 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.
do prazo, quando o mesmo assinou a
respectiva petição com data posterior à
alegado.
Assim, tendo ficado perfeitamente
claro e fora de qualquer dúvida que o
Agente da Propriedade Industrial Fileto
de Oliveira , e Silva Netto praticou, no
exercício de sua função, faltas que se
reputam gravissiinas, qual sejam a desídia e a negligência na defesa dos interesses de seu representado Rudol Cieslar, deixando de cumprir, como devia, o
pagamento das 2' e 3' anuidades, bem
como de processar e pagar a prorrogação da Patente de Modelo de Utilidade
n.° 4.843 (extinta em conseqüência de
tais omissões), muito embora houvesse
para tanto recebido numerário, como
provam os documentos de fls. 62. 63 e
64, não contestados, numerário que reteve indevidamente em seu poder, resolvo cancelar-lhe a matrcula, com base
no artigo 11 do Decreto-lei n.° 8.933, de
26-1-1946.
Dêste despacho recorro, (ex-officio»,
para Sua Excelência. o Senhor Ministro
de Estado da Indústria e do Comércio,
nos termos do § 2.° do mesmo art. 11
do Decreto-lei n° 8.933.
Outrossim, por oportuno e indeclinável, ante o lógico e os termos da Lei —
especialmente face ao art. 8.° do mesmo
Decreto-lei n° 8.933, encareço ao Exmo.
Sr. Ministro declarar nula a Portaria
n.° 373, de 21 de dezembro de 1966,
que autorizou a Sociedade Civil — (Timoneiro — Marcas e Patentes Ltda.
S.C.» a exercer a função .çle Agente da
Propriedade Industrial.
Justifica-se a declaração de Nulidade
pelo fato de ser a referida sociedade
constituída de dois sócios: Fileto de Oliveira e Silva Netto- (o denunciado) e
Raul Motta de Oliveira e Silva, tambére
Agente da Propriedade Industrial. Exige
o_ citado art. 8.° que, para que uma
Sociedade seja autorizada como Agente,
mister se faz que , seus componentes

sejam por sua vez Agente da Proprie.

NÚMERO AVULSO

• As assiçsaturas das Repartições Públicas serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de fevereiro.
• A remessa de valóres, sempre a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nadonal, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à sua aplicação.

O preço do número avulso figura na última página de cada

Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais s6 serão reme,.
O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0.01, tidos aos assinantes que os solise do mesmo ano, e de NCr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores. citarem no ato da assinatura. '

exzmplar.

da& Isdustrial ou advogados legalmente
habilitados.
Logo, o cancelamento da matricula de
um dos componentes, no caso, implicaria,
(pso factu», no cancelamento da matricula 'da sociedade.
Ocorre, entretanto, que a citada Portaria n.° 373, de 21-12-1966, já nasceu
nula; ‘pleno jure», por «error in persana», uma vez que dali consta simplesmente o nome (Fileto de Oliveira»,

quando o certo seria (Fileto de Oliveira e Silva Netto» (ver processo
n.° DNPI 66,998/62, no qual ainda se
encontra a referida portaria, em duas
vias, até hoje não retirada pelos interessados) .
Subam, pois os dois processos citados
à sábia apreciação do Exmo Senhor
Ministro.
D.N.P.I., em 14-2-1969 — José Ribeiro de Moura Júnior — Diretor-Geral.

Face às razões constantes do processo,
mantenho a decisão do Sr. Diretor-Geral
do D.N.P.I., que caacelou a matricula
de Agente da Propriedade Industrial a
Filei° de Oliveira e S:lva Netto. Anulese, outrossim, a Portaria n° 3.736, de
21/12/66, que autorizou a Sociedade
Civil (Timoneiro — Marcas e Patentes
Ltda. — SC», a exejcer a função de
Agente da Proprieda e Industrial, da
qual faz parte Fileto de Oliveira e Silva
Netto.
Em 21 de fevereiro de 1969. — José
Fernandes de Lima -- Ministro Interino,
A Secretaria Geral.
A Portaria n.° 373 foi cancelada por
Portaria desta data, em, anexo,
Nt. Tâmoau — 21-2.69.

PARCELAS PERTENCENTES AOS IVIUNICIPIOS
Divulgação nP 1.081
PREÇO: NCr$ 0,35
A VENDA
Na Guanabara
Avenida Rodrigues Alves nt 1
Agência 1:
Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembiilso Postal
Em Brasília
Na sede do D.I.N.

PORTARIA N.° 5 9 ,_)DE 21 DE
FEVEREIRO E 1969
O Ministro de Estado da Indústria
e do Comércio, tendo eia vista o que
consta do processo nt'unero DNPI 4.843
e nos termos da propesta do Diretor
Geral do DNPI, resolve considerar nula
a Portaria n° 373, de RI de dezembro
de 1966, que autorizou a organização
Timoneiro Marcas e Partes Ltda. —
S/C., a funcionar como"Agente da Propriedade Industrial. — José Fernandes
de Lona
Ministro Interino.

DIRETOR GERAL
Expediente de 4 de Março de 1969
Pedidos de prderência

Nelson Marques & Cia. Ltda. (nt,
pedido de preferência da patente
Modêlo de utilidade tépno 185.148).
— Defiro o pedido d preferência.
Sein Dib (no pedido de preferência da patente PrivilégiO de Invenção
têrmo 202.302). — Defiro o pedido
de preferência.
Casa Rosa S. A. Ct:Imércio e Importação (no pedido de preferência
do nome comercial Casa, Rosa S. A.
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N9 610.520 - Finte° - EmPrêsa N9 599.816 - Sorbonia Alimentos
Técnica de Assistência Comercial Li- do País Ltda. - Reg. 391.056.
N9 599.917 - Copas Betbelnassif
mitada - Reg. 391.015.
- Reg. 391.057.
N611.06 - indi & Clanna. Ltda.600.673
- Lusinel - AnilinaS
N9
- Reg. 391.016.
N9 611.100 - Auto Pôsto Júnior Ltda. - Reg. 391.058.
Ltda. - Reg. 391.017.
N9 600.957 - Jamil Enatar - Re391.059.
N9 611.101 - Gráfica Editôra gistro
N9 601.4e9 - Presentes Metalgoni
Aquarela S. A. - Reg. 391.018.
Ltda. - Reg. 391.060.
N9-611.192 - Serraria /agua Fria
N9 601.599 - Oscar Jacob Grin S. A. - Reg. 391.019.
Reg. 391.061.
N9 612.039 - Ind. de Madeiras
N9 614.738 - Aristides Ferreira de
Realeza Ltda. - Reg. 391.620.
Castro - Reg. 391.062.
N9 612.951 - Condomínio do EdiN9 614.740 - Produtos Químieos
fício São Judas Tadeu - Registro Farmacêuticos Cosméticos Euramed
n9 391.021.
Ltda. - Reg. 391.063.
N9 612.975 - Dora Pessarezzi N9 614.748 - Alvaro Moia Moreira
Reg. 391.022.
- Reg. 391.064.
N9 613.098 - Fábrica de Calçados
N9 614.769 - Bart & Morgenstern
Cabral Ltda. - Reg. 391.023.
Serviço de Rece)}Cio,
Ltda. - Reg. 391.065.
N9 614.672 - Cia. Química GuaN9 614.173 - Banco Comércio e
Informação e Expedição
xupé - Reg. 391.024.
Indústria do Paraná S. A. - RegisExpediente de 4 de março de 4969
N9 614.677 - Comercial e Indus- tro 391.066.
trial Marcogas Ltda. - Reg. 391.025.
N9 614.860 - Cabeleireiro EspeNotificação
N9 614.701 - Tranecofer Trans- rança Ltda. - Reg. 391.067.
Ficam notificados os- requerentes portadora Comercial de Ferro S. A.
N9 614.873 - Equipamentos Eleabaixo mencionados e convidados a - Reg. 391.026.
trônicos acatam Ltda. - Registro
N9 614.711 - Waldemiro de San- n9 391.068.
comparecer a 'este Departamento no
prazo de (90) dias, a fim de efetuar tanna - Reg. 391.027.
N9 614.808 - Laticínios e Cereais
o pagamento da taxa final e retira-1 N9 614.716 - Ivan Neves Fellppe S. A. Lacesa; - Reg. 391.069.
rem o certificado de acôrdo com 01 - Reg. 391.028. N9 614.934 - Agro-Industrial e
Decreto n9 254, de 28 de fevereiro
614.717 - Ivan Neves Felippe Comercial Donaire S. A. - Registro
N9
de 1967.
nq 391.070.
- Reg. 391.029.
N9 659.903 - Bar e Restaurante
N9 614.949 - Amorim & Gomez
N9 591.889 - Flex-Col Indústria Bierhalle Ltda. - Reg. 391.030.
Ltda. - Reg. 391.071.
e Comércio de Produtos Adesivos Li659.904
Bar
e
Restaurante
14 9
N9 614.951 - Amorim & Gomes
mitada - Reg. 390.989.
Bierhalre Ltda. - Reg. 391.031.
Ltda. - Reg. 391.072.
N9 601.629 - Laboratório Perini
829.501
Waldomiro
de
SouN9
N9 614.959 - Emultex Detergentes
8. A. - Reg. 390.990.,
za - Reg. 391.032.
Ltda. - Reg. 391.073.
N9 614.979 - Móveis Invencível
N9 601.630 A.- Laboratório Perini
N9 418.963 - Ind. e Com. de ArEl.. A. - Reg. 390.991.
tefatos de Borracha Macystex Ltda. Ltda. - Reg. 391.074.
N9 602.022 - Zabushild Kaisha
Reg. 391.033.
Comercial Pereira
N9 643.233
Kaminomoto Nonto - Reg. 390.992. - N9 436.725 - Cabreuva EmpreenReg. 391.075.
S.
N9 602.044 - Victor Ribeiro Ni- dimentos Imobiliários S. A. - Re- Barreto
N9 763.619 - Waldomiro de Souza
ckeâburg - Reg. 390.993.
gistro 391.034.
- Reg. 391.076.
N9 602.677 - P. Pacheco FernanN9 469.232 - Manikraft Ind. e
des - Reg. 390.994.
Privilégio dç invenção
Comércio de Papel e Celulose Ltda.
N9 602.833 - Roberto Tupiramba - Reg. 391.035.
N9 134.486 - Mauz & Pfeiffer - Reg. 390.995.
N9 470.256 - Federal - Moul Cor- Reg. 79.225.
N9 603.023 - Laboratórios Lepetit poration - Reg. 391.036.
N9 134.490 - The Carborundum
S. A. - Reg. 390.9996.
N9 472.023 - Rake() Kurokawa - Company - Reg. 79.226.
N9 603.024 - Laboratórios Lepetit Reg. 391.037.
N9 134.848 - Sigismundo BialosS. A. - Reg. 390.997.
korske Júnior - Reg. 79.227.
478.436
Cooperativa
Vi-Ti
ViN9
135.654 - Dr. Reinhold K'acheN9 603.026 - Laboratórios Lepetit nícola Serrano Ltda. - Reg. nú- leN9
- Reg. 79.228.
S. A. - Regi 390.998.
mero 331.038.
N9 137.830 - Uddeholms AktieboN9 603.040 - Indústria de Bebidas
N9 487.484 - Arroz Saboroso IS. A.
- Reg. 79.229.
1Velani S. A. - Reg. 390.999.
Ind. e Comércio - Reg. 391.039. lag
N9 137.894 - General Electric
N9 603.041 - Indústria de bebidas
N9 522.135' - Idma S. A. Indús- Company - Reg. 79.230.
Reg. 391.000.
Milani S. A.
trias Plásticas - 391.040.
N9 603.065 - Móveis Omnia Ltda. • N9 542.682 - Salvador de Leone N9 138.502 - Société Des Verreis
- Reg. 391.001.
Industrielles Reunies Du Loing Reg. 391.041."
N9 549.945 - Joaquim Afonso da Reg. 79.231.
N9 603.310 J Hidromec?nica S. A.
N9 138.520 - Controles AutomátiIndústria e Comercia - Reg. 391.002. Rocha - Reg. 391.042.
cos Sermar Ltda. - Reg. 79.232.
N9 603.329 - Mol-Vac S. A. EmN9 556.342 - Refrigeração SprinN9 138.692 - Casa Falchi S. A.
balagens Plásticas - Reg. 391.003. ger S. A. Ind. e Comércio - Re- Indústrias
e Com. e Johannes MiN9 603.918 - Ré-Administraeao gistro 391.043.
Reg. '79.233.
Deckers
Com. ,e Agro-Pecuátia Ltda. - ReN9 578.354 - Banco Riograndense chael
N9 138.699 - Carinthia Elekgistro 391.004.
de Expansão Eeonômica S. A. - trogerate
Gesellschaft M B H - ReN9 604.793 - Sacollex - Ind. e Reg. 391.044.
gistro 79.234.
578.358
Banco
Riograndense
N9
Comércio de Papéis Ltda. - Registro de Expans5o Econômic aS. A. N9 138.881 - Bochtuner Vereln Fur
n9 391.005.
Gusstahlfabrikation AktiengeselLs391.045.
N9 391.006 - Odir Bechara Theme Reg.,578.359
=Banco Riograndense chaft - Reg. 79.235.
N9
- Reg. 391.006.
Cunér- de Expansão Económica S. A. - N9 139.063 - Ryosuke Hattori N9 391.007 - Jamartin
Reg. '79.236.
cio e Importação Ltda. - Registro Reg. 391.046.
N9 139.901 - Ismael de Oliveira
n9 391.007.
N9 578.361 - Banco Riograndense Luz
- Reg. 79.237.
S.
A.
de
Expansão
Econômica
610.119
Representações
Bo149
Reg. 391.047.
N9 140.180 - General Electric
nadia Ltda. - Reg. 391 008.
N9 579.206 - Ind. Brasileira de Company - Reg. 79.238.
N9 610.139 - Mecannpiaet S. A.
de Óleos S. A. - ReN9 141.243 - Pantelis George SarIndústria e Comércij - Reg, núme- Re-Refinação
gistro 301.048.
ghos -a Reg. 79.239.
ro 391.009.
584.890
ConaecçõeS
Alteza
N9
N9 141.517 - Siemens AktiengeNO 610.140 a- Macanoplest S. A. • S. A. - Reg. 391.049.
sellschaft - Reg. 79.240.
Indústria e Comércio - Reg. núN9 585.984 - Waldemar Rodrigues
General Electric
N9 141.788
mero 391.010.
Godinho - Reg. 391.050.
- Reg. '79.241.
N9 610.196 - Emtec - Empresa
N9 587.226- Remar Contes de Company
141.989
Edgard
Patrício da
N9
Técnica de Assistência Comercial Li- Assis - Reg. 391.051.
Sociedade Comercial Luz - Reg. 79.242.
mitada - Reg. 391.011.
N9 597.794
N9 142.323 - Siemens Aktienge, N9 610.208 - Emtec - Emprêsa Miraselva Ltda. - Reg . 391.052.
sellschaft - Reg. 79.243.
Técnica de Assistência Comercial LiN9 598.190 - Guarapol - AdmiN9 143.098 - José Marcus e Atamitada - Reg. 391.012.
nistradore de Eeguros S/C - Re- liba Motta - Reg. '79.244.
1.79 610.209 - Emtec
Empresa gistro 391.053.
10 143.147 - General Electric
Técnica de Assistência Comercial
N9 598.443 - lnd, 6 Comércio
Irmãos Farab Ieda - Reg. 391.054. Co.mpany - Reg 79.245,
mitada - Reg. 391.013.
N" 144.170 -- Alam Peachotel Pela
N9 610.356 - Quíraica Vallney 'S.A. I N9 598130 ar Walter da Silva FreiI- Rea. 79.240.
- Reg. 391.014.
Reg,. W1,44..
ga

Comércio e Importação têrmo número 685.869). - A documentaçao
não atende ao exigido pelo art. 163
do CPI, razão pela qual indefiro o
pedido de preferência, podendo, entretanto, o requerente repeti-lo, desde que ofereça documentação adequada.
Venceslau Feres de Souza (no pedido de preferência da marca Fortaleza termo 669.065). - Defiro o pedido de preferência.
Vulcan Material Plástico S. A.
'(no pedido de preferênc\a da marca
Orthofoám termo 820.125 - Orthotoam têrmo 820.126). - Defiro o pedido de preferência.

Março de 1969 1595
N9 187.722 - Werner Briest
Reg. 79.217.
N9 135.866 - Borgonovi & Souza
Ltda. - Reg. 79.248.
Moda() industrial
N9 162.149 - Euelicks Medeiros Pat. 6.652.
N 9 163.801 - Mop:ast S. A. 'indústria e Comércio - Fac. 6.653.
N 9 164 047 - Vittorio Ga'as Reg. 6.654.
Republicação: - Diretor-Geral Divisões - Serviços q Seções
Diários de: 26 - 27 - 2 2 . -6;) e

3-3-69.

