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CAPIT L FEDERAL

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
. Serviço .de Recepção,
Informação e Expedição
Rio, 19 -de março de 1969
Oposições
Salgado, Irmãos & Companhia Limitada (oposição ao têrmo 870.797
marca Real) .
• Agrim Comercial de Guaíra S. A.
(oposição ao taern)n 866.361 marca
Fabuloso)..
Çia. Cestol Indústrias de óleos Vegetais (oposição ao termo 870.010
marca Sinhá.
Cia. Industrial/ de Rochas Betum1;nosas o oposição ao termo 868.820
marca_ Ciurb)-.
Sarna Lúcia Cristais Ltda. - oporSições aos termos:
N9 868.085 - nome de emprésa
Química Industrial Santa Lúcia Limitada.
•
N 9 868.086 -. marca Santa Lúcia.
Otto Ba.umgart Indústria e Comer
cio S. A. (oposição ao termo 869. r34
'2/laica Vega).
Simetal S. A. Indústria é Comércio
(oposição ao. termo 868.138 marca
,Cimatal) •
Pan Produtos Alimentícios Nacionais S. A. (oposição ao termo 865.596
marca Yugo-Pan). •
'Standard International Corporation
Yoposição aos têrmos: 866.802 866.803 marca Bonny) .
Imóvil Sociedade de Imóveis , e Representações Ltda. (oposição aos terr1105:
Ta 9 871.573 marca. S Imovel.
, N 9 874' .574 título, Shriovel.
Cate - Comercial Administradora
Técnica S. A. (oposição' aos têr-

mos:
N 9 868.384 marca Cate.
N 9 868.385 nome de emprêsa Café

-

Imóveis Sociedade CivilLtda.
Vogue S. A. Comércio o Indústria
(oposição aos têrmos: 869.099 269.100 -- 869.102 - 869.250 titulo
Voga.
A P V do Brasil S. A. Indústria
Comerc:0 (oposição aos térino,$):'
N 9 872 112 marca A P V.
N9 872.118 título A P V Agremiaç'áo Promocimial de Vendas.
e sanatoi Inc. (oposição aos termos: .864.481 - 864.480 Marca Emblemática

Industubos
Papéis Ltda. (oposição aos termos: 865.129 - 865.130
- 865.131 - 865.132 - 865.133 marca Industubo).
Diferral Distribuidora de Ferro Limitada (oposição aos termos);
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N 9 869.755 marca Diferro.
• N 9 869.756 nome de emPrêsa Diferro Distribuidora de Ferro e Aço
Ltda.
Cia. Transportadora e Comercial
Translor (oposição aos termos: 868.969
- 868.970 marca Emblemática).
Rhodía - Indústrias Químicas e
870.685 870.686 -- 870.687 -Têxteis (oposição aos termos: 870.681
870.688 - 879.689 - 870.690 'marca
Radiacril).
Unilever Limited .(oposição aos termos:
Ns. 870.118 -870.119-870.120 870.121 - 870.122 marca Solar.
N 9 870.123 frase Solar o Brilho cia
Limpeza.
N 9 870.344 marca Seda.
Société Des Usines Chimiques
Rhone-Poulenc (oposição ao termo
nÇ' 871.188 marca Nedoral).
' Artes Gráficas Gomes de •Souza
S. A. (oposição ao têrmo 861.802
marca Artesgrafica,s 88).
Fulininia Indústria e Comércio Limitada (opoSição ao tétano 871.876
marca Fulm-Inset).
Transportes Rodoviários Trimac
Ltda. (oposição ao termo 868.772
marca Trimad).
S. Paulo Alpargatas. S. A. (oposição ao • térino 864.728 titulo CapriCalçados) .
Parfums Marcel , Rochas (oposição
ao termo 867.500 marca Femme).
Magnesita S. A. (oposição - ao te'rmo 869.550 marca Tijoblok).
Dan River Mills (oposição ao têrmo
n9 864.990 marca Dan River).
•Com ' Products Company (oposição
ao têrmo 866.227 marca Bosca).
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft (oposição ao têrrno 864.922
marca Same') .
Divisão Jurídica

.Seção de Transferência
e Licença
Contrato de exploração dc marcas
Por despacho do Sr. chefe da seção
foi mandado averbar o contrato cie
ekploração da marca Lysol r egistrada sob o n 9 229.747 de propriedade
de Vai/mut Inc., estabelecido em Estados Unidos da América e em favor
d eLabs. Frederick Stearns S. A.,
estabeelcido /10 Brasil. - Averbe-se o
contrato.
Por despacho do si'. chefe da seçao
foi mandada averbar o contrato de
exploração da marca Trico, registrada sob o n9 207.6:19. de nronriedadi

de Trica Pmducts Corporation, estabelecido nos Estados Unidos eia
América ,e em 'favor de Trico Foiberth Ltd., estabelecido na Inglaterra. - Av‘rbe-se o contrato.
Transferência e alteração' de nome
de- titular de processo
Foram mandadas anotar nos processos abaixo as transferências e alterações de nome:
Alvijóias Relógios e Fornituras Limitada (transferência para seu nome
das marcas Alvijoias rep. 275.145 275.146).
Vinhos Luiz Antunes S. A. (alteração de nome das marcas:
Saint Denis termo 576.a5-r.
Balseiro termo 576.339.
Alba S. A. Indústrias Químicas
(transferência para seu nome cias
,marcas:

Rhodiasol reg. 363.129.
Cobresul 485 reg. 381.947.
Tulnyl reg. 363.213.
Tulnyl reg. 363.214.
Tulnyl reg. 363.215.
Dropnyl reg. 381.177.
Rhodianyl reg. 381.960,
Cofibrás S. A. Crédito, Financiamento e Investimentos (alteração de
nome das marcas:
- Cofibrás - regs. 359.044 - 375.754
- 376.160' - 376.202 - têrmo
mbero 467.294.
Título Fundo de Participação Mercantil Cdfibras reg. 273:925.
Angará Administração de Bens
Ltda. (transferência para seu 110/118
das marcas:
•
Tangará termo 596.167.
Ingá termo 596.483.
Maringá termo 596.485.
Iangá tênno 596.493.
Angorá termo 596.494.
Angará termos 597.052 - 597.053

- 597.054 - 597.058 - 597.059, --597.060 - 597.061 - 597.062 597.063 - 597.064 - 597.065
597.066 - 597.067 -- 597.068

597.069 - 597.070 - 597.071
597.072 - 597.073).
Ancora - Indústria e Comércio LiResite reg. 372.202.
mitada (alteração de nome das marAdezite têrmo 495.561.
J M G 2 Adezite termo 540.053. cas:
Playgirl têrmo 603.215.
J M G 1, Adezit etêrmo 540.054.
Carlon termo 603.217.
.Adezite termó• 540.057. •
Brasdip termo 603.218.
Indústria e Comércio ' de Bebidas
Ieda termo 603.221.
. Cobrinha Ltda. (alteração de nome
Metal
Casting S. A. Indústria e
da marca: Campo Veiale tarruos núComércio (alteração de nome da
meros 584.136 e 584.137).
Nicholson File Company (transfe- marca Metal Casting termos 511.192
rência para seu nome das marcas: - 511.194).
Jequitaia S. A. Máquinas e VeiAtkins-Silver Steel reg. 233.666.
culais (alteração de nome da marca.
Emblemática reg. 269.159.
Jequitaia termo 623.280 - 623.281 A . A A reg. 248.174.
rram Corporation (transfeaêncla 623.282).
para seu nome das marca%•:
Casa Reinaldo Neves Ltda. (transFrani reg. 200.156.
ferência para seu mime da marca
Café Baé termo 473.267).
Eram rpeg. 207,719.
José Mendes 8i. Filho (transferência
Shell International Petrolám Comseu nome da marca Maktub terpany Limited (transferência para para
mo
481.312).
seu nom edas marcas:
Organização Metro St A. Comércio
Butagás termo 533.536.
e Indústada )alteraçãb de nome Os
Butagás termo 533.53a.
marca
Metro rega 219:270)
Propagám termo 533.538.
Cebeerre - Edito:ires ' Ltda. (transEmblemática térmo 533.540.
ferência para seu nome da marca
Shell . reg,. 348.191. •
Revista do Rádio reg. 337.555).
Shell International Petroieum CamCidap - Cia. Industrial e Distripany Limited e Shell Brasil S. A. buidora de Auto Peças (altcracões de
(Petróleo) (alteração d a ame e nome (duas) para seu nome da martransferência para s`eu , mane da ca Cidap reg. 357.519).
marca Eponite reg. 316.877).
Gunther Wagner o Gunther WagSavana S. A. de Veículos Nacio- ner Pelikan-Werke (alteração
nais Comércio e Representação (al- nome e transferência e alteração de
teração de nome da marca Savana nome da marca Feri Tusche léria
rega.: 358.159 - 361.'278 - 361.079 n9 139.351).
- 361.354).
Tintas Crem-Art S. A. (alteração
nome sia marca Crem-Cal tainno
Rhodia - Indústrias Quimicas e de° 4195271.
Texteis S. A. (alteração de nome das
Acrópole Comércio e Indústria da
marcas':
Café Ltda. (transferência para seu
Acelerador Rhodia DEDZn - 1505 /mme da marca Café Kutuba terna:
3-1 9 429.702). •
reg . 362.089 . •

•
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As Repartiçães Públicas de.,
verão entregar na Seção de Co.municações do Departamento de
imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à pu.
blicação.
As reclamações pertinentes
matéria retribuída, nos casos de
aro ou omissão, deverão ser
;formuladas por escrito à Seção
:de Redação, até o quinto dia útil
.subseqüente à publicação tto
'órgão oficial.
A Seção de Redação fura.
ciena, para atendimento do público, de 11 às 17h30m.

EXPEDIENTE'
• ,

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
°mal ofa-szenat.

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
CHEFE DO aURVIÇO DG PUDLICAeette

J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO

e•IC•B DA 6E00 DE RIEDADZO

FLORIAM° GUIMARAES

DIÁRIO OFICIAL
Is& ÇZ.0

. d• pui.licistod• do 0.podlone. do DeportomootO
Coça *
indeotrtail do lairilotéria
NIOGIOrliÁ de, PrOpria d
do Lndinctrta • do Coroarei°

trapretsr, 028 Ofictnae do Dcaararracnto oe imprenaa Nac;ortaI

AS-'' 'NA
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior
Os originiais, devidamente
Capital e Interior :
autenticados, deverão ser dactilo. Serneatre
NCr$ 13,50
NCr$ 18,00 Semestre
grafados em espaço dois, em uma Ano
NCr$ 27,00
...
ir
• • NCr$ 36,00 Ano
Mie ,
só face do papel, for- mato 22x33:
Exterior
Extetior
as emendas e rasuras serÃo res• NCr$ 30,00
Ano
NCr$
39,00
Ano
•
salvadas 'por quem de direito.
NÚMERO AVULSO.
-- As assinaturas podem ser
número
avulso figurá na última página de cada
preço
do
-O
tomadas eia qualquer época do
exa
tnplar.
ano,
ano, por seis meses ou um
O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0,01,
exceto as para o exterior, que
se do mesmo ano, e de NCr$ 0,01 por ano. , se de anos anteriores.
sempre s'érão anuais.
e,do 141,

11,11, *41 4,• n

Março de 196
As assinaturas vencidas poderão ser suspensas sem prévloi
aviso.
-- Para evitar interrupção naa
remessa dos órgãos oficiais a te..
novação de assinatura deve ser:
solicitada com antecedência de
trinta (30) dias.
- Na parte superior doiende.
rêço estão consignados o námero
do talão de registro da assinatura.
è e mês C c ano em que findará.;
AS assiaaturas das Reparti.'
pães Públicas serão anuais e
verão ser renovadas' até 28 de [e..
vereiro.