Expediente de 4 de março de 1933
•Privilégio de invenção deferido
N9 142.309 - Máquina para modelar as partes traseiras de um sapato na parte terminal no ca.calitiar
ou salto de uma fôrma - Cia. United Shoe Machinery do Brasil.
N 9 150.698 - Aperfeiçoamem..o em
ou relacionado. com indicador de
pressão - Vidente Gomez Ubero.
N9 135.530 - Um dispositivo aperfeiçoado para aparelhos hidráulicos
compreendendo um motor de êmbolo
de ação dupla - Aktiebolaget Gotaverken.
_ Modélo de utilidade deferido
N 9 145.070 - Novas disposições em
riegatcçápies - Js'e Barisauskas Júnior.
N 9 149.010 - Novas disposições
construtivas em matrizes para a fabricação de biscoitos e simrares Fernand Dotrimont.
N9 150.631 - Nova disposição construtiva de pinças para tôrnos niedànicos e similares - Giovanni Grassi.
Modêlo industrial deferido

N9 173.963 - Original configurkção de carretilha para cortar massa
- Metalúrgica Coletti - Festugatto
Ltda.
Privilégio de invenção indeferido
N9 123.811 - Aperfeiçoamentos noS
processos e dispositivos de produçáo

de energia por meio de fusão nuclear
- Jiri George Linhart.
Transferência do titular de
processos

Foi mandada anotar no snuinte
processo abaixo mencionado a seguinte transferência do titular do
processo:

Driam Ag (transf. para seu nome
da pat. PI n9 62.051).
Notificação

Ficam os requerentes abaixo men
cionados convidados a comparecerem
a _éste Departamento no preze de 90
dias a fim de efetuarem o pagamento
da taxa final e retirarem o certificado de acôrdo Com o Decreto rei 254,
de 28-2-67:
N9 139.892 - Willi Furchtbar Pat. '79.021.
N9 106.407 - Vereinigte Osterreielesche Eisen Und Stahlwerke Aktiengesellschaft - lesa. 79.195.
N9 135.677 - Ciba Société Anonyme - Par. 79.199.
N9 136.129 - E. I. Du Pont De
Nemours and Company - Patente
n9 79.201.
NO 138.078 - Farbwerke Hoechst
Aktiengesellschaft Vorm. Meister Lucius & Bruning - Pat.. 79.203.
N9 142.807 - Ernesto Emanuele
Enrico Geiger - Pat. 79.221.
Diversos

Foram mandados cancelar, de
acôrdo com o art. 22 do Código, as
patentes abaixo mencionadas:
N9 78.753 - Klein, eSchanzlin ds
Becker Aktiengesellschaft Fr.
Na 78.759 - West'e Piling and
Censtruction Company Linrited.
Egon Reiniseb.•
N9 ratk.700

1595 Sexta-feira
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N° 78,764
Wilmot Breeden Lirnited.
N9 78.765 - André Richin.
N9 78.768 - Pagliotto & Castro Lira ,ada.
N9 78.774 - Leone. Sattin.
N 9 78.786- - José Ricardo de Souza
N9 78.791 - Max Roth K.
N9 78.792 - Cana Diluí Pateias
and M.vtdopment Limited.
St
N9 78.7C8 - Luizi Segurrini e VaustiLo Molinario.
Ne 78.799 - Kenzo Senda 'e--ichiro
N9 78.803 - Vieira & Mont_ciro.
N9 78.805 - Vieira & Monteiro.
N9 '78.007 - Luiz Pires Corrêa.
N9 78.801 - Cia. United Shoe Maehinery do Bras.
N,
- Amedeo M.encarelli
N9 78.814 - Armand Eugene F.'Phee
e Marceau Andre Simoni.
N9 78.815 - Mana Trosti.
N9 78.817 - Ititaro Kato.
N9 78.818 -.Ornapress A.G.
Ne 78.821
RB Resistências &asneiras S. A.
N9 78.847 - Thomas H. Miner And
Associates Inc.
N9 78.848 - Joaquim Ferrer Puig
(Cancelem-se as patentes).
Exigencias
Têrmos com exigência a cumprir:
N9 173.704 - Societe D'Etudes
Scientifiques et Industrielles de L'ile
- De France.
N9 135.870 Bruno Balsimelli
Neto.
N9 141.497 - Heraldo da Silva Tino
e Francisco Guardiano,
N9 153.388 - Yasuo Oijawa.
N9 144.105 - Mamoru Miyazaki,
N9 145.607 - El yas Gomes Egypto.
N9 174.532 - Yankiel Obarzans1,1

DIARIO
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N 9 612.855 - M B - Minerva do
Brasil --- Industria de Óleos Lubrificantes e Produtos Químicos Ltda.
- cl. 4. - Registre-se com exclusão
de xisto betuminoso.
/ N 9 612.925-- Mirim - Mavercy•

Indústrias Mettlúrgicas S. A. cl. 8.
Nç' 613,069 - Colpana - Heinrich
Mack Nachf - el. 3.
N9 613.091 - Mercinal - Lab.
Loubet de Produtos Farmacêuticos
Ltda. - cl. 3.
N 9 613.991 - Amazonas - Indústria e 'Comércio Amazonas Ltda. -cl. 21. - Registre-se com exclusão
de alavancas de câmbio, pistões, partidas, rolamentos e terminais acústicos.
N9 494.469 - Fosflo - Sociedade
Anônima White Martins - cl. 1.
N9 535.861 - Show - Antonio
Maria Teixeira - cl. 46.
N9 579.680 - Bras Armé - Jas
Hennesy & Co. - cl. 42.
N9 596.049 - Cardoel - Comercial
Importadora e Representação Cardoel
Ltda. - cl. 5.
N9 596.217 - Premesa
Premesa
S. A. Indústria e Comércio - el. 5.
N 9 598.843 - Banagrimer - Ban-

co Agrícola - Mercantil S. A. el. 18.
N 9 599.160 - Emblemática Equipamentos Vanguarda Ltda. el. 8.
N 9 599.953 - Didape
Didape
Comércio de Bebidas Ltda. - el. 42.
N9 600.038 - Diamar - Tintas
Diamante Indústria e Comércio Limitada - cl. 28.
N 9 604.299 - Sodemil - Sodemil
Distribuidora de Produtos de Beleza
Ltda. - cl. 48.
N9 604.500 - Politex - Politex
S. A. Indústria e Comércio - el. 4.
N9 606.571 -JH-JH Santos
S. A. Comércio e Indústria - el. 34.
N9 606.587 - Nilvan - Indústria
N9 169.421 - Worthington Corpo- de Retentores Nilwan Ltda. - cl. 31.
ration.
N9 186.253 - Neville Clyde McCal/um.
Recurso Interposto
Cofade Sociedade FabrIcadwa de
Elastômeros Ltda. (no recurso interPosto ao deferimento da patente
• têrmo n9 140.503).

(ec,ao

Março de 1969

N9 607.580 - Central - Cia. CenNe 595.116 - SOlidez
'onsttiv
tral de Administração e Participações tora Solidez Ltda. I - el. 16.
- cl. 38.
N9 595.276 - Rávo - Hotel ft1V0
N9 608.067 - A Vida Fora da Matéria - Centro Redentor - cl, 32. Ltda. - cl. 41. !
N9 609.368 - Velho Barreiro Ne 595.711 - kovidades Lé2
.Adolf Barreiro - el. 42.
Léo Tariazis & Armagani.
N9 . 610.762 - Morwal - Indústria Novidades
jan Ltda. - el. 36. - Registre-s4
Eletrônica Morwal Ltda. - cl. 8. com
exclusão de Leques.
N 9 613.180 - Cibrafi - Cibrafi
N9 596.705 Cia. Brasileira de Crédito Financia- Manuel
F. Abeliansuy
mento e Investimentos - el. 9.
01. 8.
N9 597.475 - Aliança - Aliança
N9 613.223 - Vicari - Beneficia- Soc.
Comercial de Pesca Ltda. doma de Areia Vicari Ltda. - cl. 16. cl.
41.
N 9 613.308 - Poxipol - Akapol
N9 597.537 - Jackwal - Vva. ' J.
Sociedad de Responsabilidad Ltda. el. 17.
Aloys Girebeler & Cia. Ltda. - el. 8.
N9 513.443 - Luparen - Radische - Registre-se com e' xclusão de ralos.
Anilin & Soda Pabrik AktiengesellsN° 598.690 - Lázaro - Calçados
chaft - el. 16.
Classe: 35.
N9 613.445 - Dacron - E. I. DU Lázaro Limitada
Pont De Nemours and Company N°
598.923
Magnispena
- Macl. 34.
N9 453.995 - Crucible Rex- - Cru- lharia IVIagnispena Limitada - (lasse:
cible Steel Company of America - 36 - Registre-se corp exclusão 1 cobretudo
cl. 5.
N9 567.330 - Moura - Esportes
N° 598.985 - Capri
Cap:i ImoMoura Ltda..- el. 39. - Registre- biliária Limitada - gasse : 30,
se com exclusão de câmaras de borN9 599.459 - Ttiraidentes ..- Cooperacha, pontas de borracha paia murativa Mixta Viti-Vnicola Tira dmtes
letas e bengalas pneumáticos.
N9 567.331 - Moura - E,sportes Limitada - Classe: 42.
Moura Ltda. - el. 28. - RegistreN° 599.614 - Massaro
se com exclusão de colas.
Massaro
Irmãos -' Classe: 35.
N 9 569.230 - Perfex - Curvex
N°
599.660
- Niboferro - NiboIndústria Micro-Mec?nica Ltda. cl. 48.
ferro Distribuidora de! Ferro e MateN9 578.515 - Canário - A B C riais de Construção Liinitacla - Casse
Rádio e Televisão S. A. - ci. 28. n° 5.
N° 600.008 - Palinonox N9 b86.018 - Artebioe - Arxtates
: 3.
de Cimento Joinville Ltda. - cl 16. throp Produtos Inc .
N 9 869.023 - Filmonac N° 602.642 - Pedra Azul --- LatiFetoquímica Nacional - el. q . - cínios
Itapetinga Limit!ada - Classe :,
Registre-se com exclusão de suas n°
41.
partes integrantes.
N 9 393.861 - Ciam - Cr.ma N9 602.918 - V é F • - 20 -Publicidade Ltda. - el. 32. -- Re- Aços Villares S . A . Classe' 5 gistre-se com exclusão de propaganda Registre-se com excluSão de i!indro
em rádio e televisão.
para laminação a conslide.rando barras
N 9 594.897 ' - Jardim Europa - de aço oitavadas comd aço em barra
Bar, Restaurante e Pizzaria Jardim oitavadas.
Europa Ltda. - cl. 41.

Tarifa das Alfândegas

Diversos

ACRÉSCIMO AS ALIQUOTAS

Dunlop Rubber Company Limited
•(no pedido de prorrogação da patente
MI n9 4.421) - Prorrogue-se.
São Paulo Alpargatas S. A. (no

MERCADORIA SUPÉRFLUA

pedido de prorrogação da patente
MI n 9 5.885 - MI n 9 5.887) -- Pror-

rogue-se.
Eustratios Theodore Varzakakos (no
pedido de `p rorrogação da ,3atente
MI n9 5.757) - Prorrogue-se.
Eustratios Thecidore Varzakakos (no
peddio de prorrogação da patente
MI n 9 5.758) - Prorrogue-se.
Oposições
Alcan Alumínio do Brasil S. A.
(opoente da patente PI têrmo

nivul g açáo ze 1.089
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A VENDA
Na Guanabara

. Divisão de Marcas
Rio, 4 de março de 1969
Marcas deferidas
1n1 9 546.924 - Turin - Giuseppe
Vanossi - el. 42. .
N9 612.269 - Borboleta - Cia.
Laticínios Alfredo Boeke S. A. el. 41,
N9 612.280 - Hemostabil - Indústria Brasileira de Produtos Quimicos S. A. - el. 3.
É79 612.573 - Novaquino - Elvino
01. 42RedrilitUeS de Aoulno

Ner$ 0.7C

Seção de Vendas: Av. Rodrigues

MIVeS,

Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a cedidos pelo Serviço de Reenibôlso Postal
•

1

Em Brasília
Na sede do DIln

NQ 603.698 - Ebrálcil Ebracil
- Eletrônica Brasileira Comércio Indústria Limitada - Classe: 8.
N° • 603.728 - Marié - Arnaldo
Franke Hey - Classe :1 48 .
N° 604.605- Supárbom Cai) -Instituto Adventista de Ensino -- Ciasse: 41. •
N° 604.607 - Supábom Cab Instituto Aclventista de Ensino - Clas-

se: 41.
1\I , 607.008 - Cidades Brasileiras
- Antônio Queiroz - Classe: . 32.
N° 607.739 - tavoura-Flex - Indústria e Comércio de C.alçados ArcoFlex S.A. - Classe: 36.
N° '608.466 - Hardt; - Indústria
de Material de Pesca Mar Limitada Classe: 8.
N° 608.468 - Hardt - Indústria
de Material ae Pesca IVlar Limitada
- Classe: 5.
N° 608.469 - Hardt
'Indústria
e Material de Pesca Mar' Limitada Classe: 38.
N9 609.561 - Yara lndústda
de Colchão de Mola YÁra Limitada
- Classe: 40.
N9 611.564 Plan Publicidade Promoções e Plane.
lamentos Limitada - ClasSe: 32.
N° 611.851 - M
Mercantil
Mauá S.A. - Classe: 111
N9 612.857 - M B Minerva
do Brasil Indústria de Óleos Lubriii.
cantes e Produtos Quimiccbs Limitada
- Classe: 7.
0.! trion 4 . Manches.
• N° 613 567
1,41m :d
á:las.se
ter Bebdas 1

•

11
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de 1!53 1597

Termobrás Eletro Me- N.° 482.834 - Achniastradora PerãN.° 531.664
N° 613.350 - Vetaqua Impernarnbucana de Seguros c .;epresentações
meazilizadora Paraná Limitada - Clas- talúrgica Indústria e Comércio Ltda.
N.° 543.044 - A. M. B. Promo- Ltda.
se 16.
N." 482.897 - Nty;c1: jata de Artigos
ções Publicitárias Ltda.
Ni 614.221 - Estrela de Prata do Lar Ltda. N.°
547.630
Soc.
Civil
Hospital
Mario Guimarães - Classe: 21.
N.° 483.282 - Remh a.ridt Tobacco
N° 614.690 - Propilon - Jack Regional de Votuporanga.
Corporation (Overseas) Limited.
N.' 548.701 - Suc. de Vva. Ottoni
Kreuter - Classe: 4.
N.° 483.325 - Cimec Ltda. Enge.
N° 609.374 - Pontual - Pontual F. Bailo 1:Ida .
aba-ia Indústria e Comércio.
N.° 554.313 - Johensa -- Industrial N 9 -483.326 - Indústria Alimentícias
Editôra Limitada - Classe: 32.
N 9 521.746 - Alua de Inhançá - e Comercial.
de Caruaru S/A.
Bruno Balsimelli Netto - Classe: 42.
N.° 573.417 -- Ra'mpson S/A CoN.° 483.327 - Banheiro Moderno
N° 521.751 - Aluá de Oxalá - mércio e Indústria .
N.° 483.329 - Importadora InternaBruno Balsimelli Netto - Classe: 42.
N." 577.070 - Villares S/A Partici- cional Ltda.
•
•
N° 579.463 - Presidencialista - pações Industriais.
N.° 600.133 - Joalheria ótica Pra.
Jorg Margy - Classe: 36.
N.° 586.356 -- Cia . Iinportador sidente,
N° 594.064 - Ultra Print - Ultra Sueca.
N.° 600.429 - Tecniplástica IndúsPrint. Impressõra Limitada - Classe:
N.° 586.357 - Cia. Importadora tria e Comércio Ltda.
n° 38.
N.° 601.348 - Madeireira Eclair
Ni 594.219 Big-Bol - Indústria Sueca.
• N.° 590.702 - EletrOteno 1 odústrias Ltda.
de -"Artefatos de Borracha Ria() Limi- Públicas S/A.
tada - Classe: 49.
N.° 601.551 - Consórcio Brasileiro
N.° 599.209 - Carlos -Viveiros da de Imóveis Comércio e Indústria S/A.,
N° 594.847 - Mogiano - Irmãos Silva.
Cury 8 Cia. - Classe: 41.
N.° 601.554 - Comérc:o BrasileirO
N.° 608.827 - Importadora Nordeste de Imóveis Comércio e Indústria S/A.,
Hemiafério ' N° 599.490
e Gráfica Hemisfério S.A. - de Tratores e Peças Ltda .
N.° 601.700 - Willians P. Figuei.
Classe: 32.
N.? 606.685 - Ernesto Pinto Mon- redo 6 Cia. Ltda.
N° 599.566 - H 8 N do Brasil teiro.
Ns. 602.073 - 6072.074 - Promo.
N do firasil Limitada
- Granjas H
N.° 614.655 - Jorge Widerman brás Promoções Brasileiras Soc. Civil.,
- Classe: 19.
Costa.
N.' 602..131 - Luiz Marcolino de
N.°777.045 - Indústria de Produtos Oliveira.
N° 599.879 - Maravilha - Anima
Affirenticios Confiança S/A.
Cecília Oliveira - Classe: 46.
N. 602.132 - José Chaves de QueiN° 599.902 -- Rancho Velho N." 811.834 --• Nova Associação roz.
Soc. Comercial Mogi Limitada - Clas- Brasileira de Ensino- (Nabe) Ltda.
N.' 602.142 -- Revah . - Publicidade
se: 42.
N.° 810.760 -\Brask- Representa- Ltda. •
Rodol,- ção de Automotores S/A..
N° 605.478 - Goldmatt :h
Ns. 602.149 - 602.150 - 602.151
N° 611.237 -- Instituto Anel .-- 602.152 Indústria e Comércio
Ignez Caldeira Brant Renault - Clas- fo Korall - Classe: 44.
N.° 858.853 - Transportes Aéreos Monjo Linho Ltda.
se: 33 (art. 97 n° 1).
' 85 - São Nicelau Auto Manha S/A T. A. M.
N° 605. 5
N° 611.636 - Magistral - George Elétrico São Nicolau Limitada - ClasNo. 602.157 - 602.158 - Livros
N.° 858.854 - Transporte Aéreos
Neto - Cine Produções Limitada - se: 8.
de Minas S/A.
Manha S/A Ti À. M.
• Bar Ltda.
Super Motel Rio Classe: 33 (art. 97 n° 1).
miranga,
N' 607.187
N.° 602.159 - Ca
Heitor Eglantino
N.° 861.029
N° 611.685 - Bom Lar -- Bom Ivan Miranda de Souza--Classe: Rosas
N.° 602.163 - Siel - Serpa Impor•
Lar Móveis Limitada - Classes: 8 n° 38.
tadora e Exportadora Ltda.
Diversog,
N° 610.290 - Maleitonal - Labo40 (art. 97 U9 1).
Ns. 602.164 - 602.165 - Franciscc
ratório /Neomed Limitada •- Classe:
N.° -481.89 - Tecnomat Socie- Assis Chateaubriand Bandeira Melo.
Nome Comercial Deferido
n° 3.
dade Té'énica e Comercial de Materiais
N.° 602.251 - Norival Gomes AsNi 579.646 - Motorauto S.A. ImN 9 610.811 - Cubatão - Oficina de Construção Ltda. - Torno sem sis Silva Ltda.
portação e Comércio - Motorauto S.A. Mecânica
Cubatão Limitada -• Classe: efeito o 'des pacho de 'arquivamento puImportação e Comércio (art. 93 n° 2).
N.° 602.258 - Mineração Industrial
blicado no D. O. de 2/3/66.
n°
21.
N° 446.106 - Stieletrônica - SoRio Prêto Ltda.
N° 611.708 - Brasil Pais Ocupado
N.° 554.822 -.-- Gilbe Indústria e
ciedade Técnica de Iluminação e EleN.° 602.263 - Ferragens e Louça,
José Dias da Silva - Classe: 32. Comércio
Ltda. - Prossiga-se com São jeronimo Ltda.
trônica Limitada - Stieletrônica - .027 - Bariloche - Bar, e exclusão das
N°
612.
classes 1 e 34 e inclusão
Sociedade Técnica de Iluminação e Sorveteria Bariloche Limitada - ClasNi 602.314_- Irmãos Barioni.
da 46.
Eletrônica Limitada (art. 91) .
se: 42.
N.' 602.337 - Mohamad Mahfouz.
N.° 599.853 - Hasenclever S/A N° 535.608 - Inter-Vias S.A. CoN.° 602.341 - Confecções Lami!
N° Q12.952 - Dora - Olpasa Ferragens
e
Máquinas
Aguarde
o
mércio e Importação de Auto-Peças Óleos do Pará S.A. - Classe: 41.
Lida
- Inter-Vias S.A. "Comércio e ImN.° 602.345 -- Américo Sueo Handa
N° 614.815 - Brasiliana - Distri- tênno em andamento.
portação dc Auto-Peças (art. 91 par-a buidora Brasiliana Limitada - Classe:
Arquivamento
Confecções Lizatex
N." 602.346
•
nome de• emprêsa com exclusão de gê- n° 42.
Foram mandados arquivar os pro- Ltda.
nero de negócio relativo a classe 21
N.° 602.348 - Fábrica dc Espelho!
cessos abaixo:
tendo em vista o que consta da ata Título de Estabelecimento Indeferido
J.
A. G. Ltda.
IV 373 da CCAP.
N." 314.196 - Cokunbia BroadcasN° 609.277 - Eletro-Rádio NoviIndústria
N."
602.352 - Clomaq
Marcas Indeferidas
Eletro-Rádio Novidades Li- ting System Inc.
dades
Quiw Ica Ltda.
N.°
468.382
Superniercado
Lev
Classes: 6, - 8.
NQ 612.262 - Presença - Ação mitada
N." 602.372 - Aniceto Machado.
Pag Produtos Alimentícios Ltda.
Católica Brasileira - Classe: 32.
Ni 602.373 - Josefa Araçeles
Nome 'Comercial Indeferido
N° 612.353 - Rainha da CalifórN.° 470.448 - jower Rádio . e Tele- tierres
N 9 612.841 - Fornecedora América visão Ltda.
nia - Panificadora Rainha da CaliN." 602.374 - João Sgorlon.
de Papéis e Artes Gráficas Limitada N.° 471.624 - Irmãs Barros Ltda,.
N." 602.377 - 'José Lofiego.
• fórnia Limitada - Classe: 38.
Fornecedora
América
de
Papéis
e
_ArN° 612.639 - Terreal. - Terreal
N.°
471.626
Nordeste
Transportes
N.' 602.378 - Eskelsen Andrade
Terraplanagem Limitada - Classe: tes Gráficas Limitada.
RodoViários Ltda.
6 Cia.
á° 16.
Insígnia Comercial Indeferida
N.° 472.550 - Aviário do Gamela
Ns. 602.380 - 602.381 - Francisco
N° 612.654 - Mifacle -- Indústria
Jairo Araújo Ribeiro.
N° 612.606 - Morbasa - Moagem Ltda.
de Tecidos Miranyl Limitada - ClasN.° 602.3821 - B. A. Silva Cá,
e Refinação de Ração Balanceada S.A.
Mundo dos Plásticos
N.° 47'2.551
se: 36.
Ns. 602.384 - 602.385 - FranN° 612.750 - Solange - Orlando - Classe: 41.
Ltda.
Comercial e Importa- cisco Carlos Garcia m Cia. Ltda.
França de Lima - Classe: 36.
kiN.° 472.98?
Exigências
Mendes
602.389
Ns. 602.388
dora Ancar Ltda.
N° 612.782 - Cisne - Cisne ArtiTêrmos com exigências diversas a
e Cia. Ltda.
gos de Ballet e Teatro Limitada N.° 475.922 - Gilberto de Oliveira.
cumprir:
Salvio, Franzolío
N.° 479.673 - Bristol Siddeley En- N.° 602.390
Classe: 36.
N.° 555.774 o-- • Gastrine U - Ultra- gines Limited.
e Cia. Ltda.
N 612.981 - Café Quentinho Inácio Balbino da Silva - Classe: química Indústria e Comércio Ltda.
N.° 479.987 - Montecatini Societá Ns . 602.391 -- 602.392 - Heráclito
N.° 555.933 - Tabú - Laboratórios Generale Per L'Indústria Mineraria e S. Meira.
n° 41.
N.' 602.394 - Fiorav:ote Favorctto
Juju Cosmé- Keto-Wemaco S/A.
N° 613.061 - Juju
Chimica,
N.° 613.811 - Comércio cl,e Vidros
tics Company Limited - Classe: 48.
N.° 481.241 - Cia Siderúrgica de N.° 602.464 - Cheio de Almeida
N° 613.262 -- ótima Ccnnérdo São Pedro Ltda.
Seabra Veloso, Homero de. Siqueira
N.° 432.176 -- Starpavi - Enge- Pernambuco Cosipe r.
de Carnes Ótima Limitada - Classe:
Piscinas Eldorado Cavalcanti e Nelson Itapicuru Dantas.
N.°
481.242
nharia,
Comélcic;
e
Pavimentação
Ltda.
n° 41.
N." 602,599 - M. Dias Branco S/A
Monteshell Petroch - Ltda.
No 479.349
1%st:dl - Cia. Qui.
N° 613.485
Comércio c Indústria.
Lojas
Louvre
Ltda.
N."
481.852
-isnica S. P. A.
mica Industrial Cil - Classe: 10.

N° 614.436 - Pergunte à Câmera
- Organização Victor Costa Rádio e
rrelevisão Limitada - Classe: 32.
N° 614.456 ,- L E O - 'Leo
• pigenharia e Comércio Limitada • Çlasse: 16.
Cibrafi - Cibrafi
N° 605.494
- Cia. Brasileira de Crédito Financiamento e Investimentos - Classe: 39
- Registre-se com exclusão feita pela
seção.
• Título de Estabelecimento Deferido:
Nv 593.379 - Magalhães - Luiz
Inácio Magalhães - Classes: 4 5 - 6 -- 7 -- 11 - 16 - 28 - 33
- 41 - 21 (art. 97 n° I).
Ni 599.847 - Transtabil - Transtabil Limitada - Comércio e Indústria
- Classes: 8 - 33 (art. 97 n° 1).
N° 607.789 - Líder Rodoviário Cruz Neves & Cia. Limitada - Classe: 33 (art. 97 n° 1).
N° 607.932 - A Relogil Ótica A Fulco - Classe: 8 (art. 97 n° 1).
N° 609.053 - Renovadora São Francisco de Assis - Francisco Laurindo
da Fonseca - Classes: 33 - 40
(art. 97 n° 1).
N° 609.529 - Valor Administração
Contábil - Valor-Administração Contábil SÃ. - Classe: 33 (art.
_ 97
n° 1).

•
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•
602.608 - Frigorifico Sudoestel N. 603.509 - Elexco
Catadeiras N. 603.817 - Shopping Center do I Ns. 603.895 - 603.896 - Indústria
Bahiano S/A.
Elei-ônicas Ltda.
Brasil S/A Imóveis Incorporação, Ad- e Comércio de Bebidas Primavera Ltda.
N.° 602.613 - Auto Comércio Ele- N.° 603.612 - Casa Pentecostal Ltda. ministração e Vendas.
N.° 603.898 - IrmãoS Figueiredo
tro Mecânica Ltda.
N.° 603.617 - Damante Representa- Na. 603.818 - 603.819 - 603.820 Ltda.
N.° 602.617 - Produtos Vegetais do ções Ltda.
- 603.822 - 603.822 - 603.823 N.° 603.900 - Justino Fernandes.
Piau Ltda.
N.° 603.643 - Aristéa Ltda. - Shopping Center do Brasil Imóveis Inc. N.° 603.914 - Recuper - RecupeN.° 602.618 - Carlos Ribeiro.
Adm.
e
Vendas.
Produtos de Higiene e Cuidados Pesradora de Óleos e Tortas Vegetais Ltda.
N.° 603.829
N.° 602.619 - Azariel Cavalcant, somo.
Sydney Pinheiro N.° 603.915 - Industrial e Mercantil
. N.° 603.647 - Mineradora São Jorge Cruz.
dos Santos.
Robin Ltda. ,
N.° 602.620 - Indústria Feirense de de Laudenor Lins.
N.° 603.834' - Simeon Constantin
N.° 603.924
Tex'pen Indústria e
Refrigerantes Poty'Ltda.
N.° 603.648 - José de Lobão 'Por- Messinls.
Comércio Ltda.
N." 602.625 - Fraterno Eliziario de telada
Neto.
N° 603.836 -- Constantino André Le- N.° 603.925 - Procon !Engenharia
Oliveira. e
N.° 603.651 - Editora e Imobiliá- fakis e Denizart Soares de Oliveira.
Indústria e Comércio Ltda.
N.° 602.626
Teràfnha Carneiro ria Jacarepaguá Ltda.
N.° 603.837 - Antônio Ferreira de
N.° 603.932 - Protege S/A EngeFerreira da Silva.
/N.° 603.653 - Oficina Mecânica Barros e José Macedo de Brito.
nharia e Proteções Especiais.
N.° 602.629 -- Aloizio Alves de Guanabara Ltda.
N.° 603.838 - Nero dos Santos e N.° 603.945 -- Leonel Lusitano de
Souza.
Ns. 603.654 - 603.656 - 603.657 Eloy Ludolf Torely.
França Andrade.
N.° 602.631 - António Ferreira
Henry Abreu e Sergio Giulietto.
N.° 603.841
Waltemir Lobão PiFilho.
N.° 603.957 - Indústria Mecânica
Ns. 603.670
603.671 - Ivan Mi- nheiro.
Fujima Ltda.
N.° 602.632 - Wilson de Oliveira randa de Souza.
Pereira.
N." 603.672-- Paraná Médica S/A. Ns. 603.846 - 603.847 - Codipe NL° 603.960 -- Manufatura de TeciCia. Distribuidora de Peças e Veí- i dos Hig-Tex Ltda.
N.° 602.633 - M. Ferreira Ss Filho. N.° 603.697 - Ebracil - Eletrônica -culos.
N.' 602.634 - Indústria de Café Brasileira Comércio Indústria Ltda.
R° 603.961 -- Pearl joias Ltda.
N.° 603.848 - Leoa Kurk.
Simões Ltda.
N." 603.703 - Ótica Joalheria Cali- NQ 603.849 - Joaquim Osório de N.° 603.962 - Editara Caecá Ltda.
N.° 602.635 - Walter F. de Car- fornier.
R° 603.963 -- Editora Gaecá Ltda.
Carvalho e Fuhad Jorge Aidar.
valho.
Na. 603.705 -603.707 - Cia. ProN.° E03.851 - Paulo Neves e Oscar N9 603.964 - CereaLsta da Serra
pulsora da Economia da Bahia - Leonardo
N.° 602.639 - Feira Motor Ltda.
Ltda.
Neves.
'N.° 602.643 - Luiz G. D. Frlo. COPEBA.
N.° 603.966 - Radiajur - Ltda.
N.°
603.852
Luxart
Cabelereiro
Ns. • 602.645 - 602.647 - Adelino N.° 603.741 - Confecções de Rou- Ltda.
Indústria e Comércio.
pas Pavigod Ltda.
dos Santos.
N.° 603.853 - Importadora Ja,san Ns. 603.982 - 603.983 -- FlanauN.' 602.648 - Indústria de Plástico N.° 603.743 - Sociedade de Enge-- Ltda.
tico Indústria e Comércio Ltda.
aliaria Ferroviária Sefer Ltda.
Zilda Ltda.
R'
CO3.854
-Comercial
Accessórios
N.° 604.061 - Fotogravnra Minas
- N.° 603.744.- C. Costa- Gerber Práticos Ltda.
-N.° 602.650 - Ouro Pias Ltda.
Gerais Ltda.
N.° 602.658
José Luiz Machado. Representações Ltda.
,N.° 603.855
Dentária .Maringaense
N.° 604.065 - Sindicato dos TrabaN.° 602.661 - Representações Tri- N.° 603.748 - Construtora Universal Ltda.
unfo Ltda.
Ltda. N.° 603.858 - Frigorifico. Ribamar lhadores em Emprêsas Ferroviárias da
Zona da Central do Brasil.
N.° 602.663 -7. Indústria de Móveis N.° 603.754 - Mail
Máquinas e Ltda.
Rterói Ltda.
Acessórios Industriais Ltda.
N.° 603.890
Bar e Restaurante do N. 604.070 - A. G. industrial
Mercantil Ltda.
N.' 602.664
Alvaro Euphrasio de N.° 603.765 - Casa do Norte Im- Martinho Ltda.
portadora Ltda.
Souza.
N.° 603.891, - Indústria e Comércio N.° 604.074 - Ivo da Silva Gomes.
N.° 602..665 - Relotecnica Precisão N." 603.801
João Bruno Leonardo., Metalrecup Ltda
N.° 604.075
Floriano-'r,ovar.
em Relojoaria Ltda. Cia. Bra- N° 604.076 -- Diários Associados
N.° 603.802 - João Bruno Leonardo. N.° 603.893 - Cibrasa
N.° 602.669 - Stude Auto Peças N.° 603.816 - Sacai - Sociedade silefra de Trefila ção.
Ltda.
Ltda.
de Administrações e- Construções Eco- N.° 603.894 - Bar e Café 3 Garotas Ns. 604.077
604.078 --, 604.079
N.° 602.673 - White Star Promo- nômicas Ltda.
Ltda.
- 604.080 - Diários Associados Ltda.
ções Publicitárias.
N.° 604.083 - Banco Reional de
N.° 602.676 - Indústria de Massas
São Paulo S/A.
Plásticas Ltda.
N.° 604.084 - Banco Capital PauN9 602.679 - Kingwagen Ltda.
lista S/A.
N.° 602.681 - Jofers do Sul Ltda.
N.° 604.126 - Editôra Pentagono
N.° 602.682 -- T. V. Rolamentos
S/A.
Ltda.
N.° 604.131 - Taxis Artarelinho
N. 602.685 - Agro-Pecuária e InS/A.
dustrial Maratá Ltda. - Importação e
Exportação.
N.° 604.137 - Bditóra e Imobiliária
N.° 602.686 - Emprêsa Cine CenJacarepaguá Ltda.
tral Ltda.
inipôsto sôbre Produtos Industrializados
N.° 604.152 - Formilar InStalações,,
N.° 602.687 - Soveral Leal.
e Móveis Ltda.
INT.° 613.645 -- Ferma Ltda.
N.° 602.808
Marçolla - IndúsDECRETO-LEI NP 400, DE 30-12-68
NP 615.377 -- Zélio Alves 'Pinto
tria e Comércio de Sabonetes Ltda.
N. 603.261 -- Montiplan Emprêsa
N° 617.119 - Empório das, Tintas
Nacional de Montagens Industriais Ltda.
Sociedade Anónima Comércio e ImN.° 603.262 - Creações de Bijouteportação.
Divulgação n9 1.088
rias Rei-Brett Ltda.
Ns. 617.120 - 617-171 - 617.127
N.
Metalúrgica Frajós
- 617.130 - 617.132 - Idmpório
Ltda.
das Tintas S.A. Comércio e Importa• PREÇO: 0,30
N.° 603.280 - ,0. 1ympio do Carmo
ção.
Gomes.
N° 4617.749 - Parima-Comércio e
N.° 603.281 - Bar e Restaurante c
Representações Limitada.
Pizzaria Cajurú Ltda.
N9 617.758 - TV Rápido Limita,N.° 603.282 - Hélio Borges Lima
. A VENDA
da.
Rangel.
N° 617.783 - Bureau Turístico de
N.° 603.284 - Tapeçaria Alvorada
Serviços Internacionais Turiser LimitaLtda.
Na Guanabara,
da.
N. 603.287 - Inwal - Auto Peçao
NQ 617.863 - Gremil Representações
Seção de Vendas:, Av. Rodrigues Alva° r
Ltda.
e Publicidade Limitada.
N." 603.353 - Confecções Ásia Ltda.
N° 617.867 - Cia. Central de AliAgência I: Mi,tério da Fazenda
N.° 603.354 - Indústria e Comércio
mentos do Recife (Cocar).
Aymar Ltda.
N° 617.868 - Confecções Roca
N.° 603.356
Padaria e Pastelaria
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reemb6lso Postal
Limitada.
Globo Ltda.
N° 617.869
Malharia Truci LiN.° 603.359 - Agreco Engenharia
mitada.
Em Brasília
•
Ltda. N°
617.874
Manchester
ImObiliáNa sede do DIN
N.° 603.360 - Sopeça Ltda.
ria Limitada.
N.° 603.371 - 603.372
Tratomac
NI° 618.101 - Líber Livros e RePeças Ltdà., ,- •
vistas Limitada.
3
"N.°