- A remessa de valóres, sem.
pre a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nracio.
no!, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à sua apita
cação.
- Cs suplementos às edições,
dos órgãos oficiais só serão reme;
tidos vos assinantes que os soll;'
citarem no ato da assinatura.

Plasquime Represen- . N9 335.267 - Faças Movicip i. Pa4
No 603.339
N9 614.925 - roiclracal - Farmácia .
:cabritas Ltda. .
Nacional de Homeopatia Ltda. - tações e Conta Própria Ltda. sistro 391.270.
ela 3:
! No 385.273 - 13iriz Comérao e
N9 603.591 - Comissária de De, ¡Administração Ltda.
Titulo de estabelecimento indeferido
N9 543.386 - Escritório Comerciai. pachos S. M. V. Ltda. - Registro ! No 385.287 -- Samuel- Farah,
No 335.326 - Nova Empresa PuLima - Edemar Pereira Lima - 119 391.271.
No 608.347 -- Metalúrgica Tuaabras blicitária Editorial. d Distribuidora
ci. 33.
Ltda. - Registro 391.279.
'.Neped Ltda
N9 610.519 - EMTEC - Empresa I 149 385.373 - Antônio Ferraz AzeDiversos
-aedo •
Técnica de Assistência Comercial
Exigênclas
Kingina & Cia. Ltda. (no pedido mitada - Registro 391.285,
o 385.382 - Agrotil Comercial cie
de prorrogação da marca Frisia reN
No 614.023 - Haroldo Lucena da !Verculos
culpara Transporte 'e
Termos com exigências a
gistro 248.815). - Indeferido em Silva - Registro 391.323.
•
-t.ura ',tela
• cumprir:
rri
' N 9' 385.009- - Produções Cineanatovirtude de ter requerido por procuraN 9 614..407 - Ambroslo Herlin
Noruega Indústria. e Comércio Ele dor incapaz, sõrnante agente ou ad- lho -- Registro 391,336.
,grálleas Herbert Richers S. A.
--aral;araexto
_rar....
Malhas L'tda. ,titular do reg.. n(i- vogado poderia fazê-lo.
N9 385.034 - Tutic Helhem CaueIt
mero 219.214).
' Foram Mandados cancelar de acor- 1. No 385.070 - Churrascaria QuerenNotuicaçcío
Shell International Petroleum Comdo com o a,rt, 110 do Código 03- re- •cia, Ltda
pany Limited (junto ao reg. 344.005)
N9 385.078 -- Engenharia Indústara
gistros
abaixo.
Laticínios Lombardi Ltda. (junto
Ficam os requerentes abaixo menCornO•cio Elinbras Lida
382.897 - Cooperativa Mixta
N9
ao reg. 360.577).
cionados convidados a comparecer a
I No 385.172 -- Blocos e Cpncreto
Avícola 'neta.
Med.ici
Sposito, Spósito 'naus- êste Departamento no prazo de 90 Agro
149 384.346 - Indústria de -Pecados j.IVIaape .Ltda
:alai Ltda. e Mediei Sposito Ltda. dias a aim de efetuar o pagamento
Panificadora Vila.
I No 383.177
• da taxa final e retirar o certificado Leoyi Itda
(junto ao tei rmo 532.240).
;Veado Ltda.
Roberto Balir ,•
NO 384.889
254 de
acôrdo
com
o
Decreto
n
9
Sy11as Fer nanacs.
No 384.897•
Diversos
; No 383.176 M. W. Simonaen o
28-2-67.
DP" 384.905 - Indústria e Comércio ;Filhos S. A. Importação e 'e_a:porN9 599.159 - Cia. Industrial de
de Sacos de Papel Erco Ltda.
Laboratoires Cassam-- N9 384.910 - Bar, Lanches e Fiz- Itacão.
- Retifique-se o nome cla
N9 612.795
N9 383.800 -- Textil Paul lnia Ltda.
depositante para Cia. Industrial de na S. .1. -- Registro 390.609.
zar-a Eldorado Ponto Chie Ltda.
603.025 - Kabushiki Kaisha N9 334.914 -- Transportadora Gera ; No 383.824 - Tanjs Móveis a ArFilmes Dufil como solicitado.
¡figos Eletro Domésticos Ltda.
- Samic S. A. Madureira. Ifidattria Kaminomoto Honpo - Registro nu- Ltda.
Cerâmica. -- Retifique-se o nome c.a mero 390.992,
No 384.920 - Marcenaria La Ove- I No 383.928 - Pequiá' Inclusa' a de
No 602.833 - Roberto Tupirrimitiá tente Ltda.
;Facas Lida
iSOCkdade depositante para Samic
149 383.987 - João Carlos 13:ttenS. A. a,ladureira, Indústria e Cornér- - Registro 390.995,
N9 384.936 -- Colégios .Federados
-court da Costa.
d0 corno solicitado.
No 603.023 - Laboratórios Lepetit Itama.raty.
N9 334.001 - Distribuidora de ProGráfica Folhibias
No 384.953
Republicação: - Diretor-Geral. Di- 15. .01, - Registral. 390.996.
dutos. Farmacêuticos Arariboia Lida.
N 9 60a 310 - Hidromecânica. S. A. Mitada.
visões. Serviços e Seções
Cance:cm-53 os registros,
Kriterion Serviços
149 384.980
Indústria e Comércio - Registro :luExproienie 'de 19 de março cié 1969 mero 391.002
.Promocionais S. A.
aartificação
N9 384.990 - Cia. Cesta-1 iirci is149 573.358 Banco Riograndense
Marcas deferidas
F.cam
notif-cados
os requerente:
'irias de Óleos Vegetais.
R, 597.569 - Hoechst - Farbv•er- de Expansão Econômica S. A. -I Na 385.223 -- Nações Uni das Hotel dos termos abaixo mencionados conRegistro
391.045.
La Hoechat Aktiengesallschaft \torro.
vidados acomparecer a este. Depara579.206 - Indústria Brasile:n.1 Ltda..
Meister Lucius & Bruniria', i-- el. 10 ciNo
Re-Eaofinação de óleos S. is. - N9 385.226 - Sandra Indústria e mento, no prazo improrrogáiel
noventa t90) dias para pagamento
Comércio Ltda.
Registro 391.048. •
1\19 540.754 -. Uitrasom No 385.227 - Laboratório Farias-' das taxas devidas, no período de 29
ria. Nossa
Nossa .Seniiora da Conceição S.A.
c:}ri: maio a 31 de deaembro de- 1967 de
N9 598.730 - Walter da SOva Fra- cêutiao Oliveira Junior Ltda.
36.
acôrdo com a Portaria na 5, e 7 (I,:
ga - Registro- 391.055-,
Beiriz Comércia
N9 385.241
N 9 001.489 - Presentes Metalgoni Administração Ltda.
irrhho de 1968.
Marcas indeje. ricZas.
A. Moinho SanLida. - Registro 391.060.
N o 809.931
149 385.243 -- Beiriz Comercio e
149 576.881 M etox
Laborato,io
NI 514.949 - Amorim (a- Gomes Administração Lida
i tiata indústrias Gerais.
iopao Ltda. - cl. 3.
Registro 391.011.
No 385.253 ,- Alurninco Esquacialas ! No 809 983 - S. A. Moinho San4 9 $03.902 - Norton 1
No 743.619 -- Waldomiro de Souza O: Alumín i o Indústria e Comerem. -lista Industrio., Gerais,
Raie S. A. Comissária e Exportador a -- Registro 391.076.,
Focus Proparanda
N9 810.583 •
N9 385,230 - Peças Muvilop de Pae,: 11.
N' 539.470 - Irmãos Ser ar,' -•• rabrins Lida
Ltda.
,
a
N- 605.891 - Coma Bem - Can- • a-siro 391.227.
No 810.750 -- Teruclikái Cereal E"lao 535.23aa-- Peças 351uvnora aic Pa Lha Coma Bem Ltda. - cl. 41.
149 612.727 - Kibon S. A. portação Ltda..
-aariaas
149 614.736 - X-9 Indústria! iüs , s Al rirentic_as - ia's a.) nu
.1 3- - 1 ,N;as Tviui.ilop O Pa- N o 809.096 -7 Moinho Enbango 11rextil Carambei 5,
- el. 23.
mero 391.248.
/pitada.
- aaas I." J.
Cabreuva Empreendimentos Imobiliários S. A. (alteração de ialoina da
marca Mairipord Club têrmo 436.718)
Indústria Mecânica Fibrasil S. A.
(transferência para seu nome da
marca 3/1arvic têrmo 461.278).
Metalúrgica Forsul S. A. (aliaração de nome da marca F têrmo número 471,658).
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Rádio e 'Televi2ão N9 812.002 - Rádio e Televisão i No 812.251 - DepCsito de Meia%
Opoente da No 811.972
Straus S. A.
Malhas e Calçados Três E-treltts
Straus S. A.
Rádio e Televisão • N9 812.003 - Rádio e Televisão tintada.
) N9 547.639 - Sociedade Civil IloS- N9 811.973
iStraus
S.
A.
Straus
S.
A.
pitai Regional de Votuporanga.
ds
812.520 - Antônio
Rádio e Televisão l;I N9 812.004 -- Radio e Telev'são
No 435.051 - Expresso Cacareco NQ 811.974
Freitas,
Straus
S.
A,
Ltda.
Straus S. A.
No 812,521 - Cotonifiçio
--wermiP
N9 438.346 - Sir James Murray &
N9 812.005 - Rádio e Televisão Ltda.
811.975
Rádio
e
Televisão
149
Sou Ltd.
Straus S. A.
No 812.578 - fitsse Teeelkig,i,li e
Morpac Ltda. Co- Stratis S. A.
• N9 463.485
N9 812.006 - Rádio (Televa•ão Confecções Ltdc
Rádio
e
Televisão
, inércia Importação e Exportação.
No 811.976 Straus S. A.
No 812.584 - • Ardido Marrao
N9 466.147 - Indústrias Químicas Straus S. A.
N9 812.007 - Rádio e Televisão Souza.
Rádio
e
Telev'são
811.977
'Decorit do Brasil S. A.
No
Straus S. A.
N9 812.588 - unicar T i'an na
N9 472.679 - Santa Paula Cornér-, Straus S. A.
N9 812.008 - Rádio e Televisão Rodoviários em Geai .
elo e Indústria Ltda.
1.1 9 811.978 - Rádio e Televisão Straus S. A.
NO 537,661 - Emibra nmprê:,:a
Straus S. A.
N9 812.016 - I. E. F. Controles Minér:os Brasil Norte Nordeste
No 623.741 - Fotolitos IIB Ltda.. N9 811.979 = Rádio e Televisão Automáticos
S. A.
No 667.480 - Foto . Trini Estúdio Straus S. A.
Arquivamento de processos
1Ltda.
No 812.029 - Cobansa Constrotoaa
Rádio
e
Televisão
811.980
N
9
Foram
mandados aiquivar Os
N9 668.044 - Sup Serviço do lya- Straus S. A.
e Comercial Bandeirantes S. A.
'idade Médica L tda.
N9 812.097 - Joaquim Thomaz Ho- guintes processos abaixo mencionados
Rádio e Televisão
811.981
No
N9 620.539 - Bar e Lanches Ri• N9 668.145 - Imigrante Hotel Lia Straus S. A.
norato.
ntitada.
Rádio e Televisão
N9 812.142 -- Rápido Federal Via- bacôa Ltda.
811.982
No
NO 792.90 -- Laboratórios Keat
No 668,601 --a" Parthenon Engenha- Straua S. A.
ção Ltda.
aia e Construções Ltda.
No 812.151 = Real Aut... Peças Li- Wemaco S. A.
--1
No 668.602 - Parti-tentai EngenhaNO 793.032 - Indústria de AlimenN9 811.983 - Rádio e Televisão mitada.
ria e Construções Ltda.
N9 812.154 - Real Auto Peças Li- tação Monjolinho Ltda.
Straus
S. A.
N9 '668.723 - Espólio de Azeita de No 811.984
mitada.
Televisão
- Rádio e
Na 802.993 - Shell Brasil S. A.
Moura e silva
NO 812.157 - Real Auto Peças Li- (Petróleo).
S. A.
N9 668.731 - Indústrias Reunidas Straus
mitada.
Televisão
Rádio
e
NO 804.349 - Dosv Corning CorpoN9 811.985
Cepa Ltda
. N O 812.230 - Padaria e Conl alta- ration.
S. A.
Pôsto Cacique_ Ltda. Straus
i No 668.7á5
ria
Mercantil
Ltda.
Televisão
e
811.986
Rádio
No
N9 804.386 - Hermann Stahl E.
' N9 668.737 - Modas Super Oferta Straus
NO 812.247 - Serve Lar S. A.
S.
A.
Cia.
Ltda.
Ltda.
No 812.275 -a. Candido Cusata &
N9 811.987 - Rádio e Televisão
NO 804.398 - Niasi S. A. Artigos
Cia. Ltda.
para Cabeleireiros e Perfumarias..
, No 668.839 'a Construtora e ?avia Straus -S. A.
Rádio e Tevisão No 812.277 -:"-- Caribê Produtos Alialentadora Star S. A.
N9 811.988
N 9 751.596 - Motores Elétricos
mentícios Ltda.
Indústria e Coinéia Straus S. A.
! N9 669,200
S. A.
-tioCaçuldePáscL. No 811.989 a_ Rádio e Televisão NO 812.278 --: Gráfica Corart Ltda. Brasil
No 804.891 - Esso Brasileira de
N9 810.042 - Dataminas S. A. Straus S. A.
NO 812.301 --:•,; Mario For+oura,
Petróleo
S. A.
Rádio e Tele.visão N9 812.302 - Mario Fontoura,
• Processamento de Dados e , Engenha- No 811.990
No 805.658 - Máquinas Morei:a
Straus S. A.
812.358
Agência
Autorizada
1 ria de Sistamas.
No
Rádio e Televisão de Revenda de Bebidas Grauna Li- S. A.
NQ 810.247 -- José A. Loisio • Te3- N9 811.991
Straus S. A.
. xeira de Souza,
mitada.
NO 621.190 - Maria Tortaluppi
Rádio e Televisão
N9.810.355 - Organização HEI Li- N9 811.992
Bock,
NO
812.465
Cosméticos
'Wallia
Straus S. A.
mitada Publicações e Publicidade.
.
No 806.448 Farbaterke Hoechst
Rádio e Televisão Ltda.
.
, N9'810.754 - Fintec Sociedade Cora N9 811.993
Aktiengesellschaft Vorm. Meis ter LuStraus S. A.
•tatora Ltda.
812.478
Monaches1
&
MoliNO
cius ai Bruning.
Rádio e Televisão nari Ltda.
No 811.994
No 810.769 - Padaria e Confeitara-11 Straus S. A.
NO 807.435 - Kodak Brasilera CoN O 812.609 - Ressolagem e Recau, Vila Nova Ltda.
mércio e Indústria Ltda.
Rádio e Televisoã chutagem Estrela Ltda.
811..995
N9
N9 810.859 - Lanifício Fileppo S. A. Straus S. A.
NO 431.789 - Estamparia SantaN9 812.726 - Metaltest Cia. Bra- ritense
No 811.075 - Hail Móveis e De- N9 811.996
S. A.
Rádio e Televisão sileira
de
Ensaios
e
Industrial.
caiações
N9 471.390 - Time IIniversal MilkStraus S. A.
812.892
Jarbas
de
Oliveira.
N9
No 811.076 - IIall Móveis a De- No 811.997
Rádio e Televisão NO 812.923 -a; Laticínios Vila Ltda. comnany.
- Orações Ltda.
NO 559.384 -a Indústria Corriéraio
Straus S. A.
812.940 - Horley Antônio Des- e Cultura
.
No 811.226 - Revion Ine
Rádio e 'Televisão troNO
de Madeiras Sejuario S. A.
N9 811.998
e Mano Pezzuti Cavalcanti.
No 311.236 - Liper Ltda. Repre- Straus S. A.
NO 561.616 - Tecilogeral S. A.
N9 312.995 I - Mecam Mecânica •Comércio
sentações Comércio e Indústria,
e Indústria.
79 811 237 - Liperson Ltda. Re- N9 811.999 - Rádio e Televisão Campinas Ltda.
N O 566.933 - Irmãos Roberto S. A.
Straus S. A.
NO 812.998 - Eletro Cano Ltda.Comércio e Indústria.
Indústria de Artefatos de Alumínio.
• presentações
Rádio e Televisão
N9 812.000
N 9 811.909 - Alfredo Muchinski,
N9 811.296 - Hermes Macedo S. A.
No 615.467 - Joalheria Dalzisa LiStraus S. A.
Importação e Comércio,
mitada.
812,167
Construtora
ValpaciaO
N
Televisão
e
-Rádio
812.001
az;
• N9 811 332 - Ciplan Coordenação (n9
No 618.649 - Loja 145 de Confec1 na Ltda
de Investimentos e Planejamento Straus S. A.
ções Ltda.
Econômico.
Ng 621.069 - Padaria e ConfeitaViação-Minuano S. A.
No 811.583
ria Centenário -Ltda.
N9 811.617 - Importadora DruNO 621.180 - Beneficiadora de Mcmond Ltda.
tais Zintec Ltd a,
311,663
Skill
DesenvolvimenN9
NO 621.191 - Maria Tortaluppl
to Organi zação e Sistemas Ltda.
Boek9
N9 811.899 - Confeitaria e SorveNO '
- Auto Peças JOarmalteria Batavo Ltda.
do Ltda.
No 621.789
Detergentes DeterNo 811.407 - Associação dos Venbras Ltda.
dedores de Bilhetes de Loterials do
-Brasil.
NO 621.790 -- Detergentes DeterN9 811.544'.;a: Aviam Participações
braS Ltda.
DECRETO-LEI N 9 385 - DE 26-l2-1968
e Administração de Valores Ltda.
No 621.791 - Detergentes Deterbras Ltda.
N9 811.623 =--; Jacomette & Nasci-1
,Mento Ltda.
NO 622.075 -a Inerisa S. A. nwisDIVULGAÇÃO N 9 1.075
Distribuidora Mineitrias de cristais.
N9 811.631
ra Ltda.
Transferências e alterações de nome
No 811.720 - Associação de Pouc's) titular de processos
,pança é Empréstimo do Sul Apesula
PREÇO;
NCr$
0,25
Foram
mandados anotar nos progaiograndense.
cessos abaixo mencionados as seaUl nN 9 811.949 - Caiçara Plásticos e
tes transferências e alterações do
Acessórios Ltda.
nome do titular de processos.
No 811.964 - Radie ç Televisão
VENDA
Straus S. A.
Mid Continent Su ply CO. -- AlteN9 81.965 - Rádio o •Televisão
ração da nome tio titular na marca
Na
Guanabara
Straus S. A..
Emblemática n9 258.097.
No 811.966 - Rádio e .Televisão
tsgencia 1: Ministério da Fazenda
Impressora Ipiranga S. A. - AlMiaus, S. A.
teração de nome do titular na marca.
N9 811.967 - Rádio e Televisão
flodrigues
Alves
1'
Meteor n9 340.067.
Seção 'de Vendas: Av. ,
Straus S. A.
Welton S. A. Indústria. e ComérNo 811.968 - Rádio e Televisão
.Atende-se a pedidos pelo Serviço de P c'enib0Iso Postal
cio - Alteração de nome do titular
Straus S. A.
no sina; Welton n9 348.146,
N9 811.969 az. Rádio e Televisão
Em Brasília
Straus S. A.
IVIappi do Brasil S. A. Indústria
Na
sede
do
DIN
N9 811.970
Rádio e Tekvlsâo
Farmacêutica - Transferência pata
Strans S. A..
seu
nome da marca Aseatin 1.erme
No 811.971 -a Rádio o Televisão
o.° 588 '797.
RtraUs S. A.
1Dircela TavOlierl
¡trino 809.096.
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876.68/

indústria Brasileirt.
Requerente: Aços Villares S.A.

Local: São Paulo
Classe: 20
Artigos: Ancoras; bóias; bóias para
fedes; cintos de natação; ganchos
para botes e dispositivos para arrialos; paraquedas; salva-vidas; toleta.s
para remos; vigas, vergas
N9 876.683

de desenhos, para escritório, aquarelas, arquivos, bandejas humedecedoras para copiar cartas, berço para
mata-borrão, borrachas para apagar
tintas; cadernos para escritórios, canetas, canetas esferográficas, canetas-tinteiro, canetas de metal precioso e semi-precioso, caixas registrado-.
ras de dinheiro, carimbos, carimbos
manual de relêvo para papel, chapas
para transferir desenhos por meio de
perfurações, cofres, copiadores de
cartas, craions, compassos para desenhos; ecaninhos para papéis, aspatulks para cortar papel, esquadros
para desenhos, estojos de tintas de
marcação; facas para cortar papéis,
fichários, fitas de máquinas de escrever; índices para arquivos; giz
para desenhos, goma. preparada para
papelaria; humedecedores de selos
para envelopes; lapis de ciar, lapis
comum, lapiseiras de metal comum;
máquinas de apontar lapis, máquinas,
de escrever, máquinas de somar e
calcular, máquinas perfuradoras de
cartões, máquinas apagadoras de cartões,máquinas tubuladoras de cartões, marcadores de livros, móveis de
aço para eacritórios, a saber: inapoteca, fichários, cofres e arquivos;
multi-copiadores; papel carbono, palhetaz de pintor, pastas de cartolina
para arquivos, pagadores de papel,
penas de metal . comum: pesos para
papéis, papel estêncil, pincéis para
desenhos e pinturas, prensas manuais; réguas de madeira e de metal
para escritórios; táboas para multiplicação ,e duplicação, tintas para
escrever, tinta para pinturas de quadros, tintas gráficas, tinteiros
N9 876,685

Indústria
Requerente: Aços Villares S.A.
Local: São Paulo
Classe:
Artigos: Na classe
N9 876.68

Requerente: Acos Villares S.A.
Local: São Paulo
Classe: 17
Artigos: Acessórios e companentes
de artigos de escritório, almofadas
pára tintas, apagadores de tinta e
Japis, apontadores para lapis, aparelhos para reproduzir ditados e semelhantes, aparelhos duplicadores de
manuscritos, aparelhas tiuplificadaaes