MERCADORIAS
ESTRANGEIRAS.
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N9 514.168 - Fenelon Paul PerN9 778.586 - C.ia. Nacional de
digão - Reg. 390.620.
Vidros e Molduras.
N9 537.461 - Ibesa Indústria BraPennsalt Chemicals sileira de Embalagens S. A. - ReN° 779.095
gistro 390.627.
Corporation.
N 9 537,732 - Indústria e Comércio
N° 779.925 - São Paulo Alpargade Móveis Lavapés Ltda. - Registro
tas S.A.
N° 780.464 - Ultraquímica S.A. n 9 390.628.
N 9 516.837 - Tayo Indústria de
Indústria e Comérció.
Pesca S. A. - Reg. 390.631.
N° 780.811 - Emprêsa Jornalística e
N9 598.744 -- Mussi Ferreira & Cia.
Ltda. - Reg. 396.636.
Editôra Boletim Cambial S.A.
1\1 9 784.594 - Estabelea ; tnentos MaN 9 599.727 - Associação Bra.silélra
noel da Silva Torrado CJ Cia. (Ir- dos Fabzricantes de Latas - Regismãos). •
tro 390.639.
N° 784.726 - Laboratórios Jonas
N 9 616.001 - Editôra de Música
Brasileira e InMrnacionaI S. A.
Limitada.
EMBI - Reg. 390.651.
N° 784.727 - Laboratório Jonas
N9 611.201 - Química Valmey
Limitada.
N 9 785.593 - Dra. Suemis M. S. A. - Reg . 390.653.
N 9 611.811 - Jan Strebinger Costa.
Reg. 390.658.
N9 611.863 - Jacomo Antonio La,
N° 785.715 - Laboratório Millet
Sociedade Anônima, Comercial, Indus- Selva - Reg . 390.659.
trial e Imobiliária.
N9 360.237 - A. R. Graeser & Cia.
N9 786.491 - General Electric Com- - Reg 389.907.
pany.
- N 9 785.200 - Bril S. A. Indústria
N° 787.135 - Sociedade de Expan- e Comércio - Reg. 388.979,
são Farmacéatida Limitada.
N9 608.209 - Werner Hjalmar
N° 787.802 - Leopoldo Araújo Grosa . - Reg. 389.179.
N 9 60Q.975 - Café e Bar Nóbrega
Souza, Fábrica de Charutos Walkyria
Ltda. -- Reg. 389.232.
Limitada.
N9 584.778 - Pontes S. A. FerN9 788.690 - Flora Medicinal J.
ramentas e Equipamentos - RegisMonteiro da Silva Limitada.
tro 389.475.
N° 789.1 '35 - Lanif í cio SulriogranN 9 582.307 - Top Club de Turismo
densa S.A.
Organização e Previdência - ReN9 789.136 - Lanifício Sulriogran- gistro 389.564.
dense S.A.
N 9 439.102 - Cinzano Limited 1\19 790.104 - Calçados Naomi S.A. Reg. 389.595.
N9 517.892 - Café e Bar CapeliIndústria e Comércio.
nha do Ponto - Reg. 390.327.
Arquivem-se
os
processos.
ra.
N . 580.840 - Artefatos Plásticos
N9 618.620 - Rogério Brito RabeSul Industrial Ltda. - Reg. 390.491.
Expediente de 4 de março de 1969
lo.
N9 590.073- Cia. Geral de IndúsMarcas Deferidas
N° 618.622 - Pedro de Castro.
trias - Reg. 390.597:
N° 594.345 - Casas da Banha N9 590.153 - Artecimaco Artefa1\19 618.671 - Soei] So.:ledade InCasas da Banha Comércio e Indústria tos de Cimento e Materiais de Consdústria e Comércio Limitada.
trução Ltda. - Reg. 390.558.
N9 618.675 - Cimac Cia. Indus- Sociedade Anônima - Classe: 7.
N° 609.485 - Engeprol Engetrial de Materiais de Construção LimiN 9 563.459 - Maria Carolina de
prol Engenharia e Processos Limitada Amorim
Arruda - Reg. 389.125.
tada.
N° 618.679 - Muza S.A. Comér- - Classe • 6
N9 479.625 - Farmácia •Marcial
N° 597.489 - Alumilitz - Alumi- Ltda. - Reg. 390-.429.
cio e Indústria.
luz laminação e Artefatos de Metais
Diversos
N9 602.815 - Comércio e Indústria Limitada - Classe: 11.
Belmar Limitada.
Foram mandados cancelar, de
N 614.732 - Mirabel - Mirabei acôrdo com o art. 110 do Código, os
N° 602.847 - Indústrias Químicas
Produtos Alimentícios S.A. - Classe: registros abaixo Mencionados:
Planetarium Limitada.
n° 41 (sem direito ao uso exclusivo de
N 9 383.167 - Confecções Moncayo
N9 603.104 - Prodi' Promoção e morango e da letra IVI).
Ltda.
Divulgação, Limitada.
N9 591.-297 - Ozona-Verde - RoN 9 383.177 - ranificadora, Vila
N9 603.182 - Orixá Diversões Li- berto Schiftan - Classe: 8 (com ex- Verde Ltda.
mitada.
clusão de aparelhos para produzir ozoN9 383.198 - Antonio Malicia.
N° 603.186 - Engenharia e Comér- na) .
N9 383.200 - Ciamesa Cia. Mercio Fundobras Limitada.
N° 597.584 - Trimonte - Trimonte cantil de Santos.
Sociedade Anônima - Classe: 40.
N9 603.188 - Dr. Yukishigue
N9 383.201 - lidarás Indústria
de
Ferro Rio Sul Ltda,
raura.
e
428.136
Avalie
Avalie
9
N
N° 603.259 - Representações Ca- Instalações Industriais Limitada - ClasN9 383.294 - Rafael Victor Jimenez.
xias Importação e Comércio Limitada. se: 33 (Art. 95).
Titulo
de
Estabelecimento
DeNrido
N9 383.323 - Comercial Caltex Li603.260
Teatro
Experimental
N9
mitada.
do Negro de São Paulo Limitada.
N° 538.706 - Rádio Bom Jesus de
N9 383.354 - Barpee Indústria e
N° 707.335 - Haupt São Paulo Siqueira Campos - Ródio Bom Jesus
Comércio de Artefatos Plásticcs
Coe
Sociedade Anônima Industrial
de Siqueira Campos Limitada - ClasN9 383.357 - Mauricic Janovitch.
mercial.
ses: 32 e 33 - Art. 97 n° 1:
N9 382.871 - Cipolfar Sociedade
Ns. 707.336 - 707.337 - 707.338
Fornecedora de Materiais Para ConsMarcas indeferidas
Haupt São Paulo S.A. Indústria/
N? 600.247 --Itagyba - Dr. Ita- truções Ltda. - Cancelem-§e os registros.
e Comercial.
gyba Santiago - el. 38.
N° 730.759 - Laboratórios Pierre
Retificação de clichê
N9 610.724 - Selecta - CartoDocta S.A.
nagem SelecialLtda. - cl. 38.
682.566
- Politur Passagem e
N9
Notificação
N9 737.837 - Wertheimer Freres
Turismo - Wilmar Carvalho Gomes
Inc.
Ficam os requerentes abaixo men- - cl. 50 - estabelecido em S. Paulo
N° 748.375 - Eaton Yale 6 Tow- cionados convidados a comparecer a -- clichê publicado em 27 de maio
ne Inc.
este Departamento, no prazo de 90 oe 1965.
N° 749.279 - Aktiebolaget Fructus dias, a fim de efetuar o pagamento
N9 682.100 - Recatto Recatto
Fabriker.
da taxa final e retirar o certificado Represar...ações Guido Ceccato Filho
N9 757.165 - Antônio 'Marzola.
de aeôrdo com o Decreto n9 254, de Ltda. - cl. 7 - clichê publicado
em 24 de maio de 1965.
28-2-67(
N° 758.842 - Fonseca Guedes
N 9 682.919 - Sovendas - SovenGa. Limitada.
N9 471.922 - Alfredo dos Reis - das
Sociedade Técnica de Vendas
N° 761.254 - Cardas e Liças Reg. 390.581.
Ltda. -- 38 - clichê publicado
399.560
Flávio
Spohr
ReN9
do
Brasil
Limitada'.
Watson
em 31 de maio de e965.
A. gistro 390.616.
N° '772,180 - Tintas Coral S.A

N° 618.115 - Indústria Alimentícia
Universal Limitada.
N9 618.116 - Comercia/ Industrial
Apipucos S.A. Ciasa.
N° 618.117 - Engenharia- e Premoldados de Concreto Limitada Premo].
N° 618.119 - Técnica Comercial de
Máquinas Limitada.
N9 618.138 - Guido Frederico João
Pabst.
N° 618.139 - Guido Frederico João
Pabst.
149 618.172 - Alvaro Francisco de
Araújo.
N° 618.185 - Imobiliária e Administradora Niterói S.A.
N° 618.232 - Instituto Fleming Limitada.
N° 618.266 - Incorporadora e
Construtora Timbauba Limitada.
N° 618.271 - Empreiteira Brasília
Limitada.
N 9 618.281 - Fitecil Comercial de
rios e Tecidos Limitada.
N° 618.298 - Agricol S.A.
NP 618.605 - Zelia Maria Ribeiro
da Cunha.
Antônio Moreno.
N° 618.606
N° 618.608 - Pavão Sdric.
N9 618.613 - Bastos 5 Filhas Limitada.
N° 618.615 - Abel Teixeira de
Morais.
N 9 618.616 - Ivan Santos Silva.
N9 618.617 - Resiele 5 Laundos
Limitada.
N° 618.619 - José Ernesto Olivei-
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N 9 683.195 - Turquesa - Turquesa Material Elétrico Ltda. - cl.
12 - clichê publicado em 2 de junho de 1965.
N 9 683.359 - Nossa Senhoria da
Conceição - Cia. Industrial Nus:.'..
Senhora da Conceição - cl. 37 clichê publicado em 2 de junho do
1965 - estabelecido em S. Puxo.
N9 864.192 - Rioval - Rioval Distribuidora de Valores do Rio Ltda.
cl. 33 - clichê publicada em 9 oe
junho de 1965 - estabelecido era
Guanabara.
N9 684.647 - Felicidade - lea,
Indústria de Camas Automáticas Limitada - cl. 40 - clichê publicado
em 11 de junho de 1965 - estabelecido em S. Paulo.
N 9 684.661 - Korvette
clichê publicado em 11 de junho de
Brasileira de Roupas - ci. 36 1965 - estabelecido em Guanabara.
N 9 684.731 - Flux Indústria e comércio de Artefatos Para Solda S.A.
- Flux Indústria e Comércio de Artefatos Para Solda S. A. - clichê
publicado em 11 de junho de 1965 estabelecido em S. Paulo.
N9 865.206 - Aquário - Aquário
Auto Peças Ltda. - cl. 21 - clichê
publicado em 15 de junho de 1965.
Habitacional de Mogi das pruzes N 9 685.412 - Cohamo Cooperativa
Colmo Cooperativa Habitacional da
Mogi. das Cruzes Ltda. - cls. 16 e
33 - clichê publicado em 15 'de junho de 1965 - estabelecido em São
Paulo.
N 9 685.555 - Sombribel - Sombribel Indústria e Comércio de Produtos Cosméticos Ltda. - cl. 48 clichê publicado em 15 de junho da
1965.•
N9 685.698 - André Luiz dústrias Mecânicas André Luiz Ltda.
- el. 6 - clichê publicado em le
de junho de 1965.
Transferêneas e alterações de nom&
do titular de processos
Foram mandadas anotar nos pro•
cessos abaixo mencionados as seguintes transferências e alterações de
nome do titular de processos:
Comercial Santo Tirso Ltda.
(transf. para seu nome da marca
Garrafão n 9 196.006).
Comercial Santo Tirso Ltda.
(transf. para seu nome da marca
Garrafão n9 272.375 - sinal de propaganda Garrafão n 9 282.799 - Garrafão n 9 252.208).
Gunther Wagner Pêlikan Werke
(alt, de nome do titular na marca
Pelicol térmo 592.165 - Pelicol termo 592.166).
The Sherwin Williams Company
(trarRf. para seu nome da marca
Flat-Tone ferino 616.700 - Flatn
Tone termo 616.701).
Notificago
Ficam naltf•eados os requeeentea
dos têrmos abaixo mencionados O
convidados a comparecer a êste Departamento, no razo improrrogavel
de noventa (90) dias; para pagade 29 de maio a 31 de dezembro
mento das taxas devidas, no período
de 1967, de acôrdo com a Portaria
n 9 5, de 7 d ejunho de 1968.
N 9 808.471 - Us-Med do Brasil
S. A. Indústrias Faetnaceuticas.
N9 808,501 - Diogo Alfredo Fros-,
sard.
N 9 808.505 - Indústria de Plásticos Herck Ltda.
N9 808.510 - Indústria de Plásticos
Serc Ltda.
N 808.5l - Carmino Caval.cantt
de Oliveira.
N 9 803.518 = Carmino Cavalcant/
de Oliveira.
Produtos ma.
Nç 809.016 nutaturWayk Ltda..
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NO 809.078 -- Rogério Fabiano Fe'
Jeira de Souza.
N 9 809.099 - Imobiliária Centro
pese S. A.
N ? 809.116 - Instituto Pinheiros
:autos Terapêuticos S. A.
N ? 809.219 - Laboratórios NetoZW• -:ioaco S. A.
N 9 809.349 - Washineton Luiz de
ÇaEtro.•

809.563 -= Jazz, Tipica e Batidinha Uruguai.
N ? 809.346 - Irá Irapoá Ladeira do
pon'•oura.
Produtos Quimicos Darex Ltda.
'(opoente do têrmo 809.346).
N O 809.294 - Indústria e Comércio
Merger e Cia. Ltda. (Apresente procuração).
N9 809.424 - Metalurgica Riosutensa S. A.
N9 809.447 - Metalurgica Riosupense S. A.
N 9 809.557 - Marketing T.I.V.,egratio
r.rm-Color (Cumpra-se o art. 12 do
1CP/).
N ? 809.573 - Sodrene Sociedade de
Dragagem e Engenharia do Nordeste
Ltda. (Cumpra o art. 92 do CPI).
Cumpram Diversas Esigêncas
4.1 olgate Palmolive Company (junto
ao registro 222.387).

.79 609.438 - Imobiliária Fazenda
Nova Ltda.
N O 606.438 - Santapa.ula Me,horamentos S. A.
N O 641.341 - Metalgrafica
Ltda.
N9 592.194 - Editora Paulo de Azevedo Ltda.
celsior
N o 521.273 -.- Televisão
S. A.
elântida
N 9 580.039 e 580.040
Cinematográfica S. A.
N O 464.329 - Norte Plaza Hotéis
IS. A.
N O 523.575 - Braz Rosoien.
N O 611.680 -- jeepauto Ltda.
N O 606.316 - Comércio Indústria e
Representações de Laticinios Metropole Ltda.
N O 606.327 - Fiarruna Investimentos
Imopiliários Ltda.
N 9 606.414 -2• Auto Posto e Restaurante Arujá Ltda.
ArquiVamento de Processos
Foram. mandados arquivar os seguintes processos abaixo mencionados7
N 9 566.636 - Marassá e Cia. Ltda.
N 9 440.470 - Papelaria e Tipografia Kagê Ltda.
N o 481.370 - Estabelecimentos Mirim Ltda.

N9 563.005 - - Comercial e Importadora Ascot Ltda.
N O 588.597 - Santa.paula
mentos S. A.
N O 588.598, 588.599; 588 600, 588.880
- Santapaula. Melhoramentos 5. A.
N O 594.075 - Imobiliária Suspiro
Ltda.
N9 586.220 - Associação dos Servidores Civis do Brasil.
N 9 630.607 - Aktiebolaget Scania
Vabis.
N 9 612.322 -- Lazaro Gomes de
Moraes.
Bar e Lanchee Santo
N9 613.933
Ltda.
No 617.128 - Emporio das Tintas
S. A. Comérdo e Importação.
N9 617.129 - Emporio das Tintas
S. A. Comércio e Importação.
N 9 617,198 - Organização Técnico
Contabil Dinabel Ltda.
N9 617.986, 617.990 - Confederação
Brasileira de Automobilismo.
N 9 592.965 - Irmãos Espigaies.
N9 610.966 - Divulgação de Santos Turismo' Divulsanturis.
N O 614.835 - Consorcio Brasileiro
de Imóveis Comércio e Indústria S.A.
N O 615.286 -- Sussen Máquinas e
Acessórios Texteis S. A.

N9 615.961 - P. N. F. Produção
Nacional de Filmes Ltda.
N9 620.237 - Autol 8. A. E. N. toebilis e Fils.
Ofeliano
N 9 620.513 - Adhemar
[
de Almeida
N 9 621.062 - Produtos Qu.micos
l'Vfec Ltda.
N 9 62.1.592 - Alfredo Pagamicei.
N9 622.933 - João Dias Pereira e
Alceio Ferracioli.
N 9 622.934 - Jorge Rodrigues dos
Santos.
[
N'i 628.943 - DecoruM Instalações
Ltda.
N o 601.832 - Indústria e Comércio
Dicoli Ltda.
N o 598.957 - Walter Seyssel.
. N9 600.515 - Importadora e Exportadora de Frutas Upem tilL
• Ltda.
N O 60(3.212 - São Pau o Financeira.
S. A. Crédito Financia ento e Investimentos (Arquivem-se os proces[
sos).
i
Recursos. InterpOstos
Cia. Brasileira de Adubos C.B.A.
(no recurso interposto ao l deferimento
do têrmo 478.249 marca Ç.B.A.).
Oposição ,
Armações de Aço PrObel $ A.
(oposição ao têrmo n 9- 06.869 frase
de propaganda o Ponto Alto de sua
lElegAncia é Bel-Pont).

JECuISLAÇA0 T IBUT RIA
Do
EST/kW()
CU NAB A
PRECOI NerS 0.40

A VENI)A
iEçAo DE VENDAS: AV. RODRTGUFS ALVES. fi
AGÊNCIA Is MINISTERIO Dá FAZENDA

FUNDO DE GARANTIA

A VENDA

DO TII:A PO DE SER V ICO

Agetcla Is Ministério da Pazerkon

niVULGAS;;AO N 981
Preço: Ne.r$ 0,251

No Guansban

1

õeçio de Vendas: Av. Rodrigues Alves
htsede-se a medidos pelo Serviço de Reembólso Poessi
Em Brasília
Ns sede do DIN
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MARCAS DEPOSITADAS
anuo.,

pubscaÇA0 feita de acordo com o art . 109 e seus park/ratos do Código da Propriedade Industriai