1\7° 876.688

Indústria
Requerente: Aços Villares S.A.
Local: São Paulo
- Classe: . 7
Artigo2.: Máquinas e utensílio; para
serem usados exclusivamente na
agricultura, a saber: adubadeiras,
arados, arrancadores de tocos, anci,/rideistrid
J.
nhos e emPilhadores combinados;
bombas de 'jardim, bombas para. acta-'
Requerente: Aços Villares S.A.
bos; ceifadeiras, carpideiras, cultivaLocal: São Paulo
dores, charruas; escarrificadores, eu-'
Classe: 19
xofradeiras; facas para. máquinas
Artigos: Aves, pássaros e animais agrícolas, grades •articuladas, radas
vivos, inclusive bicho- da sécla, ovos triangulares, .grades de molas para,
em geral
agricultura., grades de discos ou derltes; lança-chamas; máquinas para.
pulverizar e . borrifar desinfetaates,
N9 876.686
máquinas batedeiras, máquinas para
irrigaaão, máquinas para matar ;termigas e outros insetos, máquinas de
podar, máquinas sachadeiaas, maquinas ensilhadoras, máquinas cortadoras de grama, máquinas niveladaraS,
moinhos de vento, moto-arados; rolos compressores para esfarelar terra; segadeiras, semeadeiras; tosadores de grama, tratores a serem usa-'
dos em trabalhes de fazendas;
mecânicas para jardins
ouras mecânicas
N9 876.689

'Indústria Br.-asneira'
Iriclústria Brasileira

ancatstria Braaikirs

argamassas de cimento e cal hidráulica, pedras, paralelepípedos, poços
tubulares; reservatórios, ripas e rodapés; sifões, soleiras para portas;
tintas (para paredes e muros), tanques e calvas d'água, tacos, telhas,
tijolos, tijolos refratários, tubos, tubos de concreto, tubos de ventilação;
vigas, vigamentos, vergalhões, venezianas e vitrais; betume para construção
N9 876.682

• Requerente; Aços Villares S.A.
Local: São Paulo.
Classe: 16
Artigos: Materiais para construções e decorações, a saber: argila,
areia, argamassa, azulejos; batentes,
balaustres, blocos de concreto, de
argila e de mármores; calhas, canos,
cal, chapas isolantes, caibros, caixilhos, chapas para cobertura, cimento; 'cimento refratário, colunas,,
nexões para canalização, cre: dormentes; edificações prémoldadas, estuque, estacas, esquadrias; fossas,
forros, folha de flandres para telhados; gesso, grades; • janelas; ladrilhos, lajes, lajeotas, lajedos, lamelas
de metal, lambris, luvas de junção;
madeiras para construções, material
isolante contra frio e calor, manilhas,
mosaicos; parquetes, • placas para pavimentação, pedregulhos, peças ornamentais de cimento ou gêsso para
tetos e paredes, portas, portões, papel para forrar casas e paredes, rases,
produtos de . base asfáltica, prodatos
para torna* irnpartriaalitilizantes .as

Requerente: Aços Villares S.A.
Local: São Paulo
Classe: 9
Artigos: Na classe
N9 876.637

• Indústria Bracileira

Indústria Brasileira
liequerente: Aeo.s Villares
Local: São Paulo
Classe: 8
Artigos Na r:a.sse

A.

Requerente: Aços Villares S.A.
Local: São Paulo
Classe: 6
Artigos: Aquecedores de água de alimentação p.i.in., arado para capalhar neve, máquinas de cortar-frios.
bombas de ar para pneumáticos . Liambas para gasolina, de incánCio e
tricas; betoneiras, brocas elétricas.,
burrinhos e insufladores da ar, buchas quando parte de máquinas; caldeiras a vapor, carburadores. vai:inibes de torno, carneiros hidráulicos.
cavadeiras . p.im.,• contraidores de
torno p.i.m. chumaceiras ou maucais de antiíricção, . coletores is
I flama-a
e motores, Compaessores, ciaoespa:ha
espanadoras,
dérisació:es;
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. neve, eixos quando parte de máqui- tara, 'êmbolos quando parte de má-

nas, êmbolos quando . parte de má'quinas, engenho de serra, engenho
de cana, engrenagens quando parte
de máquinas, freios quando parte de
Máquinas; guinchos de fricção, guinchos para caçambas de arrasto, guintilos de transporte aéreo, guindastes; limpadores de cano p.i.m., máiltiina.s de imprimir, lubrificadores
"quando parte de máquinas a vapor;
Ináquines de lavar roupa, Máquinas
de costaira, máquinas de furar radial
'e horizontal, máquinas para o abri'co e acabamento ' de latas e outros
'recipientes metálicos, máquinas borracheiras e maquinas téxteis, máquinas de tirar cortiço, máquinas de
limpar e afiar facas, molas para
máquinas, máquinas frigoríficas, má'quinas de rotular, martelas a vapor,
'Moinhos e mós não agrícolas, mo"toras de combustão interna, elétricos
'e a gás, motores para bicicletas e
'Motocicletas; pentes quando parte de
penteadores de teares, rolos para estradas, serras mecânicas,
'serras hidráulicas, serras de fita,
tornos mecânicos, tornos de resrólver,
,•tornos automática', tornos verticais,
'turbinas, tubulações para caldeiras;
'-válvulas de uso de máquinas Industriais, velas de ignação para motores,
válvulas e ventiladores quando parte
eLe máquinas; aparelhos geradores
N° 876.690

N9 876.695
N9 876.702
quinas, engenho de serra, engenho de
cana, engrenagens quando parte de
máquinas, freios quando parte de máquinas; guinchos de fricção, guinchos
para cambas de arrasto, guinchos
de transporte aéreo, guindastes; limpadores de cano p.i.m., máquinas de
imprimir, lubrificadores quando parte
Requerente: Café Paulista. S,A.- Requerente: Funda.,ao ,r4atúlio Vagas
de Máquinas a vapor; máquinas de
Local: Guanabara
• Local: Guanal•Kra,
lavar roupa, máquinas de costura,
Classe: 41
Classes.: 33 e 50
máquinas de furar radial e horizonArtigos: Café, balas e bombons
Titulo de Estabelecimento
tal, máquinas para o fabrico e acaN9 876.696
bamento de latas e outros recipientes
N9 a76.703
metálicos, máquinas borracheiras e
máquinas téxteis, máquinas de tirar
BOLSA DE. VALOItr.b
cortiça, máquinas de limpar e afiar
facas, molas para máquinas, ináquinas frigoríficas, máquinas de rotular,
IMOBILIÁRIOS DO BRAMI
martelos a vapor, moinhos e mós'não agrícolas, motores de combustão Requerente: Bolsa de Valtires ImoRequerente: Fundação Getúlio Vargas
Interna, elétricos e a gás, motores
biliários do Brasil
cletas; pentes
Local: Guanabara
para bicicletas e motoei
Local: Guanabara
Classes: 33 e 50
quando parte de máquinas, penteaClasses: 33 e 50
Título de Estabelecimento
dores hidráulicos, serras de fita, terTítulo de Estabelaelreiento
nos mecânicos, tornos de revólver,
N9 876.704
•
N9 876.697
•to'rrios automáticos, tornos verticais,
turbinas, tubulações para caldeiras;
válvulas de *Liso de máquinas tndusMEVEA
S.
triais, velas de ignição para motores, 4
•
RIA
0E
PLÁSTICOS
válvulas e ventiladores quando parte INDÚS T
de máquinas; aparelhos geradores
Requerente: Ilévea S.A. Indústria
N9 876.691
de 'Plásticos
Requerente: Fundação Getúlio Vargas
Local: São Paulo
Local: Guanabara
(Nome de emprêsa)
Classes: 33 e 50
Insígnia comercial
N 9 876.698
N9 876.705

I Centro interarnericano,

cáfe iPaulfista, 'de Comercialização

EPGE

'Centro de Estudos
- é Treinamento
em Recursos triumanosi

Indústria Brasileira
Requerente: Aços Villares S.A. a
Local: São Paulo
Classe: 4
Artigos: Na classe
N 9 876.692

Requerente: Aços Villares S. A.
Local: São Paulo
' Requerente: Fundação Getúlio Vargas
Classe: 1
Locai:, Guanabara
Artigos: Na classe
--n
• Classes: 33 e 50
N° 876.693
Insígnia
Na 976.69P

•

.1

os-

Requerente: Fundação Getúlio Vargaa
Local: Guanabara
Classes: 33 e 50
Titulo de Estabelecimento
N° 876.706

LI,BABA
Requerente: Gillette do Bras!
Limitada
Local: Guanabara
Classe: 48
•
Artigos: Perfumaria, cosméticos, dentifrícios, sabonetes e preparados pari
o cabelo, artigos de toucador e ascáva;
para os dentes, unhas, cabelo e aoupl
N9 876.707

n\vZn
420V

vargaz HOUSE OF COLTON

Indústr',- ,,

a'sileir-a

: Villares S.A.
Requerente: ,
al: São Paulo
Lc
a
Classe: 33 — Insígnia
N9 876.694

Reque'rente: Fundação Getúlio
Local: Guaniiikekra
Classes: 33 e 50
Título de Estabelecimento
N9 .876.700

CETRII.0

Requerente: Aços Villares S.A.
Local: São Paulo
Classe: 6
Requerente: Fundação Getúlio Vargas
krtigos: Aquecedotes da água de
Local: . Guanabara
arado
para esslimentação •
Classes: 33 e 50
palhar neve, máquinas de cortarInsígnia, cora...raaal
frios, bombas de ar para pneumáticos, bombas para gasolina, de incêndio e elétricas; betoneiras, arocas
N9 876.701
elétricas, burrinhos e inSufladores
ar, buchas quando parte de máquinas;
caldeiras a vapor, carburadores, carimbos de Orno, carneiros .hidráuliRio — Distribuidora de
cos, cavadeiras p.i.m., contraidores Requerente:
de tórno p.i.m., • chumaceiras ou Títulos e Vai:ores Mobiliários Lata,
- Requerente: Fundação Getulio Vargas
•
. ' Local: Guanabara
mancais de antifricção, coletores de
Local: Guanabara
.
_.
Classe:
50
dínamos e motores, compressores,
Classes: 33 e 50
Aplicação:
Sdrviços
de
distribuição
condensadores; espanadoras, espalha
Insinua
de títulos e valcire,s
neve, eixaos quando parte de máqui-

OCOM

Requerente: Gillette ao Brasil
Limitada
Local: Guanabara
Classe: 48
Artigos: Perfumaria, cosméticos, Cena,
tifricies, sabonetes e preparados para
o cabelo, artigos de toucador e ascóvas
para os dentes, unhas, cabelo e —
-oapa.
N9 876.708

LIMA ° 8RILFICY
.

Requerente: • Gillette do Brasa .:
Limitada.
.
.
Local: Guanabara
•
.Classa: 48
Artigos: Perfumaria, cosméticos, dentifrícios, sabonetes e preparados para
o cabelo, artigos de toucador e escOvas •
para os dentes, unhas. cabelo e ,n;tpa
JOTA F. — Pi 621-63i. — 14-3 ,.a.
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2s79 876.705

'WE.DG1E

•

01ÁRIO

•

€114Ó3184 para os dentes;

°num.