N. 0 873.933
mações para óculos arruelas argolas, dões, esferas, engastes, esguichos, enaldravs, rmções de 'natal, abr9,o s e3 da feites para arreios, estribos, esperas
CAFÉ PAULICÉA
lates, arame liso ou raivado, assadeiras, para • arreios, espumarleiras; formes,
açucareiros; brocas, b_garnas, baixelas, foices, ferro para zo:tar capim, ferro
COMÉRCIO E INDúSTRIA
bandejas, bacias, oaides, bombonieres, lhos facas, facões, fechaduras, ferro
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, co- comum a carvão, fruteiras, funis, for-I
lheres para pedreiros, correntes, cabi- mas para doces, freios para estradas1
des, chaves, cremones, chaves de pa- de ferro, frigideiras; ganchos, grelhas, Requerente: Café Paulicéa Comércio
e Indústria Ltda.
rafusos, conexões para encanamento, garfos, ganchos para quadros, gonzos
Local: Guanabara
colunas, caixas de metal para portões, para carruagens; insígnias; limas, lama
Classe' 41
canos de metal, chaves de fenda, cha- nas, licoreiros, latas de lixo; jarras;
Ttulo de Estabelecimento
ve inglesa, cabeções, canecas, copos, machadinhas, molas para portas, molas
cacheptos, centros ie mesa, coquete- para venezianas, martelos, .nsa-retas,
N. 873.934
leiras, - caixas para acondicionamento inatrizes; navalhas; puas, pás pregos,
parafusos,
picões,
porta-gelo,
poseiras,
de alimentos, oalderões, caçarolas,
chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores; porta-pão, porta-jóias, paliteiros, pane.
S.A.
Requerente: Cia. Ultragaz
distintivos, dobradiças; enxadas, enxa- las; aoidenas, ralos para pias, rebites,
CAFÉ PAULICÉA •
Local: São Paulo
dões, esferas, engastes, esguichos, Co- regadores; serviços de chá e café, serClasse 11
feitas para arreios, estribos, esperes ras, serrotes, sachos, sacarrolhas; tesou100% GOSTOSO
Artigos: Ferramentas de tida espécie, para arreios, espurnadeiras; formões, ras, talheres, talhada:tas, torquezes, tecutelaria em geral e outros artigos de foices, ferro para cortar capim, ferro- nazes, travadeiras, telas de arame, tormetal, a saber: Alicates, alavancas 'ar- lhos, facas, facões, fecheduras, ferro neiras, trincos, tubos para encanamações para óculos arruelas argolas, comum a carvão, fruteiras, funis, for- mento, trilhos para portas de correr, Requerente: Case t-Siuncaa Cetrtéral
aldravas, refixoções de metaler 4ra In mas para doces, freios para estradas taças, travessas, turíbulos; vasos, vasie Indústria Ltda.
latas, arame liso ou farpado, assadeiras, sie ferro, frigideiras; ganchos, grelhas, lhames, verrumas, retentores de graxa
Local: Guanabara
açucareiros; brocas, bigornas, baixe,-as, garfos, ganchos para quadros, gonzos e óleo, garrafas, garrafões e cilindros
Classe 41
ferro
bandejas, bacias, baldas, bombonieres, para 'carruagens; insígnias; limas, lâmide aço
Frase de Propaganda
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, co- nas, licoreiros, latas de lixos jarras;
N.o R73.981
N.° 873.985
lheres para pedreiros,. correntes, cabi- machadinhas, molas para portas, molas
des, chaves, cremones, chaves de pa- para venezianas, martelos, marretas,
refusos, conexões para encanamento, matrizes; navalhas; puas, pás pregos,
colunas, caixas de metal para portões, parafusos, picões, porta-gelo, poseiras,
Canos de metal, chaves de fenda, cha- porta-pão, porta-jóias, paliteiros, panePAULICÉA
ve inglesa, cabeções, canecas, copos, las; roldanas, ralos para pias, retites,
cacheptos, centros de mesa, coquete- regadores; serviços' de chá e café, serINDÚSTRIA BRASILEIRA
leiras, caixas para acondicionamento ras, serrotes, sachos, sacai-olhas; tesoude alimentos, calderões, caçarolas, ras, talheres, talhadeiras, torquezes, _teRequerente: Sanada Lis Cio.
chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores; nazes, travadeiras, telas de arame, torLocal: Rio Grande do Sul
distintivos, dobradiças; enxadas, enxa- neiras, trincos, tubos para encana- Requerente: Café Paulicéa Comércio
Classe 36
e
Indústria
Ltda.
endões, esferas, engastes, esguichos,.
Artigos: Calçados para homens, senha.
mento, trilhos para portas de correr,
Local: Guanabara
ras e crianças
feites para arreios, estribos, esperas taças, travessas, turíbulos; vasos, vasiClasse 41
para arreios, espumadeiras; formões, lhames, verrumas, retentores de graxa
N.° 873.986
foices, ferro para cortar capim, ferro- e óleo, garrafas, garrafões e cilindros Produtos: Açúcar, 'alimentação para
aves,
alpiste,
ameixa,
amêndoa,
amenfacões,
fechaduras,
ferro
.
facas,
lhos,
. de aço ou ferro
doim, amido, araruta, arroz, aveia,
comum a carvão, fruteiras, funis, forN.0 873.980
aves abatidas, avelãs, azeite, balas, bamas para doces, freios para estradas
nanada, batata, biscoitos, bolachas,
de ferro, frigideiras; ganchos, grelhas,
bolos, bombons, cacau, café ,canele,
garfos, ganchos para quadros, gonzos
caramelos, castanhas, cereais, chá, copara carruagens; insígnias; limas, lâmilorantes para alimentos, condimentos
Requerente: George de Oliveira
nas, licoreiros, latas de lixo; jarras;
para alimentos, cravo, doces, -essências
Cardoso
machadinhas, molas para portas, molas
alimentícias,
extrato
de
tomate,
extrato
Local:
Guanabara
venezianas,
martelos,
marretas,
para
Classe 50
de carne, erva-doce, ervilhas, farinhas
matrizes; navalhas; puas, pés pregos,
aliMenticias, farinha de mandioca, fa- Objeto: Agência de notícias jorna
parafusos, picões, porta-gelo, poseiras,
rinha de mesa, farinha de trigo, félísticas
porta-pão, porta-jóias, paliteiros, paneTèrmos depositados em 9-1-89.
culas
alimentícias,
feijão,
frutas,
bubás,
roldanas,
ralos
para
pias,
rebites,
las;
grânulos alimentícios, grão de bico,
regadores; serviços de chá e café, ger- Requerente: Cia. 1\.31tragaz S.AA.
N.9 873.987
laticínios,
leite, macarrão, mandioca,
Local:
São
Paulo
Tas, serrotes, sachos, sacarolhas; tesoumanteiga, massas alimentícias massas
Classe 11
Tas, talheres, talhadeiras, torquezes, tenazes, travadeiras, telas de arame, tor- Artigos: Ferramentas de tôda espécie, de tomate mate mel, melado, nsilhv,
neiras, trincos, tubos para encana- cutelaria em geral e outros artigos de molhos alimentícios, nozes, óleos comento, trilhos para portas de correr, metal, a saber: Alicates, alavancas ar- mestíveis, p.o, queijos, rações alimentemperos,
taças, travessas, turíbulos; vasos, vasi- mações para Unias cri uelas argolas, tícias, sal, sucos alimentícios,
trigo, vinagre
lhames, verrumas, retentores de graxa aldravs, rmções de metal, abridores de
indústria Brasileira
_
éleo, garrafas, garrafões e cilindros latas, arame liso ou farpado, assadeiras,
N.° 873.982
açucareiros;
brocas,
bigornas,
baixelas,
de aço au Serro
Requerente: Bebidas Volta Redonda
bandejas, bacias, baldes. hombonieres,
Ltda.
N.° 873.97e
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, coLocal: Rio de Janeiro
CAFÉ PAULICÉA
lheres para pedreiros, corsentes, cabiClasse: 42
des, chaves, cremones, chavs de paArtigos: Aguardentes, anizes, aperia.
INDÚSTRIA, BRASILEIRA
tivos, bagaceira, batidas, bebidas au
rafusos, conexões para ( ncaiiamento,
coólicos não medicinais, biteer,
colunas, caixas de .netal para portões, i
brandy, cachaça, cervejas, chopps, ch.
de metal, chaves de fenda, chaci".aorr "4,Am C.A. canos
conhaques, fernet, genébra. ge.
ve inglesa, cabeções, canecas, copos, Reouerente: Café Paulicéa Comércio dras,
nebrita, gengibirra, gin, geribita,
Requerente: Cia. Ultragaz S.A.
e*Indústria
Ltda.
cacheptos, centros -le mesa coquete-1
gringer alcoólico, klrach, kumMel,
Local: São Paulo
Tsocal: Guanabara
côres, marasquinhas, nectax
leiras, caixas para acondicionamento
Classe 11
41
Classe
co, parati, pipermint, ponches, guia
de alimenMs,- calderões, caçarolas, ' .
Ferramentas
de
fada
espécie,
nados, rum, vinhos. vodka,.. whiskv,4
Artigos:
Produto: Café
Mfeteiras. conchas, coadores;
g eral e cutros artigos de chaleiras.
N.° 873.979

metal, a saber: Alicates, alavancas ar distintivos,adobradiças; enaaclas. enaal
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Classe: 43
Artigos: Aguas gasosas artifidais,

águas gasosas naturais, águas raagnesianas naturais, águas naturais
não medicinais, bebidas espumantes
sem alcool, bebidas alcoólicas, essências para refrigerantes, garapa, ginger-ale, frosenias, guaranás, hiaromel como refrigerantes, refrescos em
geral, refrescos em pó, refrescos em
xarope, rerescos líquidos, concentrados para reirescos e refrigerantes, refrigerantes, sodas, suou de frutas para bebidas e xaropes para refrescos
TU 873.988

11~

RLiS TI

E VA

Indletria Brasileira
equerente: Drastosa S. A. Comércio e Indústria de Meias
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Para dintinguir: meias
N.9 873.990

MAXISTRECR
Indástria Brasileira
Requerente: Drastosa S. A. Comércio e Indústria" de Meias
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Para dinting,uir: melas
N.9 873.991

MAGICSTRECR
Indústria • Brasileira
Requerente: Drastosa S. A. Cemér
cio e Indústria de Meias
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Para dintinguir: meias
N.9 873.992

EM T Ó L. E S
Induziria Brasileira

2.R A V.O*9

Indizstria 'Brasileira
Requerente: Fábrica de Cigarros
Flórida S. A. %.
Estabelecido em: São Paulo
Classe: 44
Artigos: Para distinguir: cigarros,
cigarrilhas, charutos, fumo em
corda e em fôlhas
N. 873.995

2RIS A
Indústria Bilasileira
•
Requerente: Fábrica de Cigarros
Flórida S. A.
Estabelecido em: São Paulo
Classe: 44
Artigos: Para distinguir: cigarras,
cigarrilhas, charutos, fumo era
corda e em fôlhas
N. 873.996

Requerente: ,Fábric'a, de Cigarros
Flórida S. A.
Local: São Paulo
'Artigos: Para dintinguir: cigarros,
Classe: 44
tigarrilhas, charutos, fumo em corda
e em fôlhas

•

Requerente: Fábrica de Cigarros
Flórida S. A.
Estabelecido em: São Paulo
Classe: 44
Artigos: Para distinguir: c'.arros,
cigarrilhas, charutos, fumo em
corda e em fellhas
N.9 8'74.000

VELUDO•
In4a gtria Braeileira
Requerente: Fábrica de Cigarros
Flórida S. A.
Estabelecido em: São Paulo
Classe: 44
Artigos: Para distinguir: cigarros,
cigarrilhas, charutos, fumo em
corda e em fôlhas
N.9 874.001
Requerente: Fábrica de Cigarros
Flórida S. A.
Estabelecido em: São Paulo
Classe: 44
Artigos: Para distinguir: cigarros,
cigarrilhas, charutos, fumo em
corda e em fôlhas
Na. 874.004/006

impressas, catálogos, calendários, dt.
cionários, conjuntos instrumentais,•
musicais e Vocais, enciclopédias, foi
lhetos, folhinhas, histórias impressas,
jornais, livro impressos, método pai..
ra ensino dei música, música impressa, prosas inapressas, programas de
rádio, televiSão, cinema, programa
circenses, radiofônicos e rádio-televi..
sionados, "peças teatrais, cinematográficas; roteiros] impressos de peças teas.
trais, roteiroaimpressas de filmes, re.
vistas, "scripts" de cinema, de teatro,', de televisão
Classe: 50
Artigos: Para distinguir como marca
de serviços: propaganda e publicida,
de, represent4ão de emissôra de rádio, televisão, e imprensa escrita,
agenciamentoS de artistas, promoções
e produções_L artísticas e musicais

1.79 874.007

GRAND PBIX

in g stria Brasileira

Requerente: Sousa Gomes — Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Ltda.
Local: Guanabara
Classe 50
Marca
N9r 874.008

Requerente: Fabrica de Cigarros
Flórida S. A.
Estabelecido em: São Paulo
Classe: 44
Artigos: Para distinguir: cigarros,
cigarrilhas, charutos, fumo em
corda e em Pilhas
N.9 873.997

A, 01) GB 013 419
•

OU I,
Indústria .Brasileira
Requerente: Fábrica de Cigarros
Flórida S. A.
Estabelecido em: São Paulo
Classe: 44
Artigos: Para distinguir: cl.garros,
cigarrilhas, charutos, fumo em
corda e em fôlhas
N.9 873.998
L

T 1 O. O

D

':1.rkdástrin • Brasileira.

.CRNTAURO.:ndaistria Braoileira

Março de 1969

N.9 873.999

D.T.9 873.994

M I N 1 13 I O
Indústria Brasileira
Requerente: DrastoSa S. A. Comercio e Indústria de Meias
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Para distinguir. meias
N. 873.989

(Seção IH)

Requerente: Fabrica ae cigarros
Flórida S. A.
Estabelecido em: São Paulo
Classe* 44
Artigos: Para It•ZsSinguir: cigarros,
cigarrilhas, charutos, fumo em
corda é em fôlhas
N. 873.999

Requerente: Fisons Limited.
Estabelecido em: likaruest HouseFelixtowe, Suffolk, Erigland
Classe: 1
Artigos: Para distinguir: substâncias
e preparações químicas usadas como
matérias primas na indústria e paraa ciência
Classe: 2
Artigos: Para distinguir corno marca
genérica: Substâncias e preparados
químicos genericamente para uso geral na agricultura, e para fins sanitários e veterinários
Classe: 3
Artigos: Para distinguir como marca
genérica: Substâncias e produtos
químicos para uso na medicina e
farmácia
Ns. 874.002/003

Requerente: Editôra Egéria 5. A.
Local: São Paulo
Assinalar: 'Uma 'campanha de aperfeiçoamento e desenvolvimento do
ensino brasileiro, na classe 50
N9 874.009

IAPERPEIÇOAKENTO Z
3 DESENVOLVIMENTO DO
3Ns
RRAs ILEIR00

Requerente: EdÁôra Egéria • 13. A.
Local: São Paulo
Artigos: Jornais,1revistas e publicações em geral,. Álbuns e programaS
radiofônicos. Peças Latrais e cinematográficas, caMpanha de aperfeiçoamento e desenvolvimento do ensino brasileiro, np classes 32 e 60
Na? 874.010

N.9 873.993— ----

O.ENT'A'O'Rti3

PONTANÁ
Zrichistria Brasileira

Indústria Brasileira

Requerente: Fábrica de Cigarros
Flórida S. A.
Estabelecido em r São Paulo
Classe: 44
Artigos: Para distingira. : cigarros,
cigarrilhas, charutos, /Unin •esti
corda e em fõlhaS

Requerente: Pibrica de Cigarros
Flórida S. A..fs
Estabelecido em: São Paulo
Classe: 44
Artigos: Para distinguir: cigarros,
cigarrilhas charutos, fumo em
corda e em fôlhas

ndrIen000
Indústria 'Brasileira
Requeiente: Organização N. de
Requerente:. S. A.1 Moinho Santista
Macêdo & Cia. Ltda.
Estabelecido em: São Paulo
Indústrias Gerais
Classe: 32 .
Local: S90 Paulo
Artigos: Para distinguir: agendas,
Classe: 22 apostilas, anuários, álbuns irnpres- Artigos: Fios de algodão, fios de
sos, almanaques, boletins, crônicas amianto para tecelagem, fios de 11-
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Março c:e