Unhas;

cabelo e roupa
N Y 8'16.718

KAYNEE,

Março de 1969

(be.l ku1h ,
N? 876,722

N.°s 876.727/729

ULTIMIL

Pai '
Requerent.2: Qualcut Toms Le7.12.
Requerente: Gillette do Brasil 'Ltda.
Sheffieid, Condado de York.
ESQUADRIAS COLONIAIS
Local: Guanabara
Classe: 11
Requerente: The Kmenee Company
Classe', 17
Nova York, Estado de Nova ." rtigos: Ferramentas de engenharia
IIIDÚSTRIA 13RA3121R4
Artigos: Artigos, máquinas e instala- Local:
para' cortar
Unidos da América
ções para escritórios e desenho, não Mins Estados
Classe: 36
e7(1 79:4
Consultor,4s Lida
Reanerentc: Byte
incluídos nas classes 38 e 40
Artigos: Art3gos de vestuário, de toda
Local: Guanabari:
sorte; inclusive de esporte e para
N9 876.'710
crianças( fraldas, cueiros etc).
Classe: '32
121/~
Nv 376.717
I-Anjos: Almanaques álbuns" impressos,
CUNHA
1.
i anuários, calendários, catálogos,. folhetos'
!impressos jornais, livgss, programas de
Requerente: Ford Motor do Brasil ! rádio e televisão, progr2unas impressos,'
Requerente; G'illette do Brasil I,tc./a.
S. A.
Local; Guanabara
Local: Wilmington, Estado de Dela- 1 propaganda impressa escrita, prospectos ;
lee quer ente : Warner — Lamber t
Classe: 17
trvare, Estados Unidos da América e impressos escritos, publicações impresCompany
artigos: Artigos, máquinas e instala- Local:Pharmaceutical
e revistas impressas
Estado de Nava Jersey, Es;a- Avenida Henry Ford n9 1.7.87, São
pões, para escritórios e desenho,
Classes: 33 e 50
Paulo, Estado de São Paulo,
dos Unidos da América
incluídos nas classes 38 e 4.1)
Atividades: Prestação de serviços técClasse: 6
Classe: 41
Artigos' Preparações químicas usadas Artigos: Máquinas e suas partes in- nicos especializados, relacionados coni.
N° 876,—
como ingredientes de alimentos e tegrantes não incluídas nas classes estudo, planejamento e acessoria para
ns. 7, 10 e 17
goma de mascar para uso na meorganização, reorganização ou associa-- N.'•—
lhora, da. saúd e dos dentes
ção de emprêsas; assessoria para a rea876.72a
i
Na 876.718
lização de contratos de ajuda técnica,
de licenciamento ou aquisição de paten,,,
te; estudos e assessoria para a obteução
de financiamentos; estudos, planejamenRequerente: uompannia Goodyear
do Brasil Produtos de Borracha
AZTRAN
to, técnica de organização e assessoria
Local São Paulo
dos aspectos econômicos de qualquer
Classe: 21
empreendimento, inclusive auditoria coay
Artigos: Pneumáticos para veáculos
tábil; assessoria juridica em qualquer der
de todos os tipos e bandas de rodaRequerente '1 Fie B .V. Goodrich 1 suas especialidades; estudos e assessoria'
gem para os mesmos
para importações e exportações; esCompany
N" 876.712
tudos e assessoria para implantação de
Local: Estados Unidos dá América
istemas de processamento de dados com,
Classe: 28
Requerente: Imperial Chernleat "in- Artigos: Material poromérico cia
o emprêgo de Computadores; estudogi
dustries Ltd..
composto principhnente de tecido e ma- assessoria e .consultoria de engenharia,
Classe: 31
em qualquer de suas especialidades; asArtigos: Cordas; cabos barracas; tot- terial sintético semelhante á borracha: sesoria para a seleção de pessoal exedos; lonas; velas (de embarcações). material poromérieo eia forma delôlhaS; cutivo para emprêsas.
material plástico em forma de fôlhas;
e cobertas
— imitação de couro em forma de fôlhas:
.
Classe: 50
N9 876.718
Artigos: Serviços relacionados com esClasse: 35
Capas para livros, para álbuns, para ins- tudo, pilaaejamento e assessoria para a
trumentos e para. aparelhos: estojos para organizaçãt. reorganização ou associaóculos; bolsas: bolsinhas; porta-níqueis: ção de einprias; assessoria para a erabornais; pastas; maletas:' valises; gás , lizaçà'o de, contratos de ajuda técnica,
Psequerente : Richard Huunut
Aktiebolaget Tetra Pak peas para calçados; solas para calçados; de licenciamento ou aquisição de pa4
Local: Morris Plains, Estado de Nova Requerente:
Local: Lund, Suécia
chaveiros: carteiras; inalas de 'viagem . tentes; estudos e assessohia para a ohJersey, Estados Unidos da América
i
Classe: 6
tenção de financiamentos; estudos, piaClasse: 48
N:' 876.725
nejamenro, técnica de organização e
Artigos: Cosméticos, perfumaria e Artigos: Motores; acoplamentos para
-máquinas; máquinas empacotadoras
assessohia dos aspectos econômicos de
preparados de toucador
,
enfarda.doras
qualquer empreendimento, inclusive au. N° 876.713
Classe: 14
ditoria contábil; assessoria jurídica, eni
Artigos: Pacotes; fardos; embalagens
qualquer
de suas especialidades: estudos
c materiais de vidro ou combintiço
e assessoria para importações e expordo mesmo para empacotar; enfai dar
'tações; estudos e assessoria para a
e embalar
;plantação de sistemas de processamento
Classe: 23
E.
Aktinson
Ltd.
J.
&
Requerente:
Artigos: Pacotes; fardos; embalagens
ide dados com o emprêgo de computado
Local: Londres, Inplaterra
e materiais de plásticos 'para empares; estudos , assessoria e consultoria de
Classe: 48
cotar;- enfardar e embalar
engenharia, em qualquer dc suas espe4
Artigos: Perfumaria; Cosméticos':
Classe: 38
cialidades: assessoria para a seleção de
dentifrícios; sabonetes e Preparados Artigos: Pacotes; fardos; embalagens
pessoal executivo para emprésas
Dara o cabelo; artigos de toucador c e materiais de papel e cartolina para
eseOvas para, os dentes; unhas;
Requerente. José Ramos de Mello
empacotar;
enfardar
e
embalar
\I ." 876 730
cabelo e roupa •
Barreto
N
876.720
-•
,
Local:
Guanabara
lw 876.714
Classe: 41
Artigos: Café torrado e moído
— -

RENAMEL

CORC

TETRAREX

HYDE PARW'

'

R1VER S1DE

,tyitm -

DENGOSA

1\:', 876.726

Requerente: Mattel Inc.
Requerente: 3. & E. Atiemson Ltd.
Local:' Hawthorne, Estado da Coli,
Local: Londres - Inglaterra
fornia, Estados Unidos da América
Classe: 48
Classe: 49
Artigos: Perfumaria; Cosméticos;
Artigos:
Brinquedos; inclusive LesedentifrIclos: sabc.netes e preparados
as;
roupas
para
bonecas e acessóriuS
oara o cabelo; artigo. de toucador e
para bonecas
escovas para os dentes; unhas;
cabelo e roupa
NQ 876.721
876.715

i 'T f F A Ri

Ri

N'IS
is , li Ni 12 H
=
s
•
Requerente: J. & E. A.Ãiison ' Ltd.'I Peque.,:nte:
Companhia BrasiIeSia de
Laca): Londres Inglaterra
V_
D:scos .
,
Classe: . 48
-ente:
Byte - - Corailtores Ltds
ReC;.,
Local:
Guanabara
. ' Artigos: Perfumaria; Cosmat1eo.1
Lucal: Guanabara
'Casse: 8
dentifrícios: sabonetes e prepatados;
ArtSgos; PI:As '‘., dIseos gravada
Nome de EmorCisa
Pa ra o cabelo; art I ges de toura .l.ar ej

Super Gelados

- P-i-timpaçuem;
Requerente: . erecisa
ninpreendimentos, Comércio e Indústria
Sociedade Anóniir.
Locid: São PauIcs
Classe: 41
Artigos: Sutábstâncias alimentícias c seus
preparados, ingredientes ele alimentos,
essências alimenticais, a saber: Açúcar,
amido aliment:cio. angu. araruta, arroz,

aVcia, avçs abatidas atum azeite azeitona, abcs111,111, batata, baunilha, biscoito, bolacha, bolos, bombons caças alimenticias cacau cfé camarão, canja;,
canjica caramelo, crne fresca.s::ca c egh,
:ouse rva, cebola, cereais , chá , chouriço

Churrasco coslIa-1,, eole.rantrs 'rara ali-

i.J1,41-(10 UHIAL (z3eÇao
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,Itnentos, compostas, condimentos para
_alimentos, confeitos, produtos alimentirios para conservação de alimentos,
conservas, cremes, doe-as, essências alimentícias ,extrato de carne, extrato de
frutas, farinhas alimentícias, farinhas de
cereais, feijão, farinha de mesa, fera
mento, flocos, frutas ia natura, sêcas,
em calda e em conserva, gelatinas, geléias, glicose, gorduras alimentícias e
similares, laticínios, legumes, leite —
ia natura, em pó e condensado, manteiga,
margarina, massas alimentícias, mate,
melado, milho, mortadela, nozes, <Meu'
alimentícios ovos peixes ,presuntos, queijos, refeições ligeiras, sal, salame, salsicha, sorvetes sucos, vinagre e xaropes
alimentícios
N.' 876.731

e de crianças, calções, calças, camisas,
camisetas, casacos, ccharpcs. panos, jogos de lingerie, jaquetas, luvas, ligas,
lenços, manhas, meias, mantas maiôs,
mantilhas, paletós penhoar, pulôver, pelerinas, ponches, pijamas, roupão, saias,
saídas de banho, sweater, shorts, soutiens, stolas, slacks, taier, turbantes
e • vestidos
N." 876.735

Estabelecido em: São Paulo
Clase: 1
Artigos: Para distinguir: produtos químicos para tintas , alumínio em pó, alvaiade, corantes, dissolventes, reativos
químicos e cal virgem, adesivos químicos, absorventes, água raz, ácidos,
amaciantes anti-detonantes, acetileno,
anilinas, benzinas, dolomita, impermea,
bilizantes químicos, removedores, preservativos aquosos, produtos químicos
para preservação, ' redutores químicos,
emulsionantes, emolientes para remoção
de tintas, secantes, químicos, sodas químicas, solventes c desoxidantes
N,o 876.739

-23R1.120 3Z ESPEMIO
Requerente: Orniex S.A. Organização
Nacional de Importação e Exportação
Local: São Paulo
Classe: 46
Frase de Propaganda
N.' 876.732

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Companhia Industrial
Carbonos e Fitas S.A.
Estabelecido em: São Paulo
Classe: 17
Artigos: Para distinguir: papel carbono
e fitas de máquinas de escrever
N." 876.736/737

oc)

•
nequente: 1 noinas Jorge Farkas
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Livros filmes de cinema, slides
educativos, .discos gravados e fitas
magnéticas gravadas
N 5 876.733
"SATYDE -DE .-áRRO

01)03 05.

DIAS . SAL SEC"

A.
wequerente: oar vogai
Local: São Paulo
Classe: 41
Frase de Propaganda
l\L° 876.734

istx5s1lA ermsiutRA
Requerente: Gasko
Êstabelecido em: São Paulo

Classe: 36
'Artigos: Para distinguir artigos de vestuarios e roupas feitas em. geral: Agaa
salhos, anáguas, blusas, blusões, casacos,
tapas, abales, cachecols chapéus cintos,
C."'"1,1~7~. calcas de genho'ras

INDUSTRIA BRASII.EIRiN

1951

turais granulos. gobas de mascar grão
de bico, herva &ice, herva mate, li talam
leite. leite em pó , c coldensado, hmtati
lhas, legumes em conservas ou nao,
massas alimentícias, môlhos, mostaadaa
mariscos em conservas , em salmora., eia
extrato, em calda, em pasta, e em gea
leias, mortadelas, massa de tomate, mana
teiga margarina, mel, noz moscada,
óleos comestíveis pralinés, pastilhas, pua
dins, pães piekles, pós para pudins, peia
xes em conservas, em salmoura, em ex.,
trato, ern calda, eai pasta e em ge,
léias presuntos, paios, pimenta, pastéis,'
queijos, raspas, rtascas, requeijão, sala
salsita`aas, salames suco de tomates e de
frutas para fins alimentares, sopas en4
latadas, torreis, torradas, tortas, tapioca„
toucinho, tâmaras vinagre
Classe: 43
Artigos: Para distinguir: águas gasosal
artificiais bebidas espumantes sem tale
ceio], gasosa, refrescos, soda, suco da
frutas, xaropes
Classe: 42
Artigos: Para distinguir: aguardentes,
aperitivos, aniz, bitter, brandy ,conha,
que, cervejas, fernet, genebra, gin, lia
côres, kumel, nactar, punch, pipermip
rum, suco de frutas com álcool, vinhos,
vinhos quinados e uísque
N 9 R 876 745/747

Classe: 28
Artigos: Para distinguir: tintas, a•ernizes
e esmaltes
Case: 16
Artigos: Para distinguir: tintas para
construções não incluídas em outras
c1 asses
i tatattea AR&SH.CIR/
N.° 876.741
Requerente: Torrefações Associadas
Indústria e Comércio 'S.A.
Requerente: DOlne Companhia de
Estabelecido em: São Paulo
Tecidos «Aurora»
Classe: 41
Local: Guanaabrzi
Artigos: Pára distinguir: _café
Classe: 22
N. es 876.742/744
Artigos: Fios c linhas em geral, tios.
e linhas de tôda espécie para costura,
tecelagem, tricotdgem, bordados e para
uso comum: fios elásticos, mistos, piás,
ticos ou sintéticos para os mesmos

Requerente: Noêmio Raimundo da Silva
Estabelecido em: São Paulo
Classe: 16
Artigos: Para distinguir materiais para
construções decorações e adíamos de
prédios: Argamassas, argila, areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação e calhas cimento, concreto, cal, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas, caixas d'água,
caixa de descarga para lixos, edificações
premoldadas, estuque, caixa de descarga
em' cimento, emulsão de base asfáltico,
esquadrias, feiosas, frisos, gêsse, estacas,
grades, janelas, estruturas metálicas para
construções lamelas de metal, ladrilhos,
lambris, lages, lageotas, material isolante contra frio e calôr, massas andruídas para uso nas construções, nianilhas, massas para revestimentos de
paredes, mosaicos, produtos betuminosos
impermeabilizantes, líquidos ou sob ou-.
tras formas para revestimentos e outros
nas construções, p&sianas, placas
INbürrai A RPASlitt1111
ara pavimentação, peças ornamentais de
cimento ou gêsso para tetos e paredes,
parquetas, portas, portões, portas de
chapas onduladas, pisos, soleiras para ,taeguaiCLACC 1 orreraçoes Assoa-andas
Indústria e Comércio S.A.
portas, tijolos, tijolos refratários tubos
Estabelecido em: São Paulo
de concreto telhas, tacos, tubos de venClasse: 41
tilação, tanques de cimento, vigamentos,
vitrõs venezianas vigas pisos, portas e Ar 'gos: Para distinguir: amido, alimenpilares de concreto, tintas para cons- taça() para aves e animais, azeites cotruções não incluídas em outras classes mestíveis, aveia, açúcar, arroz, amendoim azeitonas, bombons, balas biscoiClasc: 50
tos, 'bolachas, banha, bolos, bacalhau,
Artigos: Para distinguir corno marca batatas, baunilhas, caramelos chocolade serviços: Corretagem, locação, com- tes cacau confeitos, condimentos para
pra e venda de imóveis, administração alimentos e colorantes, condimentos a
predial, serviços de obras, engenharia, base de pimentão, canela, cravo, carnes,
empreendimentos, planejamentos
chouriços, café, cha, creme d, )rite,
e construções
cangica, drops, doces de leite simples e
composto, dôces e frutas em conserva
N.e's 876.738/740
preparadas em massa
massa, em calda, em comextratos para
potas, o em geléias,
dares, essências vegetais para condimentos e preparaç.':.eibs alimenteat
padas, ervilhas, farinhas alimentícias de
'INDÚSTRIA. BRASILORA " cereais compostas ou não, féculas, flocos, frutas sêcas, passadas, cristaliza'
Reauerente Prema — Preservação
daS . farelo, fermentos. feijão, frutas na/
tis Madeiras S. A.

anthflama

Março de 1969

Classe: 23
, Artigos: Fazendas e tecidos em geral,
;fazendas e tecidos em peças, retalho
f ou aparas; fazendas e tecidos do
qualquer espécie, telas, pano, couro o
veludos.
Classe; 24
Artigos: Artefatos de algodão; cã.
nhamo;
linho,
juta, seda; lã; nVlon
I
;e outras fibras não incluídas nas de.
! mais classes: adôrnos de pano; ala.
mares, atacadoras; alforges de pano;
algodão para alfaiate; ataduras (ex.
esto peia fins medicinais); Dicas:,
bordados: bolsas; borlas; braçadeiras;
brocados; cadarços; capas para mó.;
veis; capas para raquetes; capas para
instrumentos musicais; carapuças
(exceto vestuário), chumaças de algodão; coadores de café; coberturaS
para p i anos; cordões de qualquer teeido; debruns; elásticos para vestuários; enchimentos de pano; enfeites
de pano; entremeios; entretelas; estopas de algodão para alfaite; estopas; etiquttas de pano, feltros para
limpeza: fustão; filtros de pano; fitas; fitilhos: flanelas para limpeza;
ltanjas, galardetes: galões; laços':
medias; mochilas; mantas (exceto
quando vestuário); mortalhas; nastros; nesgas; ombreiras; palmilhas;
passamanarlas; passamanes; pavios;
pingentes; pompons; protestares de
pano para colchão; rédeas de qual .quer tt,Plo; rendas; sacos; sacolas;
slaninhas; sutaches; tampos de pano
para almofadas (não zendo parte de
móveis); télas para bordar: tiras7
vieres e vergas

•
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Março de 1969.
4

N9 876.748

Requerente: Fábrica de Tecos
Tatuap é S.A.
Local : São Paulo
liasses: 22 — 23 24 — 33 — 36 —
Titulo de estabelecimento
876749

Indústria 5..asileirei•
Requerente: Aços Vaiares S. A. Local: São Paulo
Classe: 21
Artigos: na classe
N 9 876.710

‘ Indústria

Brasifelilt

Requerente : Aços Vilares S. A.
Local: São Paulo
Classe; 24
Artigos: na classe •
N9 876.751

!
quadus com moldura de madeira ou
Local : Guanabara
4 'cristal; funil; galhetas; galheteirOgO
material plástico.
Classe : 2O
garrafas; garrafões; globos; guardaal
Artigos: Letras e desenhos pelo Sis- queijos; 'graus; hastes; jardineirasn
N9 876.752
tema de' decalcomania. tipo , Ninns- jarros; lava-dedos de mesa; lavafóar
ferência a séco"
rios de mesa; licoreiros; mamadeiras;'
manttigueiras; mão de vidro paragrau; pendentes de' lustres — de via,
dro e de cristal; porta jarros dez
Mesa; potes; pires; gratos; provetas ti
' porta-jóias; paliteiros; purificadorea
de mesa; puxadores; queijeiras; reclamas para frutas; roscas; saladela
ras; saleiros; taças; terrinas; tubai
para ampolas; tijelas; tulipas; vasosa
( Industria Braii1eink
varetas; vasilhas; vasilhames; vidí:e
Requerente : Ultralar Aparelhos
comum laminado; cambra trabalha+ .
Serviços Ltda.
do; de cristal trabalhado; com COM.
Local São Paulo
posição especial; em pó; de relógio:.
Classe : 11
vidro para nível; vidros para serina
Artigos : Ferramentas de tôda espé- ga.s; vidros para automóveis; vidrog
cie cutelaria em geral e outros arti- pa-ra parabrisas; vidros para faro10/
gos de metal, a saber : Alicates; ala- tes 'de automóveis; vidros para fa- •
vancas; armações para óculos; ar- róis; vidros para portas de auto:110
'Indústria 'Brasileira'
r Mias ; argolas; aldravas; armações
veis; vidraças; xícaras.
de metal; abridores de latas ; arame -.-a 1
Requerente: Aços Villares S.A.
N9 876.758
liso ou farpado; assadeiras; açucareiLocal: São Paulo
ros; brocas; bigornas; baixelas; banClasse: 26
dejas; bacias; baldes; bombonieres;
• Artigos: na classe
bules; cadinhos; cadeados; castiçais;
colheres para pedreiros; correntes
N9 876.753
cabides; chaves; crem•ones; chaves de
Requerente: Aços Villares S A.
parafusos; conexões para encantaLocal: São Paulo
mento; colunas; caixas de metal para
portões; canos de metal; chaves de
N9 876.753
Indústria Bra"Sileirr;
Lenda; chave inglesa; cabeções; canecas; copos; cachepots ; centros de
mesa ; coqueteleiras; caixas para
acondicionamento de alimentos; cal- Requerente: • Ult•ralar Aparelhos t
Serviços Ltda.
deirões; caçarolas; chaleiras; cafe4ocal: 'São Paulo
teiras; conchas; coadores; distintivos;
Classe: 9
dobradiças; enxadas; enxadões; esfeArtigos: na classe
ras; engastes; esguichos; ( enfeites
para arreios; estribos; esferas para
N9 876.759
arreios; espumadeiras; formões; foices; ferro para cortar capim; ferrolhos; facas; facões; fechaduras; ferro comum a carvão ; fruteiras; fu1
nis; fôrmas para doces; freios para
estradas de ferro; frigideiras; ganchos; grelhas; garfos; ganchos para
quadros; gonzos para carruagens;
insígnias; limas; lâminas; licoreiros;
latas de lixo; jarras; machadinhas;
Indústria' Bile
rindátria Brasitéira?
mulas para portas; molas para venezianas; martelos; marretas; matrizes;
Requerente: Aços Villares 5. A.
navalhas; puas; pás; pregos; para- Requereu te : 'Ultralar Aparelhos o'
Classe : 27
fusos; picões; porta-gêlo; poseira.s;
Serviços Ltda.
porta-jóias; paliteiros;
Local : São Paulo
Artigos: Artefatos de palha e de fi- porta-pão;
bra a saber: Alforges de vime • capas panelas; roldanas; ralos para pias;
Classe: 8
regadores; serviços de chá e
•
para garrafas; capachos; cestas; es- rebites;
café;
serras;
serrotes
;
sachos;
sacaArtigos:
na classe
teiras; esteirinhas; fios de pita; ma- rolhas ; tesouras; talheres; talhadelas de fibras; rédeas; sacas de palha; ras;
N9
876.760
torquezes; tenazes; travadeiras;
de fibra ou cânhamo; xergas de pa- telas
de arame; torneiras; trincos;
lhas ou de fibras.
tubos para encanamento; trilhos para
portas de correr; taças; travessas;
N9 876.754
turíbulos; vasos; vasilhames; ver- I
rumas; retentores de graxa e óleo.
ruma-s
N 9 876.757

ndústria Bra-sileira

rndlistria Brasileira

íTndústrm Brasifeiri.
/' Requerente: Aros Mares S.A.
7.,oca 1.' São r,aulo
•
Classe: 25
'Artigos: Cartazes eni geral, cartazes
impressos literais de propaganda; clichês; estátuas; estatuetas; esManpaaa
figuras e desenhos; frutas: flóoes e
libres de céra; flõres e fôlhas de
substâncias isolantes e sintéticas; figuras de madeira; figuras de cera;
ravuras; imagens; Máscaras de cera.;
ibras de escultura: obras de pintura:

Requerente: Ultra,lar Aparelhos e,
Serviços Ltda.
Local: São Paulo
Classe: ' 14
Artigos: - Vidros e seus artefatos, a
Industna àrasiteiriri.
saber: Açucareiros; almofarizes; amRequerente: Aços Villa•res S.A.
pélas (para, vacinas); anéis (círculos
de vidro) ; aquários; bacias; bandeLocal: São Paulo
Classe: 28
jas; bebedouros; bibelots; base:Á teiras ; bom.bonieres; botelhas; bulbos
Artigos: n classe
de vidro (pára. lâmpadas); cálices;
N9 876.755
canudinhos; chapas de vidro; chapas
; de fotografia ; círculos de vidro; coai feteiras compo te iras ; copos; cubetas;
centros de mesa; . cântaros; capsulas;
cristal trabalhado; - envólucros para
. vacinas; espelhos: espelhos ',az faz-ar
Indústria
barba ; esteiras de là- de vidro; esp remedores simples de frutas; fios
de vidro; fórrnas de vidro refratária ;
frascos; frascos .isoladores para líRequerente: Irmae
Importação, quidos; frascas de filtrar; frascos
Comércio e Indústria Lida .
nara xaroue: . fruteiras rip wiArrs

çacIL

nega erente Ultralar Aparelhos
Serviços Ltda. •
Local : São Paulo
Classe : 7
Artigos : Máquinas e utensílios para
serem usados exclusivamente na agricultura, a saber; adubadores; arados:
arranca,dores de tocos; ancinhos e
empithadores combinadas; bombas
de jardim; bombas para adubos; celfa,deiras; carpideiras ; cultivadores;
charruas; escarrificadores; enxofracidras; facas para máquinas agrícolas; • grad .s articuladas ; grades triangulares; grades de molas para
agricultura; grades de discos ou dentes; lança-chamas: máquinas para
pulverizar e borrifar desinfetantes;
máquinas batedeiras ; máquinas • para
irrigação; máquinas para matar forMigas e outros insetos; máquinas .de
podar; máquinas sachadeiras: máq uinas. ensilhadoraa: máquinas • corta-;
doras de grama; máquinas niveladorás; moinhos de 'vento; moto-arados;
rolos compressor( s p arà esfarelar
terra ; segadeiras; sarneadeiraS; tocadores de grama; tratores a serem
usados em trabalhas de fazendas;
v assouras mecânicas nara lardhr
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:,1.1.3 metálicas pesra solda; perinalos;
pichesbeque; piaqué; platina; poeiras máquinas de coseré máquinas de cos.:,
de meta); pôs metálicos para solda; turar; máquinas de' cavar; máquinas
_prata; ruols; rutênio. similar; soldas de debruar; máquinas de derrubar;
metálicas; spiegel; spiegelisen; su- máquinas de descarnar; máquinas do
cata de metal; tântalo; thomaz (me- ciescoroçar; máquinas de •clesgaseifitais fundidos); •(..4.t.as metálicas para cor; máquinas de despolpar; máquinas
soldas; titânio; titaniosilico; tansba,' de difundir; máquinas de dobrar;
que; todo; tugstênio (meatl); vana- máquinas de drenar; máquinas de
dio (metal); volfram; volfr-nio (me- embragar; máquinas de empurrar; 1
tal); yellow; zinca; zircônio (metal). máquinas de enfornar; máquinas de .1
engraxar; máquinas de estriar; met- .
Classe: 6
Artigos: Máquinas e suas partes inte- quinas de explosão; máquinas de ex- grantes, a saber. acoplamentos axiais; tração; máquinas de fabricar pra.*
alavancas mecânicas; alavancas par-, dutos; raequina.s de filetar; máquinas
tes de Máquinas, anéis de segmento; de movimentar; máquinas de pregar;
anéis partes de máquinas; antideto- maquines de produzir; máquinas de 4
nandes para moCores; aquecedores de roscar; máquinas de sacudir; máqui-. •
máquinas; arietes; arneses; arranques nas de saiagr; máquinas descascade. motores; apitos de máquinas; aros donas; máquinas desem palhadorase i
t'nelt.i.stria Brasileira
Requerente: Ultralar Aparéltios c
de máquinas; balanceiros de máqui- máquinas desfibradoras; má q uinaS: r
Serviços Ltda.
nas; bases de máquinas; barras de desintegradoras; máquinas desnataRequerente: Indústria Marina de
Local: São Paulo
máquinas; bate-estacas; betoneiras; doras; máquinas de trabalhai': produAuto Peças S.A.
Classes: G, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 21
bielas; • blocos partes de máquinas; tos; máquinas de transformar prdduLocal: São Paulo
22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 34, 35, 36
bombas a pistão; bombas centrifugas; tos; máquinas • distribuidoras ;máClasse: 5
37, 38, 39, 40, 48, 49 e 50
quinas elétricas; máquinas elevadoArtigos: Metais não trabalhados ou bombas elétricas; bombas hidráuli- ras;
máquinas em p aeotadoras; máFrase de propaganda
p arcialmente trabalhados. Usados, cas; raçadeiras de máquinas; braços
quinas emp alhadoras; máquinas enN9 876.762
nas indústrias a saber: Aços adesivos de máquinas; brocas mecânicas; bron-; cadernadoras;
encanadoras;metálicos; alcalinos metálicos; alpa- zes de máquinas; brontinas; .buchas máquinas engmáquinas
aveladeiras; Máquinas
ca (metal); alpaz; alumínio; anti- de máquinas; burrinhoS, cabeçotes de enroladoras; máquinas
ensacadoras;
fricção-metal; antimônio; aparas cie máquinas; cabrea.s; cabrestantes
escavadoras; máquinas esmttal; babit (metal): (barra-metal máquinas; cadeias para máquinas; máquinas
tampadoras; máquinas espremedoras:, t
em) ; bronze; carbono; metais a; car- caixas partes-de máquinas; calandras; máquinas
furadoras; máquinas gaseibureto metálico; cascara (cobre) calços partes de máquinas; coladeiras ficadoras; máquinas
gramadeiras; rná•-n
de máquinas; câmbios; camisas para
cério (metal); (chapas - metal); máquinas;
canos partes de máquinas; quinas impressoras; máquinas impulchumbo; cisalhas de metal; cobre;
carburadores; cardans; carters; chu- sionadoras; máquinas industriais; !
colas metálicas; (soldas) constantan madeiras
antifricção para máquinas; máquinas lavadoras; máquinas lixa.;
(lisa) ; cromo (metal) ; cupro-níquel; compressores;
de fôrça; donas; máquinas misturadoras; inae ..,
duralumínio; durana (metal) ; elec- comutadores decomutadores
velocidade; condensa- quinas moedoras; máquinas pneuma...
tron (metal); eletroplata; -tstanho; dores
de máquinas; condutos para ticas; máquinas p ulverizadoras; má . •
estibio; ferro; fundidos-metal; (glu- maquinas;
quinas purificadoras; maquinas racontra-hastes de máqui -. 1.-4..
•
cínio; gusa; hidrogênio; iman na- nas; contrapesos
de máquinas; poroa.s 1 chadoras;
máquinas refinadoras; má-•
tural (ferro magético); itrio; "kie- para máquinas; corrediças
para
má
selguludi laminados; latão ligas me- quinas; correntes de máquinas; cor - quinas refrigeradoras; máquinas se1
máquinas seperadoiass; mátálicas; limalhas de metal; litio rentes de transmissão; cruzetas par - dadoras;
as máquinas solda(metal) ; manganês; , maganin; mer- máquinas; cubos para má q uinas: cuiaa quinas serrador;
cúrio; moligdeno (metal) Muntz; ní- ras de máquinas; dínamos; discos de- (toras; máquinas sopradoras; máquiRequerente: Van 1VIelle N. V.
quel; osmio; osmirídio; ouro; ouro- ináq inas; dragas mecânicas; eixosu nas torcedoras; máquinas torneadoLocal: em Roterdan, Holanda
pel; paládio (metal) ; • pastas metá- ci e máquinas; eletrodos; êmbolos; en- ras; máquinas trituractora.s; máquiClasse: 41
nas nasurelidoras; máquinas ventila- . .
licas para soldas; p ermaloc; piches- g enhos
de cana; engenhos de serra;
Artigos: Caramelo
' •
beque; plaquê; platina; poeiras de e ngrenagens de máquinas escatéis; es- doras; marteletes mecânicos; martelos
mecânicos;
[mecanismos de máquinas;
metal; pós metálicos para solda; meria de máquinas; esmeris mecâ1\19 876.763
prata; ruols; rutênio; similor; sol- nicos; estassanizadores; excêntricos moinhos, molas • de máq uinas; moto.
das mtf ,álicas; spiegel; spiegelisen; e máquinas; facas partes de má- res; munhões para máquinas; parafu-4
sucata de metal; tântalo; thomaz umas; ferramentas mecânicas; ferra- soa para máquinas; pedais de máquina; pentes de máquinas; pentea(metais fundidos) • tiras metálicas
entas partes de máquinas; filtros
para soldas; tidnio; titaniosilico; e máquinas; foles de máquinas; feir- dores de teares; pingadores de mátombaque; tordo; tungstênio (metal); mm as de máquinas; fornos de má- 'pquinas; pilões, partes de máquinas;
vanádio (metal); v'olfram; volfrânio umas; forquilhas; franzidores de má- istões para máqulnass placas para.
(metal); yellow; zinco; zircônio umas de costura; freios; fruas; fix- tornos; placas partes de máquinas;
plainas; planetárias; platinados ele
(metal).
adores de máquinas; furadores meai- motores; polias; politrizes; partes de
icos ;gatilhos de máquinas; gera- máquinas; prensas, ralos de máquiNs. 876.765-770
ores de, corrente; grelhas de má- nas; receptáculos: redutores para
g Umas; gruas; guias partes de mámáquinas; reguladores de fôrça, para
ninas; guinchos, guindastes; hastes máquinas; reguladores de velocidade.
ci e máquinas; insufladores de ar l:ara
máquinas; rolamentos de moin áquina.s; juntas para ' máquinas; para
tores: rolos partes de máquinas: TO . ..
la nça partes de máquinas; lubrifica- tativas;
rotores; segmentos; separa,- .-1
do res partes de - máquinas; macacos; dores, partes
de máquinas; tambores:
armais antifricção; manivelas de partes de máquinas; teares; tesouras. 4,
as áquinas; máquinas abanadoras; máUS tas a BraciloiDZI
mecânicas; ternos; tremonhas; • tubuqumasachatadóras; Máquinas acio- lações
para caldeiras; turbinas; i
na donas; máquinas adelgaçadoras; %mias,
partes de máquinas; veti
la- .
ai áquinas afiadorass máquinas ajusta- dores, partes
Bradleir
Requerente: Indústria Marina de
de máquinas; ventai.' 4
doras; máquinas alargadoras; maqui- nhas, partes de
• Auto Peças S.A.
máquinas; virabre• 4
fl as aliinentadoras; máquinas alisadoLocal: São Paulo
quina;
volantes,
partes de máquinas, gi
Requerente: Indústria Mardi:
nas ; máquinas alumadoras; máquinas
Classe: 5
Classe:
7
de Auto Peças S. A.
am
assadoras; máquinas aplainadora,s; Artigos: Máquinas de agricultura e
Patigos: Metais não trabalhados ou
Classe: 5
as
áquinas
arque,tdora.s;
máquinas
arparcialmente trabalhados. Usados nas Artigos: Metais não trabalhados ou
horticultura e suas partes integrantes.,
ndústrias a saber: Aço; adesivos me- p arcialmente trabalhados. Usados nas rol hadoras ;máquinas aspiradoras; Grandes instrumentos , agrícolas, ináquinas
atarrachadoras;
máquinas
tálicos; alcalinos metálicos; alpaca indústrias a saber: Aço; adesivos me- a
clusive tratores, a saber: adubadores;
vapor; máquinas 'batedeiras; má- ancinhos, empilhadores; ancinhos me- : . 1
Metal) alpax; alumínio; antifricção- tálicos; alcalinos metálicos; alpaca qu Mas
W
beneficiadoras;
máquinas
bommiai; antimônio; aparas de metal;
(metal); alpax; alumínio; antifricção- be adoras; máquinas brunidoras; má- cánicos; ancinhos, puXados a scayalo:E
p abit (metal) ; (barra-metal em); metal;
arados: arrancadores, de plantas; arantimônio; aparas de metal;
inas buriladora.s; máquinas cata- ranca-tocos: balancins: batedeiras
Pronze; carbono; metais 'a; :carbure- babit (metal); (barra-metal em); qu
doi
.as; máquinas centrifugadoras; máto metálico; caseara (cobre) 'cério bronze; carbono; metais a;; carbu- qu
agrícolas; bicos para arados; bombas
inas classificadoras; máquinas co- agrícolas; borrifadores agr"colase
Metal); (chapas-metal) ; chumbo; reto metálico; caseara (cobre); cério
oras; máquinas compressoras; -ma- braços de arados; capinadeiras meiisalhas de metal; cobre; colas Me- (metal); ( chap as-metal); chumbo; let
qui nas condensadoras"; máquinas con- cânicas; carp
tálicos; (soldas) constatan (lisa); cisalhas' de metal; cobre; colas metá- du
ideiras; cavadeiras; eei:romo (metal): cupro-níquel; dura:- licas; (soldas) constantan (lisa); cro- quitoras; máquinas construtoras; má- ladeiras; ceifeiras; cepos 'de arados:.
nas
cortadoras;
maquinas
de
abrir;
umínio; dimana (metal) ; electron mo (metal); cupro-níquel; duralumi- máquinas de acoplar; máquinas de charruas; cortadores mecânicos de
cana, capim, grama etc.: descavadeimetal) eletroplata; estanho; estibio; nio; durana (metal); electron (me- alt erar
produtos; máquinas de bene- nas 'mecânicas; desterroadores a,grierro; fundidos-metal; glucinio; gusa; tal) eletroplata; estanho; estralo; fiei ar produtos;
maquinas
de
binar
ddrogênio; íman-natural (ferro mag- ferros fundidos-metal: glucínio; gusa; fios ; máquinas de bobinar; .má.quinas colas; destocadores; distribu :stiores metético) ;. trio ; "kieselguhr" lamina-: hidrogênio; imã natural (ferro mag- de bordar; máquinas de briquetam cânicos de . estrume; distribuidores
Mecânicos de sementes; eixos de máOs; latão; ligas inctáliCas; ..limalhas nético):' Rido; "kieselguhr"
má
debruadoras; máquina:3" de quinas agrícolas ;escarificadore,s; esle metal; Mio (metal) ; manganês'. dos; latão; ligas metálicas; /Malhas brimquinas
nir;
máquinas
debulhadoras;
mácavadeiras
mecânicas . espalhadeiras
laganin; mercúrio; moligdeno (ine- de metal; litio (metal); manganês;
quinas de burilar; máquinas de caU). muntz; níquel; ossio; esmiridio; rnaganin; mercúrio; moligdeno (me- landrar; máquinas de cardar; má- de terra, máquinas extintores de er- •
aro; ouropel; paládio (Metal) ; naz- tal) muntz; níquel; ósrnio; osmiridio; quinas de clarear; máquinas de co- vass daninhas e pragas; extintores
is metálicas pap, soldas; perinaloy; ouro;, ouropel; paládio (metal); Das- lar; máquinas de conservar estradas; agrícolas, máquinas; fenadeiras; ga.danheiras; grades de discos ou deri.e
nT Ç