:303

\ de serra; engrenagens de máquinas; máqiiinas soldadoras; máquinas soN? 874.013
imosiss 'and res a ssequ
escatêis; esmeris de máquinas; esme- pradoras; máquinas torradoras; má-TI 'sou 'Imas ap sou `ma2tia3as 13nd
ris mecânicos; estassanizadores; ex- quinas torneadoras; máquinas tricum:ruç o ep sm Srupsoq esed saiu
cêntricos de máquinas, facas partes turadoras; máquinas urdidoras; ma.0 C A 1' -E 1,
R
sou Isi92r1eoas esed uopfu ap sou
de máquinas; ferramentas mecâni- quinas ventiladoras; marteletes ne•
ap soiesou 'meS Inailstria
Brasileira
%muij p soi9Aou
cas; ferramentas _partes de máqui- cânicos; martelos mecânicos; meca0TX
.10100T.11.
-mesas tssed sumi ar) 5•
nas; filtros de máquinas; foles de nismos de máquinas; moinhos; mo-.
V.red 5-e4uTT Szasoa 'and sauim Srepsoq
máquinas. fôrmas de máquinas; for- las de máquinas; motores; munnões
grad segui' ap sois SnaSSeiaaas Requerente: Capei & Andrade Ltda. destes; hastes de máquinas; insu- para máquinas; parafusos para mast-reel nÇ ep sou `sizzas ap eras `tu82st
zidores de máquinas de costura; quinas: pedais de máquinas; pentes
Local: São Paulo
-aaes tred sooissisid sois 'Ina2s1838s
freios; fresas; furadores de máqui- de máquinas; penteadores de tea4
Classe 36
13.red
tred is132 sua sou 'tue2si83as
Artigos: Calçados, sandálias, botas, nas; furadores mecânicos; gatilhos res; pingadores d emáquinas; pilões
soa
wird
asoimaa ap sou Sne2ei9aas
de máquinas; geradores de corrente; partes de máquinas; pistões para
polainas
sou 'laivos° wird se( ap ssequ
grelha de máquinas; gruas; guias máquinas; placas para tôrnos; pa874.014-018
Stnit
1n19
seanssoo ep equu Slasoa ep
partes de máquinas. guinchos; guin- caspartes de máquinas; plainas;`tuaEsiaaas and asomiao ep sois
dastes; hastes de máquuinas; insu- planetárias ; platinados de motores;
'uquiT ap sineiras 'tua2sT93as tred
fiadores de ar para máquinas; juntas polias; politrizes; pratos dc
'ered
ssequ(
YUNDOYA
ourequso ep sou Ssepsoq
para máquinas; lançadeiras para nas; prensas; ralos de máquinas; remáquinas; lanças partes de máqui- ceptáculos de máquinas; redutores
Brasileira
IndUstria
N Q 874.011
nas; lubrificadores partes de máqui- para máquinas; reguladores de fôrnas; macacos; mancais antifricção; ça. para máquinas; rreguladores de
de máquinas; máquinas velocidade para máquinas; rolamenRequerente: Fundição Yadoya S. A. manivelas
abanadoras. máquinas achatadoras; tos de motores; irôlos partes de máLocal: São Paulo
máquinas acionadoras; máquinas quinas; rolativas; rotores; segmenClasse 5
-VERMELHO
Artigos: Metais não trabalhados ou adelgaçadoras; máquinas afiadoras; tos; separadores, partes de máquiparcialmente trabalhados. Usados máquinas ajustadoras; máquinas nas; tambores; teares; tesouras mealargadoras; Máquinas alimentado- cánicas ; tornos; tremonhas; tubuia.
-nas indústrias, a saber: Aço; adesi- mas;
()
máquinas alisadoras; máquinas ções para caldeiras; turbinas; válvu•
sos; alcalinos metálicos; alpaca (metal); alpax. alumínio; antifricção — alumadoras; máquinas amassadoras; las, parte sde máquinas; ventiladores,
máquinas aplainadoras; máquinas partes de máquinas; ventoinhas,
metal; antimónio; aparas de metal;
habit (metal); barra — (metal gc em); arqueadoras. máquinas arrolhadoras; partes de máquinas; virabrequins;
volantes, partes de máquinas
bronze; carbono metais a; carbureto máquinas aspiradoras; máquinas
Clas.s. 8
on
metálico; caseara (cobre); cério (me- atarrachadoras; máquinas a vapor;
máquinas
batedeiras;
máquinas
beArtigos:
Instrumentos de precisão,
tal). (chapas — metal); chumbo; clsalhas de metal; cobre; colas metá- neficiadoras; máquinas bombeadoras; instrumentos científicos, aparelhos da
licas; (soldas); constantan (lisa]; máquinas brunidoras; máquinas bu- uso comum, instrumentos e apareIndústria Brasileira
cromo (metal); cuproniquel; duralu- riladoras; máquinas catadoras; má- lhos didáticos, moldes de tôda
mínio; durana (metal); electron quinas centrifugadoras; máquinas cie, acessórios de aparelhos elétricos,
t,
(metal); eletroplata. estanho; esti- classificadoras; máquinas coletores; a saber: (inclusive válvulas, lámp-.
bio; ferro; fundidos metal; glucinio; máquinas compressoras; máquinas das, tomadas; fios, soquetes etc. );
Requerente: Mineração São Severino gusa; hidrogênio; iman natural condensadoraã; máquinas conduto- aparelhos fotográficos cinematográfi-.
5. A. Comércio e Indústria
(ferro magnético); itrio; kieselguhr` ras; máquinas construtoras; máqui- cos; máquinas falantes; discos graLocal: Pernambuco
laminados; latão. ligas metálicas; li- nas cortadoras; máquinas de abrir; vados e filmes revelados, a sainr:'
Classe 5
malhas de metal; litio (metal); Man- máquinas dê acoplar; máquinas de abaixa-luzes; abajures, absorsômeArtigos: Metais não trabalhados ou ganês; manganin; mercúrio; mun- alumar; máquinas de alterar pro- tros ; acendedores; actinômetros;
parcialmente trabalhados, usados nas dano (metal); muntz; níquel; ósmio; dutos; máqtnnas de beneficiar pro- açucarimetros; acumuladores; adapindústrias
; ouro; ouropel; paládio dutos; máquinas de binar fios, má- tadores; aerômetros; glconlômetros;
05M TIdio
(metal). pastas metálicas para sol- quinas de bobinar; máquinas de alternadores de corrente elétrica; al.
N9 874.012
máquina sde briquetar; má- to-falantes: amassadeiras de uso do"
das; permaJo y ; pichesbeque; plaquê; bordar;
amortecedores elétricos; em.
platina; poeiras de metal; pós me- quinas debruadoras; máquinas de méstiéo;
perímetros; ampliadores; amplifica-'
tálicos para solda; prata; ruols; ru- brunir; máquinas debulhadoras; má- dores;
analisadores; anéis de calibjrar
LOREGO,
tênio. similor; soldas metálicas; spie- quinas de burilar; máquinas de caanemômetros; antenas; annúcioS
gel; spiegelisen; sucata de metal; landrar; máquinas de cardear; má- elétricos;
Brasileira
aparelhos acionados por
Ingstria
tantalo; thomaz (metais); fundidos; quinas de clarear. máquinas de co- moedas; aparelhos
aerofotogramétri-.
tiras metálicas para soldas; titânio; rar; máquinas de conservar estradas; máquinas de coser; máquinas cos ;aparelhos amplificadores; apare.;
litaniosílico; tombaque. tório; tungs- de
costurar; máquinas de cavar; má- lhos calibradores; aparelhos cinemaRequerente: Comercial Lorego Ltda. tênio pmetal).; vailádio (metal);
debruar; máquinas de der- tográficos; aparelhos cosmográficosS
Local: São Paulo
• volfram; volfrânio (metal); yellow; quinas de
rubar; - máquinas de descarnar; má- aparelhos de agrimensura; aparelhos
Classe 14
zinco; zircônio (metal)
quinas de descaroçar; máquinas de de alarma; aparelhos de alta tensão;
Artigos: Vidro, cristal e seus artefaClasse 6
tos, a saber: açucareiros; almofari- Artigos: Máquinas e suas partes In- desgaseificar; máquinas de despol- aparelhos de ar refrigerado; .aparemáquinas de difundir; máqui- lhos de assar; aparelhos de astronon
zes • ampôlas; anéis, exceto de outras tegrantes, a saber: acoplamentos par.
nas de dobrar: máquinas de drenar; mia; aparelhos de cocção; aparelhos
classes. aparelhos para água; apa- axiais; alavancas mec?nicas; alavan- máquinas
de embragar; máquinas de de comunicação interna; aparelhos
relhos de café; aparelhos de cria;' cas partes de máquinas; anéis de
de contrôle de calor; aparelho de
aparelhos de jantar; aparelhos para segmento. anéis partes de máquinas; empurrar; Máquinas de enformar; contrôle
fôrça; aparelhos de conrefrêsco; aquários; assadeiras; bacias antidetonantes para motores; agua- máquinas de engraxar; máquinas trôle de de
aparelhos de
bandejas; bandeiras de candieiro cedores de máquinas; aríetes; ame- de estriar; máquinas de explosão; contrôle movimento;
de som; aparelhos de conde enformar; máquinas de
biscoiteiras
barris; pebedonuros;
bombonieres;
botelhas; bules;
bui- zes; , arranques de motores; apitos de máquinas
extração;. máquinas de fabricar pro- trôle de temners tura; aparelhos de
bos. .caçarolas; cadinhos; cálices; máquinas; aros de máquinas; balan- dutos; máquinas de filetes .; máqui- cortar frios (de uso doméstico); apa.s
candleiros; cântaros; canudinhos; ca- celso de máquinas; bases de máqui- nas de movimentar; máquinas de relhos de encerar (de uso doméstin
nudos. canudilhos; cápsulas; casti- nas; barras de máquinas; bate-esta- pregar; máquinas de produzir; má- co); aparelhos de engenharia; ano".
çais; centro de mesa; chapas; colhe- cas; betoneiras;
blocos
partes quinas de roscar; máquinas de sa- relhos de engomar (de uso doméss
a pistão;
máquinas;bielas;
bombas
cudir; máquinas de salgar; máqui- tico); aparelhos de espargir; apa-,
res; compotefra.s; confeiteiras; copos; de
cubetas; cubos; empôlas; envólucros. iscinbas
centrifugas; bombas elétridescascadoras; máquinas desceu- relhos de evaporização; aparelhos de
cas. bombas hidráulicas; braça nas
palhadoras.
máquinas desfibradoras; experiência científica; aparelhos de
escalf adores; espelhos; espremedores;
ru_
deiras
de
máquinas;
braços
de
mamáquinas desintegradoras; máqs-inaa fermentação; aparelhos de física;
filtros; fios; fôrmas; frascos; f
teiras; funis. galhetas; garfos; gar- quinas;
brocas
mecânicas;
bronzes
de desnatadoras; máquina de trabalhar aparelhos de fotodecalque; aparelhos
máquinas.
bronzinas;
buchas
de más
-fotografia; aparelhos de galvanorala; globos; graus; hastes; jarcli- quinas; burrinhos; cabeçotes de má-. produtos", máquinas de transformar de
aparelhos de geodésia; apaneiras; jarras; lava-dedos; lavató- quinas; cábreas; cabrestantes; ca- produtoss máquinas distribuidoras; plantas;
relhos de geometria; aparelhos do
rios; leiteiras; licoreiras. mantegue1- deias para máquinas; caixas pertes máquinas elétricas; máquinas eleva- iluminação;
aparelhos de instituto
ras; moringas; paliteiros. panelas; de máquuinas; calandras; calabs doras; máquinas empacotadoras; má- de beleza; aparelhos
matar inpedestais; pendentes; penduticalhos; partes de máquinas; caldeiras de quinas empalhadoras; máquinas en- setos (não agrícolas); de
aparelhos de
pias. pires; placas; potes; pratos; máquinas; câmbios, camisas de Más cadernadoras; máquinas 'ensacado- medição; aparelhos de observaçbão;
provetas; purificadores; queijeiras; quinas; canos partes de máquinas; ras; máquinas encanadoras; máqui- aparelhos de ordenhar; aparelhos de
recipientes; redomas; refletores; re- carburadores; cardans; carters; chu- nas engaveladeiras; máquinas enro- passar roupa (de uso doméstico);
servatórios; rosários; saladeiras, sa- maceira antifricção: para máquinas; ladoras; máquinas escascadoras; má- apaxelhos de passar; aparelhos de
leiros; serviços de café. serviços de colares para máquinas; compressores; quinas estampadoras; máquinas ex- proteção contra acidente; aparelhos
chã; serviços de jantar; serviços para comutadores de fôrça. comutadores premedoras; máquinas furadoras; de rádio ;aparelhos de refrigeração:.
refrescos; talhas; tanques para aquá- de velocidade; condensadores de máquinas gaseificadoras; máquinas aparelhos de segurança (inclusive do
rio; terrinas; tijelas; travessas; uri- máquinas; condutos para máquinas; .gramadeiras; máquinas- impressoras; tráfego); aparelhos de sinalizaçaoS
ntSis. varetas; vasilhames; vasilhas; coroas contra-hastes de máquinas; máquinas impulsionadoras; máqui- aparelhos desinfetadores não medivasos; vidraças;.vidro com compusi_ contra-pesos de máquirsi.s; coroas nas industriais, máquinas lavrado- sinais; aparelhos de som; aparelhos
ras; máquinas lixadoras; máquinas telecomunicação; aparelhos de teções especiais; vidro comum; vidro para máquinas; corrediças para má- misturadoras;
máquinas moedoras; levisão; aparelhos esterilizadores;
em pó; vidro industrial; vidro lurai- quinas; correntes de máquinas; cor- máquinas pneumáticas;
máquinas (não medicinais); aparelhos fotogranoso; vidro trabalhado ;vidro em ge- rentes de transmissão; cruzetas para pulverizadoras; máquinas purificadoral; vidros para automóveis; vidros má,quins.s; cubos para máquinas. ras; máquinas rachadoras; máquinas (métricos; aparelhasfotográficos:'
para aviões, vidros para candieiros: culatras de máquinas; dínamos; dis- refinadoras; máéjuinas refrigedado- aparelhos fotolegráficos; aparelhos
vidros para janelas; vidros para re- cos
de máquinas;
eixos
de máquin dragas
as; ele mecánicas;
Ire dos; em- ras; máquinas secadoras; ináquinaS gaseificadores; aparelhos geofisicosS
Xgies; vidros para uso não especi- bolos; engenho de cana; engenhos superadoras; máquinas serradoras; aparelhos bidrométricosi aparelhos
ficado; xícaras

o
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limpadores (de uso doméstico); aptajrelhos meteorológicos; aparelhos mis, adores (de líquidos, de . óleos);
ta.r
aparelhos ozonizadores; aparelhos
náuticos; aparelhos náuticos científicos; aparelhos pasteurizadores;
aparelhos projetores; aparelhos reatores; aparelhos radiofônicos; aparelhos refrigeradores; aparelhos rradiotelegráficos; aparelhos reprodutores de
imagens; aparelhos reprodutores de
sons; aparelhos sinalizadores; aparelhos soldadores; aparelhos sonoros;
aparelhos telefônicos ;aparelhos telegráficos;
aparelhos termostatos;
aparelhos toca-discos;•aparelhos
ventiladores; apitos não de outras
classes; aquecedores; aritonômetros;
aspiradores de pó; assadores; autoclaves. automáticas chaves; baterias;
balanças; balcões frigoríficos; balizas: barógrafos; barômetros; bazimetro; batedeiras de uso doméstico;
baterias; benjamins; binóculos; bitolas. bobinas; bombas de ar não
mecânicas; borboletas automáticas;
bules elétricos; buzinas; bússolas;
butirômetros; caixas automáticas
não de outras classes; calibradores;
câmaras de aparelhos; câmaras fotográficas; câmaras frigorificas; câmaras de cinema, câmaras de televisão; campainhas elétricaa; carrégadores automáticos; carregadores
pneumáticos; cartas astrográficas;
cartas geográficas; cartas náuticas;
chapas de aparelhos elétricos; chassis; chaves auton:i'.. ,icas; chaves de
alavancas, chaves elétricas; chaves
mag néticas; chocadeiras; chuveiros
elétricos; cidômetros; cinematográficos; clinômetros; cloradores; colimadores; colorímetros; comandos a distância; combustores de gás. compassos (exceto para desenho) ; comutadores; condensadores; contadores
automáticas; contadores de rotação;
Conversores; coo rnotograficos; coqueteleiras; cometas elétricas; cornetas para veículos. correntes de
agrimensor; . cortadeiras de fotografia; cristais de rádio; cromastoscapios? cronógrafos; 'cronômetros; curta:metros; densímetros; descascadores
de uso doméstico; despertadores;
diais. diafragmas; dinamômetros;
discos automáticos; discos fonográfiCos; dis9os gravados; discos para
Cálculos; discos sonoros; discos telefônicos; distribuidores de eletricidade; dispositivos mecânico ou elétrico; para cortinas; ducha; ebulidores ecobatimetros; ejetores; eletaóforo; eletroscópios; enceradeiras;
equipatnentos de aparelhos elétricos;
equipamentos para sincronização; espelhos para instalação elétrica; espectroscópios; es p etégrafos; espremedores de uso dbméstico; esquadro
:(exceto para desenho, estabilizadores
de p ressão; estabilizadores de voltagem; estádias; estadlmetros; estanômetros; estereoscópios; estereografosCópios; estereametros; estereoplani'metros; estereopticons; estesiômetros.
estetômetros; esticadores; aparelhos;
estilômetros; estrada de ferro, aparelhos para; estrada de ferro contrine de; estrada de ferro, sinais automáticos para; estrada de ferro, sistema de sinalização; estufas de aquecimento. estufas -para. plantas; endiômetros; eva p orimetros ; exaustores, exceto de máquinas; experimentadores de ovos; ex posômetros; extintores ele incêndio; fantoscópios;
faroletes; faróis; fecha-portas autoMáticas; fecha-portas pneumáticos;
feders; ferros elétricos para solda;
ferro para passar e engomar; fervedores; filmadores; filmes revelados,
filtrantes; filtros automáticos; fios;
física, aparelhos de; física, inàtrumen tos fitas métricas; fixos dentado; fleximetros; flushes; focagem
de instrumentos óticos; dispositivos
332. ti; fccalizadores para câmaras;
fog ardro (elétrico ou não) ; fogões
CS u não) ; fonendcscôpios;
top ográficos; máquinas; forios;:ailc; discos; top ógrafos; fonte de
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cabeça; fon 'Sineiros; fonoscopios;- das; misturadores de líquidos. moe- daninhaS e pragas. extintores agríformas elétiicas; fornos; fosforoscó- dores de uso doméstico; molinetes colas; Maquinas;
fenadeiras; ganhapios; fotodecalcadores; fotofonos; fo- hidráulicos; mostradores; níveis; ob- deiras. grades de discos ou dentes;
tografias, má quinas ; fotografôme- jetivas fotográficas. óculos; odome- lança-chamas agrícolas; lervadores;
tros ; fotõmetios; . fotoscôpios; fre- tros; osciligrafos; oxiladores; pzoniagrícolas; máquinas aduqüência, aparelhos de; freqüencime- zadores; ozonometros; ozonoscópios; locomóveis
badeiras; máquinas amassadoras
tros; freqüência, medidores; fusiveis; padrões; panéis de aparelhos elétri- agrícolas: máquinas arrancadoras de
bases de; fusíveis, chave ele; gabari-, cos; panelas de pressão; panelas elé- tocos. máquinas batedeiras agrícolas;
tos; galactômetros; galvanômetros; tricas; pantômetros; pára-raios;
borrifadoras agrícolas; mágarrafas tz-,'-rin'cas; gás, bicas automá- passimetros; pedômetros, pêndulos; máquinas
quinas capinadeiras; máquinas carticos de; t.,inbas para gás, bombas penteadores elétricos; pesagem, apa- pideiras;
máquinas cavadeiras; mápara limpa: bicos de; gás, bombas relhos para; pesagem, instrumentos
cdifadeiras; máquinas colhe--para provar; gás, contadores de; gás, de; pesos para balanças; picadores quinas
deiras; máquinas cortadeiras de
difusores de; gás, dispositivos para de uso doméstico; pick-ups; pilhas plantas;
Máquinas cultivadoras; málavar. gás, distribuidores de; gás, fo- elétricas; pince-7-nez; pipetas; pirô- quinas de:
canais de irrigação;
gões a; gás, fornos a; gasogênios; ga- metros, p iroscópios; pistolas de pin- máquinas abrir
. de amanhar terra; másômetros; geisers; geladeiras; giros- tar; planímetros; p lanisférios; plugs; quinas de colhér
algodão; máquinas
copies; globos geográficos para en- pluvlografos; pluviômetros; pluvioscolhêr 'frutas; máquinas de comsino, globos terrestres para casino. copies; polarímetros; polariscópios; do
bater pragas; máquinas de cortar
glucometros; gnomonos; gonióme- p otenciometres; prismas. projetores galhos;
de cortar raizes;
tros; graduadores ; grafofonos; gra-- cinematográficos; projetores de- fil- máquinasmaquinas
de matar formigas e outros
fômetros; grafonolas; pramofones; me; projetores de imagens; projeto- insetos na
agricultura; máquinas
gravadores; gravímetros; gravoscó- res de luz; propulsores; prumos; derrubadorás
de árvores; máquinas
pios; grupos conversores; harmonti- p ulvarizadores não de outras clas- desinfetadoras de plantações; mámetros; heetografo; hectograno. hec- ses; quadrantes; quadros de eletrici- quinas empilhadeiras agrícolas; mátoésteres ; hectômetro; heliógrafo; dade. queimadores de óleos; queimaespalhadoras de terra; máheliofonografo; helicômetro; helicó- dores elétricos; radiadores; rádios; quinas
quinas enXofradeiras para agroctúgrafo; heliômetro; heliscópios; he- reatore's; refletores; refrigeradores; tura. máquinas escarificadoras; máliostates. heliotermômetros; herba- regadores automáticos; registradores quinas estrtunadeiras; máquinas eRrios didáticos; herômetros; hidran- de aparelhos; registradores de ar; tintoras de ervas daninhas e pragas;
tes; -hidráulicos, aparelhos; indroba- registradores de atmosfera; registra- máquinas iaseticidas; agrícolas; má~atros; hedrodinamômetros; hi- dores de pêso. registradores de pres- quinas irrigadoras agrícolas; máquidrógratos; hidrostatos; hidrotime- são; registradores de tempo; regis- nas lança-chamas agrícolas; mkquitros; higrôfnetros, higroscópios; hl- tradores de tensão; registradores de
leivadeiras; máquinas nivaladopsômetros; holofotes; horizontes ar- -tiragem; registradores de tráfego; re- nas
res
agrícolaS;
máquinas podadeiras;
tísticos; horse singers; incubadoras; gistradores de tráfego; (borboletas) ; máquinas pulverizadoras
agrícolas;
indicadores automáticos; indicadores registradores de velocidade; registra- máquinas regadeiras agrícolas. máde detenção de curto-circuito; indi- dores para veículos; registradores au- quinas sachadeiras agrícolas; máquicadores de aparelhos elétricos. indi- tomáticos. registradores para água,; nas semeadeiras; moinhos de ventos;
cadores de corrente. indicadores de registro para canais; registros para mondadeiras; moto-charruas; motoelevadores; indicadores ' de escapa- gás; registros para luz; registro para res agrícolas; niveladores agrícolas;
mentos; indicadores de flexões; in- vapor; registros elétricos; registros plantadeiras, máquinas; podadeiras,
dicadores de fôrça motriz; indica- telegráficos; réguas g raduadas; rePulverizadores agrícolas;
dores de nível; indicadores de pêso; lays ou ralais; relógios em geral (in- máquinas;
mecânicas; ralhas de araindicadores de preço (taxímetros e clusive solares) ; reômetros. reostatos; regadeiras
roçadeirás máquinas; rodas de
similares) ; indicadores de pressão de reotomo; resistências; retificadores; dos;
rolos, compressores ,para esgás; indicadores de pressão de vá- seismofones; seismógrafos; seismos- arados;
farelar terra; rolos destorreadores;
cuo; indicadores de tensão, indica- cópios; selecionadores; semáforos; semeadeiras,
'máquinas; semeadora;
dores para motores; indicadores, para sereias de alarme; sereias de aviso; sulfatadoras agrícolas.
timões ,de alaválvulas; injetores; inseticidas não setas de sinalização elétrica; sextan- oos; tosadores de grama;
tratores
agrícolas; aparelhos; instrumentos de tes; sinais de trânsito; sinalizadores;
agrícolas; vaporizadores agrícolas
cálculos; instrumentos de contrôle; sinaleiros de direção; sincronizadoClasse 11
mecânico; instrumentos de física; res; sinoscópios; sirenes; sismoto- Artigos: Ferramentas
de tôda espéinstrumentos matemáticos. instru- nes; sismoscópios; sistemas de alar- cie,
exceto partes de máquinas, ferramentos náuticos; instrumentos náu- ma, sistemas de comunicação; siste- gens e cutelaria em geral. Pequenos
ticos científicos; intercomunicadores; mas de contrôle.; sistemas de sinala- artigos de qualquer metal, quando
interruptores; isoladores; isoii les, zição; sistemas de 'som; sistêmetros; não de outras ,classes, a saber: abofitas; kaleidoscópios; lactoscópios; soldadores elétricos; soquetes; sorve- toaduras; abridores de latas, caixas,
lâmpadas; lampiões. lanternas; de teiras; suportes de aparelhos elétriacessórios de metal não de oupilhas; lanternas elétricas; lanter- cos; tacômetros; ta quesômetros; ta- etc.;
tras classes; aços para afiar; açunas simples, lareiras; lensômetros; xímetros; telefones; telégrafos; telê- cadeiras;
adornes exceto jóias e imilentes; linímetros-; linígrafos;
metros; telescópios; televisões; telede jóias; afiadores. alavancas;
dificadores; lisimetros. lucímetros; visores; teodolito. termofonea; ter- tação
aldravas; algemas; aliluneta; lupas; lustres; maçaricos; mômetros não adi:ricos; termosco- alargadores;
almofadas; alviões; ancinhos;
macrômetros; ma grietógrafo-s; meg- pios; termostatos; tira-linhas; toca- cates;
anéis, exceto jóias ou partes de manetômetros; manipuladores; manô- discos; tomadas; torneiras automáti- quinas;
aparelhas de café; aparelhos
metros, mapas geográfiços; mapas cas; torneiras de compressão; torra- de chá. aparelhos
de cozinha; apitos;
astrográficos; mapas de astronomia; deiras, torradores; tostadeiras; trans- arames lisos mi farpados;
arcos de
mapas marítimos; mapas náuticos; feridores; transistores; trenas; tri- serra; arcos de pua; argolas
para
máquinas afiadoras de uso doméstico; pés _de aparelhos' fotográficos; tubos guardanapos e Similares; aros 'para
máquinas cinematográficas; máqui- acústicos; tubos conduits; vacuôme- õculos; armações; arrancha-tachas;
nas cortadoras de ! uso doméstico; má- tros; válvulas de comporta; válvulas arrebites; artefa-,os de metal, não de
quina de fazer café, ele uso domés- elétricas, varas graduadas; varígra- outras classes; artigos de metal nãO
tico; máquinas de lavar legumes de fos; velocímetros; ventiladores; vioutras classe; assadeiras; atiçauso doméstico, máquinas de lavar bradores; viscoaímetros; volt?me- de
dores de fogão; azeiteiras; bacias;
pratos de uso doméstico; máquinas tros; voltímetros; volümetros; vo- bainhas;
baixela; baldes; bandejas;
de rilioer ou picar carne de uso dolumenômetros; wattômetros
ros. betumadeiras; bigornas; bisaméstico; máquinas de moer ou picar
zimoscôpios
gras; biscoiteiras; bombonieres; bolegumes, de uso daméstico; máquinas
Classe 7
tões puxadores; braçadeiras; bridões
falantes; máquinas fotográficas; má- Artigos: Máquinas de agricultura e para
brocas; bôlsa não de
quinas lavadoras uso doméstico. horticultura e suas partes integran- outrasanimais;
classes; bules; cabeções; cabimáquinas limpadoras de uso domés- tes. Grandes instrumentos agrícolas, nes. cabos;
caçambas; caçarolas; catico; máquinas picadoras de uso do- inclusive tratores, a saber: aduba- chepots; cadeados;
cadinhos; cafeméstico, máquinas registradoras, ex- dores; ancinhos; empilhadores; an- teiras; caixas (inclusive
relóceto de escritórios; Máquinas marca- cinhos; mecânicos; ancinhos, puxa- gios); caldeirões; canecas;para
canivetes;
doras de passagens; máquinas mar- dos a cavalo; arados; arrancadores de canos; cântaros; 'canudinhos.
canucadoras de roupas; máquinas au- plantas. arranca-tocos; bafancins; dos; carretilhas; c.astiçais; cavadeitomáticas; marcadaaes elétricas ma- batedeiras agrícolas; bicos para aza- ras;
cavaletes de ferro; centros de
temáticos; instrumentos; medidores dos; bombas agrícolas; borrifadores
chaleiras; chaminés; chanfrade altura; medidores de comprimen- agrícolas; braços de arados; pacina- mesa;
dores,
não• de outras classes;
to; medidores de distância; me- deiras mecânicas; carpideiras; cava- chaveschapas
de broca; :chave sde fenda;
didores de fôrça; medidores de deiras:- ceifadeiras; cepos de arados; chaves de
chaves em geintervalo; medidores de pêso. medi- charruas, cortadores mecânicos de ral; chavesparafuso;
inglêsesa chuveiros codores de pressão; medidores de ros- cana, , grama, capim, descavadeiras muns; cinzéis;'
conelores; colheres de
ca. medidores de aclame; medidores mecânicas; destorroadores agrícolas; mesa; colhera sele
pedreiro; campograduados; megafones; megametros; destocadores; distribuidores mecâni- teiras. conches; ccinexões
para enmegascôpios; mesciadores; meteoro- cos de estrume; distribuidores mecâ- canamento; correntes não de
lógicos, aparelhos; meteoroscôpios; nicos de sementes; eixos de máquinas classes; confeiteiras; copos; outras
coquemetronomos; metrri-s; microfones; agrícolas; • escarificadores • escavateleiras; corta-ararne; cortadores de
micrômetros; microscópios; microto- devas mecânicas; espalhadeiras de grama
outros; cremalheiras; aremos; miras de base; miras gradua- terra; máquinas; extratores de ervas monas;e crivos.
ertizetas; cubetas;
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cunhas; cunhes; curvas de canos;
refôrço, etc.; cuscuzeiro; cutelos;
descanso para talheres, para ferros,
etc.; discos; distintivos (exceto da
classe 25). dobradiças; enfeites não
de outras classes; engates; engrenagens (exceto partes de máquina);
envólucros; enxadas; enxadinhas;
enxós; escareadores; escopros; esguichos. espaldadores para mictório; espelhos metálicos; esporas; espumadeixas; esticadores (ferramentas);
esticadeiras (ferramentas); estojos;
estribos para montaria; extensões;
facas. facões; fechaduras; fechos;
ferraduras; ferragens em geral; ferramentas em geral; ferrolhos; ferros
comuns para passar roupa; ferros de
plaina para cortar capim; foices;
fôlhas para fins diversos; forçados.
fôrmas; forquilhas; freios para animais; fresas; frigideiras; fruteiras;
funis; furadores manuais. ganchos;
garfos; globos; goivas; (não de outras classes; grampos; grosas; guarnições não de outras classes; instrumentos cortantes, não de outras classes. instrumentos perfurantes não de
outras classes; jardineiras; jarras;
jarros, ladrões para caixa d'água; laminas não se outras classes; lamparinas; latas; latões; lava-dedos de
mesa. lavatórios; leiteiras; letras de
metal; levantadores não sendo maquinas; limas; lima tões ; limpa-pés
rpetálicos; linguetas; luvas, não sendo partes de máquinas; luvas para
bombas d'água. maçanetas; macetes;
machadinhas; machados; malhos;
ancais para rodas; mandris; manim.
veias; mantegueiras; marmitas. marretas; iTiartelos; matrizes; molas não
sendo partes de máquinas; morsas;
munhões. núcleos para martelos e bigornas; objetos de metal não de outros classes; paliteiros; panelas; parafuso; pás; peças de qualquer .metal, Mio sendo de outras classes; pedestais. pendentes; penduricalhos;
peneiras; perfiladas; perfuradoras
(ferramentas); panos d t3 fixação;
pés de cabra; pias; picadores; picaretas; picões; pilares; pinças não de
outras classes; pinos não partes de
máquinas; pires; placas; plainas;
podadeiras manuais; polias. pontas de
paris; porcas; porta-chaves; portam
copos; porta-gelos; porta-frios; porta-jarros; porta-jóias; porta-pão;
porta-toalhas. ponteiras; ponteiros
de relógios; potes; postes; pratos;
pregos; protetores para calçados;
puas; punções; purificadores; queijeiras; quebra-nozes, raladores; ralos;
rascadeiras; raspadeiras não de outras
classes; rastelos; arrebites; recipientes; regadores; redomas; reservatórios; retentores; retortas. niçalreiras;
rodas (exceto de máquinas e veículos); roldanas; rolos; rosários; rosetas; saca-pregos; sacarrolhas sacatachas; sachas; sacholas. sachos; saldas; saladeiras; saleiras; salvas; serras; serrotes; serviços de café; serviços de chá. sifões; sinetas; sinos; sovelas, suportes; taças; tachas; talha&iras; talhas; talheres; tamboress;
tampas; tanques. tapetes de metal;
tarrachas • tachas; telas de arame;
tenazes; terçados; terminais; terrinas; tesouras para costura. tesoura
para jardineiro; tijelas; torneiras;
tominhos; tornos; torquesas; trados;
trancas. tranquetas; travadeiras; travessas; trilhos; trinchantes; trincos;
trocartes ou trocarter; tubos para encanamento; tubos para fins diversos;
uniões; urinós. válvulas simples; varas; varetas; vasadores; vasilhames;
vasos; verrumas; virolas; xícaras
N9 874.019

FUNDOYA
Requerente: Fundição Yadoya S. A.
Local: São Paulo

.
Clatse 50
Artigos: Serviços de fali:lição, ter
nearia. trefilação, niquela :Ao. zinca-
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gem, oxidação, tubulação, mineração,

N9 874,026

SESTA
*InatIstria
Brasileira

indústria Brasileina

modelação, forjação, usinagem de
metais e peças em geral
N9 874.020

Reauerente: Emprêsa Edições Musicais Ltda.
Local? São Paulo
Classe 32
.n.rtigos: Músicas impressas
N9 874.021

Requerente; Oral Editôra S., A.
Classe 32
Artigos: Artigos da classe
N9 N° 874.027

N9 874.03'

tc,equerente:
ualioca
Engenharia Ltda.
Local: Guanabara,
Classe 50
Artigos: Artigos da classe
N 9 874.033 ---

TRANS PO RT AO° R A T AU R US

Requerente: José Moscat4
Local: São Paulo
Classe 33
Titulo
N9 874.022

indústria Brasileira
Requerente: .Editõra Alba Limitada
Local: Guanabara
Classe 38
Artigos: Artigos da classe

N.

T.AURUS
Requerente: José Moscato
Local: São Paulo
Classe 50
Artigos: Transportes de passageiros,
carga se encomendas, por avião, navio, trem, Ônibus e caminhão
N 9 874.023

Requerente: Bali Hai Bar Ltda.
Local: Guanabara
Classe 50
A:rtigos: Artigos da classe
N 9 874.029

Super Mercado]

de CPédito
Requerente: Banco da Lavoura de
Minas Gerais S. A.
Local" Minas Gerais
Classe 50
Ramo de atividade: Prestação de serviços bancários de tôda espécie, operações de crédito, financiamento e
investimentos' de tôda espécie
N. 874.034

REVEAPOR
Brasileira
Indústria
Requerente: Jardini & Tramonte
Local" São Paulo
Artigos: Plástico aglomerado, granulado de poliestireno; matéria plástica sintética; artefatos de matérias
plásticas; chapa; colas industriais;
artefatos de cortiças; artefatos de
Brasão Presentes Ltda.
ebonite; artefatos de esponja; mas- Requerente:"
Local: Guanabara
sas preparadas; palha preparada. reTítulo
cipientes; resinóides preparados
revestimentos
N9 874.030
N9 874.024

BRASÃO PRESENTES

COROP
Requerente: "Coroplast Fritz Müller
Kg.
Local: com sede em Wappertal-Naiichstebreck, Alemanha
Classe 8 Artigos: Fitas isolantes para fins
-eletrotécnicos, bandagens térmicas
para proteger superfícies, inclusive
contra a corrosão
NO 874.02F

Requerente: mempnis
a,
Industrial
Local: Rio Grande do Sul

Requerente: Rudson Guerreiro
Gomes
:1." .,ocal: Guanabara
Classes 6, 8 e 33
Título
N9 874.031
Lln.4 .511

indústria Brasileira
Requercnte: Oral Editora S. A.
Local: Guanabara
Classe 32
Artigos: 41.. .rtigus da c:asse

ÓTICA
VENEZA

nto: uma Veneza S. A.
UJMcal ;lzusnabara
Classes 8 e 3'/

Titulo

Classe 48
Artigos: Agua oxigenada, água de cOk
lônia, água de quina, água de rosaa
água de alfazema, amônia perfumam
da; batons, brilhantinas; barbas ar4
tificiais, bigodes artificiais; cílios ar!
tificiais, cremes para a pele, cosmó4
ticos para a pele, carmim, cheiros
pastilhas; desodorantes, depilatórios
dissolventes, estojos de escovas, els
séncias, extratos, esmaltes Fall
unhas, escôvas para o cabelo, denter„
cílio se unhas; fixadores para o ca'4
belo; glicerina perfumada para
de toucador, exarapos para o cabelo
incenso; lápis para maquilagem; 1
ções; loções para barba, líquidos denoi
tifrícios, lixas para unhas; óleos Pard
o cabelo; perucas, papéis perfumados
perfumes, petróleos, pentes, po
para a pele, pó de arroz, pastas den.•
tifriclas; roube, redes para o cabelo:1
sabões e sabonetes perfumados, isatil
perfumados, sachetes. talco pertuma•
do, tinturas para o cabelo, tijoktO
para unhas; unhas artificiais; venalc
zes para unhas, vinagre aromát10031
WalPÚ aparelhos de barbear elétr14
°""1""4"" de obeka attnne.
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Requerente: Memphis S. A.
Industrial
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 48
Artigos: Aguas oxigenada; água de
colônia; água de quina; água de rosas; água de alfazema; Amônia perfumada; batons; brilhantinas; barbas artificiais; bigodes artificiais; cabes artificiais; cremes para a peie;
cosméticos para a pele; carmim;
Cheiros em pastilhas; desodorantes;
• depilatórios; dissolventes; estojos da
escôvas; essências; extratos; esmaltes
para unhas; escôvas para o cabelo;
dentes; cílios e unhas; fixadores para
o cabelo; glicerina perfuda, para uso
de toucador, grampos para o cabelo;
Incenso; lápis para maquilagem; loções; loções para barba; líquidos dentifrícios; lixas para unhas; óleos para
o cabelo; perucas; papéis perfumado s ; perfumes; Petróleos; pentes; poasaladas para a pele; pó de arroz; pastas dentifrícias; rouge; redes para o
cabelo; sabões a sabonetes perfumados; sais perfumados; sachetes; talco perfumado; tinturas para o cabelo; tijolos para unhas; unhas artificiais; vernizes para unhas; vinagre
aromático; xampa aparelhos de barbear elétricos; enroladores de cabelo
elétricos
239 874.038

COARI° OFICIAL , (Seção
ma.das para a pele; pó de arroz; pastas dentifrícias; rouge; redes para o
cabelo; sabões e sabonetes perfumados; sais perfumados; sachetes; talco perfumado; tinturas para o cabelo; tijolos para unhas; unhas artificiais; vernizes para unhas; vinagre
aromático; xampu aparelhos de aarbear elétricos; enroladores de cabelo
elétricos
N9 874.038

Março de 1969

139 874.037

11 9 874.042

Crédito,
Requerente: Iochpe S. A.
Financiamento e Investimentos —
ICREFI

Local: Rio Grande do Sul
Classe: 21
Artigos: Na classe
N9 874.040
Requerente: Memphis S. A.
Industrial
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 48
Artigos: Aguas oxigenada; água de
colônia; água de quina; água de rosas; água de alfazema; Amônia perfumada; batons; brilhantinas; barbas artificiais; bigodes artificiais; cílios artificiais; cremes para a pele;
cosméticos para a pele; carmim;
cheiros em pastilhas; desodorantes;
depilatórios; dissolventes; estojos de
escôvas; essências; extratos; esmaaes
para unhas; escõvas para o cabelo;
dentes; cílios e unhas; fixadores para
o cabelo; glicerina perfuda para uso
de toucador; grampos para o cabelo;
Incenso; lápis para maquilagem; loções; loções para barba; líquidos dentifrícios; lixas para unhas; óleos para
o cabelo; perucas; papéis perfumados; perfumes; petróleos; pe n tes; Po
-madspr el;ódaroz;pstas dentifricias; rouge; reaes para O
cabelo; sa p ões e sabonetes perfumados; sais perfumados; sachetes; talco perfumado; tinturas para o cabelo; tijolos para unhas; unhas artificiais; vernizes para unhas; vinagre
aromático; rampa aparelhos de barbear elétricos; enroladores de cabelo
elétricos
.(si9 874.039

Requerente: Socel
Ltd
Local: Rio Gra
Classe:
Artigos.

Sociedade Oeste
de do Norte
41
Sal

4

Requerente: Veloz Transportes Rodoviários Ltda.
Local: Bahia
Serviços: Para assinalar serviços do
transportes em geral
Classe:' 50
N9 874044

Requerente: Iochpe S. A. = Crédito,
Financiamento e Investimentos —
ICREFI

Local: Rio Grande do Sul
Classe: 19
Artigos: Aves; Pássaros e animais
vivos; inclusive bicho da sécia; ovos
em geral
2'19 874.041

Requerente: Emp ndimedtos da
Lcola: ahia
Classes: 25, , 32 e 38
Artigos: Sinal de propaganda
N9 874. 045

Requerente: Memphis S. A.
Industrial
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 48
Dirtigos: Aguas oxigenada; água de
Colônia; água de quina; agua de rosas; água de alfazema; Amônia perfumada: batons; brilhantinas; barbas artifiai als; bigodes artificiais; eitos artificiais; cremes para a pele;
Cosméticos - para a pele; carmim;
Chalras em pastilhas; desodorantes:
derv i atórios; dissolventes; estojos de
tascavas; essências; extratos; esmalte,
rara unhas; escõvas para o cabelo;
?dentes: ditos e unhas; fixadores para
b calse/o: glicerina perfuda para aso
isões: loções para barba; líquidos dende toucador; grampos para o cabelo;
incenso: lápis para maquilagem; Mal:nata- Faas para unhas; óleos Para
is cabelo; perticas; papéis perfumanos ; perfumes; petróleos; pentes:, p0-

(11P.
1,0
4kie.,

Requerente: Iochpe S. A. = Crédito,
Financiamento. e Investimentos —
ICREFI
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 18
Artigoa: alfanges; alvos para armas
te fôgo; armadilhas para caçar aninais; armas; armas de fôgo;
aartes ; b aineta s; balas; buchas para
Requerente: Ioclipe S. A. = Crédito, :mas de fôgo; canhões: canhõss de
Financiamento e Investimentos a- peado: carabinas: cartucheiras para
ICREFI
cartuchos de balas; cartuchos para
Lacala Rio Grande do Stti
armas de guerra; cartuchos para
Ciasse. 211
armas ei :apa; chumbo de caça; esArtigos: Ancoras; bolas; bolas para tiadas; espingardas; conforme a esredes; cintos de nataçáo: ganchos 'sutura; espoleta; espremedeiras; fupare, botes e dispositivos para arria- as; miras e protetores de miras para
los; paraquedas: salva-vidas tolesas icanhões; pistolas; polvorinhos, projéteis nac explosivos; revolVeres
para remos; vigas; vergas

*44klalF
400.

l'iles4,
+ej~wl?
Filk
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IMUNIZAÇÃO E AROMATIZAÇÃO

Requerente: Therezinha Vida/ da
Costa
Local: Guanabara
Classe': 2
Artigos: Ináticidas

nal
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Indústria
Brasileira

Requerente: Ja.kob-Ser Fiszpan
Local: Guanabara
•
Classe: 48
Artigos: Na classe
874.047

e,

Requerente: Zenio José Abdon
Classe: 46
Arti gos: Abrasivos para pedir; água
sanitária; alvaiade para limpeza, alvejantes, amido para limpeza; anil:
areia fina para polimento, azul para
lavanderia; barrilha para lavanderia;
boneca de cera -para polimento; briquetes para poli; brunidores; buchas
para polir; cera de lavanderia; cera
para conservar brilho; c5ra para lustrar; cera para % polir, composições
para brilho; composições para conservação de móveis e utensílios, detergentes; esfregões para polir; esmeril; fósforos; goma para lavanderia; maasas para brilhar; massas para
lustrar; massas para polir; óleos para
lustrar; palha de aço para polir;
ee etas par alustrar
N9 874.048

ZEBULÂNDEIA
Requerente: Agro-Pecuária Zebulandia Ltda.
• Local: Rio de Janeiro
Cases: 41 e 50
Arti gos: Carnes Frigorificadas, dõce
de leite; leite de vaca; mortadela;
queijos; criação de gados
N9 874.049
o

ASSAI

I

Indústria Brasileira'
1
Requerente: Usina' São José S. A.
Local: Pernambuco
Classe: 41
Artigos: Açucar
N9 874.050

Edikáo Oen'
Nojech Mendlowicz
Local: Guanabraa
Classe: 33 título

Ci a [ de nM

teCi)

DIDOSTRIA BRASILEIRA

Requerente:

rinária; colas para aparem insetoe.,
N 9 874.055 colas para apanhar môscas; colas
para fins sanitários; defurnadores;
desinfetantes; desodorantes sanitários; desedorantes para geladeira;
fertilizadores, fertilizantes; formicida;
'CAFÉ WALFRED6
fungiciclas; inseticidas; sabão desinfetante; sabão para fin.s veterinários;
salitre do chila; soda caustica para
INDOSTRIA BRASILEIRA:
agricultura; unguentos veterinários;
vacinas veterinárias
Classe: 48
Artigos9 Absorventes para toucador;
Requerente: Café Walfredo Ltda • acetona para toucador; afa.stadores
Local: Pará
de peles das unhas; afiadores de lâClasse: 41
minas de barbear; afiadores de naArtigos: Café
valhas; água de alfazema; águas de
bedeza; águas de colônia; águas de
N9 874.052
lavanda; águas de qu'na; águas de
rosas; águas de toucador em geral; •
embelezamento da pele;
águas para maquilagem;
águas per- Requerente: Granja Pilôto Ltda.
águas para
Local: São Paulo
alfinetes para eabelo; alifumadas;
CAFÉ .11/RUPARY
Classe: 19
&adores de cabelo; almiscar; almofa- Artigos: Animais
inclus:ve aves;,
das de cheiro; amido perfumado; ovos em geral a vivos,
saber: abelhas; ara-e
'GOSMA BRASILEIRA
amônia perfumada; aparelhos para ras; avestruzes; bezerros;
bois; care..
alisar cabelo; aparelhos para cachear
castores; cavalos; e snes; cocabelo; aparelhos para cortar cabelo; neiros;
aparelhos para escovar cabelo; apa- dornas; galináceos; galinhas; galos;
Requerente: Café Jurupary Ltda. relhos
para frizar cabelo; aparelho ganços; leitões; marrecos; ovos; paLocal: Pará
cabelo; arminhos para pó pagaios; passaros ; pavões; peixes; e
secar
para
Classe: 41
atom:sado res de perfume; perdizes; periquitos; perfis; pombos;
de
arroz;
porcos;
Artigos: Café
tartarugas ;touros;
be ndolina; baton; borrificadores de tucanos;quatis;
vacas; veados; vicunhas; vi-perfume; brilhant . no; carmin; car- telas;
N9 874.053
gado asinino; gado bovino;
minados de toucado r ; cêra depilató- gado caprino;
gado cavalar; gacise
ria; cosméticos; cré para toucador; equino; gado muar;
gado ovino; guie
cremes para
cremes para massagens;
suínos; gado vacum
pele; cheiros; cílios postiços; corantes para cabelo; corantes para pele;
N9 8'74.056
'CAFÉ SABOR
cortado res de unha, cristais para banho;
dentifrícios;
depilatórios;
desoDE SALVATERRA
doraontes; dissolventes para toucador; elixir para pele; emulsões para
RIJARIA BRA,SILEIRA
toucador; esmaltes para unhas; essênc'as perfumadas ; extratos perfumados; escôvas de toucador para banho; escôvos de toucador para caRequerente: O. B. A. Lisbesa
Indústria Brasileira'
Local: Pará
belos; escôvas de toucador para cíClasse: 41
lios; escOvas de toucador para dentes; escôvas de toucador Para pestaArtigos: Café
Lutécia
nas; escôvas de toucador para som- Requerente: Laboratório
S. A.
N9 874.054
brancelhas; escdvas de toucador para
Local:
Guanabara
roupas; escôvas de toucador para
Classe: 3
unhas: estojos de barba; estojos para
e remineramanicure; estojos para toucador; eter Artigos: Recalcificação
lização
4
perfumado para toucador; estratos;
N 9 874.057
ferros para fizer cabelo; fios para
O
limpeza de dente; fivelas para cabelo; fixadores para cabelo; fixadores para bigodes; fixadores para cilios; fixadores para pestanas; fontes
•4
de toucador; frascos para perfumes;
gelatina para e toucador; geléias de
toucador; geléias perfumadas; glicerina perfumada; goma para cabelo;
INDUSTRIA aleAstielRA\
grampos para cabelo; inalantes perfumados; incenso; hené; laminas
para barba; lanolina perfumada; lá- Requerente: Casa Los Angeles Confecções e Vestuário Ltda.
le 's Para barba; lápis para bigodes;
lápis para cílios; lápis para maquiLocal: São Paulo
lagem;
lápis
para
lábios;
lápis
para
Classe: 39
Requerente: Moyses Sics11
pestanas;
leites
para
embelezar
a
Artigos: Marca genérica
Local: Guanabara
pele;
limas
para
unhas;
líquidos
para
Classe: 2
N 9 874.058
Artigos: Absorventes químicos de Po- uso em toucador; loções para toucaeira, acetatos usados na agricultura; dor; luvas para banhos; máquinas
ácidos usados na agricultura; ácidos para cortar cabelo; máquinas para
usados na-horticultura, ácidos usados secar cabelo; óleos, de babosa; óleos
na veterinária; ác'dos para fins sani- para banho de mar; óleos para caóleos perfumados; onduladores
tários; adesivos para fins sanitários; belo;
de cabelo; papéis perfumados; pastas
adubos ; aglutinadores quimicos sani- dentifricias;
pastas para barbear;
tários; aglutinadores químicos Netapara cabelo; pastilhas de cheirinários; água de cal desinfetante; pastas
ros;
parfumes
pentes; perfumes em
Requerente: Affonsina Pires
água de potassa; água oxigenada de- geral; pestanas
postiças; petróleo
Local: Guanabara
sinfetante; águas sanitárias; alcalis para toucador; pinças
para
pestanas;
Classe: 50
para agricutura; alcalis para veteripincéis
para
barba;
perucas;
'pinturas
Atividade: Conjunto vocal femining
nária; alimentos medicamentosos para
animes; alóes; Moina; altéa; alúmen; para cbelos; bigodes; barba e pastaN9 874.059
amônia para veterinária; apanha- nas; pinturas para o rlisto, pó de
argona; arnica para veterinse,- arroz; polidor de unhas; pós para
ria; arsênico para fins sanitários; polir unhas; pôs para uso em touarsênico para veterinária; atropina cador; preparados para o cabelo;
dentifrícios; sabões para
para veterinária; bactericidas para r""; sabões
sabões perfumados; sabonetes
fins sanitários; bactericidas para ve- barba;
medicinais; sachets; sais perfuterinária; bálsamos para veterinária; não
saquinhos de Cheiro, secador R,equerente: RefratáriOs e Isolante!
banhos para animais; baraticides: mados;
de
cabelo;
shamoos talco perfumabarrilha desnfetante; bicardonato
S. A.
do;
-tesouras
para unnas; tijolos para
Sódio para veterinária; brometos ve- unhas; tinturas
Local: Mi nas Gerais
para cabelo; unhas
terinários; cal des'nfetante; cal inseClasse:
vaporisadores de pó de Artigos: Artefatos de15
ticida; cálcio antissético; cálcios para postiças;
cerâmica refravaporizadores
de perfume; va\
z
.
arro
agricultura; cianamide para agricule isolantes térmicos; para fine
tários
vernizes
para
zadores
de
talco;
i
por
tuto
ra; ciane de potásio: cloretos
industriais
unhas e vinagres aromáticos
para agricultura, cloretos para veteN9 874.051

N9 874.048

N9
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.
Classe: 38
Artigos: agendas em branco, álbuns
em branco, blocos para anotações,
blocos para cal :tilo, blocos para corSABÃO MIRAMAR
respondência, blocos para desenhos,
blocos para escrever, cheques em
branco, duplicatas, envelopes, etiqueINDÚSTRIA BRASILEIRA,
tas, faturas, livros comerciais era
branco, livros de contabilidade, liRequerente: Fábrica de Sabões e vros fiscais em branco, notas fiscais,
notas promissórias, papel almaço, paÓleos Ouro Negro Ltda.
pel aluminizado, papel carta, papel
Local: Pará
de linho, papel de seda, papel para
Classe: 46
ártigos: Sabão em pó; em bastão e desenho, papel para embrulho, papelão para qualquer fim, papelinhos
em barra
para fins variados, pastas de cartoN9 874.061
lina, promissórias em branco, recibos
em branco, sacas de papel, talão de
promissórias, talão de recibos, talão
de notas, tubos de papel e tubos de
SABÃO CAETB
papelão
Classe: 50
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Aplicação: serviços de - crédito, financiamento e investimentos
N 9 874.064
Requerente: Fábrica de Sabões e
Nv 874.060

Local: Pará

Classe: 46
krtigos: Sabão em pó; em bastão e
em barra
TERMOS DEPOSITADOS EM 10-1-69
N 9 874.062

PROOFICHIRÁ
FILME
UDL

nt.ZENDA SANTO ANTONIO
2)/

Guararema

Requerente: Fazenda. Alto ou r . dão
Sociedade Anônima
Local: São Paulo
Classe: 45
Título
N q 874.065
ODD
Ind. Brasileira

Requerente: Orniex S. A. Organização Nacional de Importação
e Exportação
Requerente: Panificadora Santa
Local: São Paulo
Filomena Ltda.
Classes: 3 — 8 — 16 — 38 e 41
Local: Pernambuco
Classe: 3
Nome de emprêsa
Artigos: substâncias químicas, 'proNp 874.063
dutos e preparações para serem usados na medicina ou na farmácia:
alcoolatos, bálsamos cápsulas medicinais, comprimidos, laxantes, colírios, fortificantes, pás midicinais,
pomadas e xaropes
Classe: 8
Artigos: instrumentos de precisão,
instrumentos científicos, aparithos de
uso comum, instrumentos e aparelhas didáticos, moldes de tôda espécié, acessórios de aparelhos elétricos,
inclusive válvulas, lâmpadas, toma-,
das, fios, soquetes, aparelhos fotográficos, cinematográficos, máquinas
falantes, discos gravados e filmes
revelados
Classe: 16
materiais exclusivamente paRequerente: Emissor S. A. Crédito, Artigos:
ra construção e adôrno de prédios e
Financiamento e Investimentos
estradas a saber: azulejos, asfalto
Local: São Paulo
para revestimento, artefatos de ciCldsses: 16 — 21 — 32 — 38 e 50 mento,
biqueiras de telhados, cal, ciClasse: 16
caibros, calhas, canos, colunas,
Artigos: argila preparada para cons- mento,
coberturas esquadrias estacas, imtrução, areia preparada, arganussas, permeabilizantes
janelas, portas, porazulejos, calhas, cimento, caibros, tões, ripas, telhas,
tijolos, vigas e
caixas d ecimento, caixilhos, cal, esvenezianas
quadrias, estacas, estuque, fôrros, jaClasse: 38
nelas, manilhas, portas, portões, ta- Artigos: agendas
em branco, blocos
-coa, tknques telhas tijolos venezianas para
anotações, blocos para cálculos,
e vitrõs
cartões de visitas, cheques em bran•Classe: 21
co, duplicatas, faturas, envelopes,
Artigos: veiculo& e suas partes inte- etiquetas,
notas fiscais, notas promisgrantes
sórias, papel-carta, promissórias em
Classe: 32
recibos em branco,. talão de
Artigos: artigos impressos almanar branco
promissórias e talão de fecibos
ques, álbuns impressos, calendários,
catalogos, folhetos, folhinhas impresClasse: 41
sas, histórias impressas. índice:: tel!›- Artigos: amido, arroz, aveia, açúcar.
fônicos, jornais, livros. programas dg - , 1
boles, balas, bolachas. carádio, programa de televio, progra- , ramelos,'cremes
confeitos.
mas impressos, propaganda impressa café': chá, cereais &ices, de frutas
escrila. prospectos irnptPssos escrito s', 1
publieacõos impressas e re-.À"J:.as
ininre,s,s5s
PRECO DO NúMENO
I
bf) 2.1 20Y1S,

Marçp-

em massa em caldas, em compotas
•
N9 874.067
e em geléias, farinhas alimentícias de
•
cereais compostas ou não, leite, miPP-C
lho molhos, mel, manteiga, óleos
comestíveis, queijos, rações balanceadas para animais, sal, torrões e
Ind. Brasileiro.
vinagre
N° 874.066
Requerente: Orniex S. A. Organizaçrto Nacional de Xmportação
e Exportação
Local: São Paulo
ORNIEX
Classes: 3 — 4 — 8
16 — 32
41 e 48
Ind. Brasileira
Classe:
Artigos: substâncias qUímicas e preparações usadas nas indústrias, na
Requerente: Orniex S. A. Organiza- fotografia e nas análi es e pesquisas
ção Nacional de Importação
e substâncias e preparações antie Exportação
corrosivas e anti- xidantes
Local: São Paulo
Classe:
Classes: 3 -- 4 -7- 8 -- 28 -~ 82 -- Artigos: substânciaS e produtos de
38 — 41 e 46
origem animal, vegetal 'e mineral, em
Classe: 3
bruto ou parcialmente preparadas:
Artigos: substâncias químicas e pre- algodão em bruto, borracha em bruparações usadas nas indústrias, na to, breu, caolim, cêras de plantas,
fotografia e nas análises, pesquisas cêras vegetais, extratos de plantas,
e substâncias e preparações anti- fibras têxteis em geral, goma em
corrosivas e anti-oxidantes
bruto, látex em bruto op parcialmenClasse: 4
te preparado, madeira . em bruto ou
Artigos: substâncias e produtos de parcialmente trabalhada, óleos de
origem animal, vegetal e mineral, em cascas de vegetais e resinas naturais
truto ou parcialmente preparadas:
Classe: 8'
algodão em bruto, borracha em bruto. Artigos: instrumentos de precisão,
breu, caolimr cêras de plantas, cêras instrumentos científicos, aparelhos de
vegetais, extratos de Plantas, fibras uso comum, instrumentos e aparetêxteis em geral, goma em bruto, lá- lhos didáticos, moldes de toda espétex em bruto, ou parcialmente pre- cie, acessórios de aparelhos elétricos,
parado, madeira em bruto ou par- inclusive válvulas, lâmpadas, tomacialmente trabalhadas, óleos de cas- das, fios, soquetes, aparelhos fotocas de vegetais e resinas naturais gráficos, cinematográficos, máquinas
Classe: 8
falantes cliscos e filmes revelados
Artigos: instrumentos de precisão,
Classe:, 16
instrumentos científicos, aparelhos de Artigos: materiais eÀclusivamente
, uso comum, instrumentos e aparelhos para construção e adôrrip de prédios
didáticos, moldes de tôda espécie, e estradas a saber: azulejos, asfalto
aoeSsorios de aparelhos elétricos, in- para revestimento, artefatos de ciclusive válvulas, lâmpadas, tomadas, mento, biqueiras de telhados, cal, cifios, soquetes, aparelhos fotográficos, mento, caibros, calhas, canos, colacinematográficos, máquinas falantes, nas, coberturas, esquadrias, estacas,
discos gravados e filmes revelados impermeabilizantes, janelas, portas,
Classe ;028
portões, ripas, telhas, tijolos, vigas e
Artigos: artefatos e produtos acabavenezianas .
dos de origem animal, vegetal e miClasse: 32
•
neral; artefatos de substâncias
Artigos: jornais, revistas ' é publicaquímicas
ções em geral, álbuns, programas radiofônicos e de televisão, peças teaClasse: 32
trais e cinematográficas
Artigos: jornais, revistas e publica:
Classe: 41 I
ções em geral, álbuns, programas ra- Artigos: amido, arroz, aveia, açúcar,
diofônicos e de televisão, peças tea- bombons, bolos, balas, bechas, catrais e cinematográficas
3amelos, cremes, chocol as,
e confeitos, café, chá, cereais, dôças de fruClasse: 38
tas em massa, em caldas, em comArtigos: agendas em branco, blocos potas e em geléias, farinhas alimenpara anotações, blocos para cálculos, tícias de cereais compostas ou não,
cartães ole visitas, cheques em bran- leite, milho, molhos, me1, 1 manteiga,
co, duplicatas, faturas, envelopes, eti- óleos comestíveis, queijos, : rações baquetas, notas fiscais, notas promissó- lanceadas para animais, sal, torrões
rias, papel-carta, promissórias em
e vinagre
branco, recibos em branco, talão de
Classe: 48
. promissórias e talão de recibos
Artigos: perfumaria e artigos de toucador: águas perfumadas, cremes paClasse: 41
ra a pele, depilatórios, dentifrícios em
Artigos: amido, arroz, aveia, açúcar, pasta, pó ou líquido, essências arobombons, bolos, balas, bolachas, ca- máticas, esmaltes para unhas, exramelos, cremes chocolates confeitos, tratos, geléias perfumadas, ' loções, lícafé, chá, cereais, dôces de frutas em quidos e pastas para limpeza e conmassa, em caldas, em compotas e em. servação dos cabelos, pós de arroz,
geléias, farinhas alimentícias de ce-, rouges, sachets, sabões perfuinados, em
reais compostas ou não, leite, milho, pó, pasta, líquidos ou sólido, sabonemolhos, mel, manteiga, óleos comes- tes, talcos e tinturas para os cabelos
tíveis, queijos, rações balanceadas
e cílios
para animais sal, torrões e vinagre
N9 874.069
Classe: 48
Artigos .. p erfumaria e artigos de toucador: águas p erfumadas, cremes para a pele, dep ilatórios, dentifrícios
em pasta, pó ou líquido, essências
aromáticas, esmaltes para unhas, extratos, geléias perfumadas, loçôés, 11quldos e pastas para limpeza e conservação dos cabelos, pós de arroz,
Galocha Modern4, socie?auges, sachets. sabões perfumados, Requerente:
em pó, pasta, liqUidos ou sólidos, sa- dade brasileira com sede à rua Fonseca
bonetes, talcos e tinturas para os Teles n° 129, Estado da Guanabara
Local: Guanabara
cabelos e cílios
Classe: 39
Artigos: Galochas e sapatos li de borDE HOJE: NCr$ 0,1U
racha