876.761

pichesbeque; plaquê; platina; poeiras
de metal; pós metálicos para 1Dida;
prata; ruols; rutênio; similor; soldas
metálicas; - spiegel; speigelisen; • sucata de metal; tântalo; tho.maz (metais fundidos); tiras metálicas para
soldas; titânio; titaniosilico; tombaque; tório; tungstênio (metal); vanáciio . (metal); volfram; volfrânio
(Metal); yellow;- zinco; zircônio . (metal).
N9 876.764
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;aparelhos mentos Oticos; dispaaitiwas para; fo- mostradores; níveis; Objetivas fototes. ; lança-chamas agrícolas; leivado- 'aparelhos de refrigeraçãodo
saafego); calizadores para câmaiass; fogareiro gráficas; óculos; odômetros;
res; locomoveis agrícolas; maquinas de segurança (inclusive
adubadeiras; máquinas amassadoras aparelhos de sinalização; aparelhos (elático au-não); fogões (elétricos ou grafos; oxiliadores; ozononizadores;
agrícolas; máquinas arrancadoras de desinfetadores não medicinais; apa- não); fonendoscepios; -fones; fona- ozonômetros; ozonoscópios; padrões;
tocos; máquinas batedeiras agrícolas; relhos de som; aparelhos de teleco- gráficas, máquinas; fonográficos, dis- painéis de aparelhos elétricos; panemáquinas borrificadoras agrícolas; municações; aparelhos de televisão; cos; fonógrafos; fonte de cabeça; fo- las re pressão; panelas elétricas; panmáquinas capir adeiras; máquinas aparelhos esterilizadores (não medi- - nômetros; fonoscópios, fôrmas elétri- tômetros; para-raios; passímetros; pecarpideiras: máquinas cavadeiras; cinais); aparelhos fotogramétricas; cas; fornos; fosforoscópios; fotodecal- dõmetros; pêndulos; penteadores; ele,
máquinas ceifadeiras; máquinas cca aparelhos fotográficos; aparelhos fo- cadores; fotofonos; fotográficas, má- tricos; pesagem, aparelhos para; pethedeiras; máquinas cortadeiras de totelegraficos; aparelnos gaseificado- quinas; fotografômetros; fotoscópios; sagem, instrumentos de; pesos para
plantas; máquinas cultivadoras; má- res; aparelhos geofísicos; aparelhos freqüência, aparelho de; freqüência, balanças; picadores de uso domés:minas de abrir canais de irrigação; hidremétricos; aparelhos meteoroló- medidores; freqüêncimetros; fusíveis, tico; pick-ups; pilhas elétricas; pincemkáquinas de amanhar terra; máqui- gicos; aparelhos misturadores (de 11- bases de; fusíveis, chaves de; gaba- nez; pipetas; pirômetros; piroscópIos;
na de colher algodão; máquinas de. q.uidos, de óleos); aparelhos ozoniza- ritos; galactômetros; galvanômetros; pistolas de pintar; planímetros; piaolhar frutas; máquinas de combater dores; aparelhos náuticos científicos; garrafas térmieas; gás, bicos auto- nisf éricos ; pluviômetros; pulvioscópragas; máquinas de cortar galhos; aparelhos pasteurizadores; aparelhos máticos de; gás, bambas para; gás, pios; polarimetros; polariscópios; ponaquinas cle cortar raízes; maquinas projetores; aparelhos reatores; apare- bombas para limpar tubos de; gás, tenciômetros; prismas; projetores ciprovar; gás, contadores nematográficos; projetos de filmes;'
• le matar formigas e outros insetos, lhos radiofónicos; aparelhos aefrigq- bombas para
sa agricultura; máquinas derrubado- radores: - aparelhos radiotelegraficot; de ; gás, difusores de; gás, dispositivos projetores de imagens; projetores de
ras de árvores; maquinas desinfeta- aparelhos reprodutores de imagens; para lavar; gás, aistribuidores de; luz; propulsores: prumos, pulverizaaoras de plantações máquinas em- aparelhos reprodutores de sons; apa- gás, fogões à; gás, fornos a; gaso- dores, não de outras classes; quadrangeisers; geladei- tes; quadros de eletricidade; queima1 ailhadeiras agrícolas; máquinas capa- relhos sinaladores; aparelhos solda- gênios; gasômetros;
: hadoras da terra: Máquinas enxo- dores; aparelhos sonoros; aparelhos ras; giroscópios; . obos geográficos dores de óleo; queimadores elétricos;
ensino; globos terrestres para radiofônos; rádios; reatores; reflefSradeiras, para agricultura; maquinas telefônicos; aparelhos telegráficos: para
aaarelhos snsino; gluctômetros; gnômonos; go- tores; refrigeradores; regadores amatermostatos;
sscarificadóras; máquinas estruma- aparelhos
niômetros; graduadorse; grafófonos; maticos; registradores de aparelhos;
5 leiras; Máquinas extintoras de ervas tmca-discos; aparelhos ventiladores; grafometros;
grafonolas; gramofones; registradores de ar; registradores ae
' daninhas e pragas; máquinas insiti- apitos não de outras classes; aquecefurtas agrícolas; Maquinas irrigaaoras dores; aristonômetros; aspiradores de-. gravadores; gravimetros; gravoscó- atmosfera; registradores de peso; repios;
grupos
conversores; harinunõ- gistradores de pressão; registradores
agr"colas; máquinas lança-chamas pó; assadores; autoclaves; autormiagricola,s; maquinas leivadeiras; má- ticas-chaves; baterias; balanças; bal- metros; hectógrafo; hectograno; bac- de tempo; registradores de tensão; requinas nivelacioras agrícolas; máqui- cões frigoríficos; balizas; barógratos; toésteres;' hectômetros; heliógrafos; gistradores de tiragem; registradoras
nas podadeiras; maquinas pulveriza- barômetros; bazímetros; batedeiras de heliofonógrafo; helicõmetro; helõine- de tráfego; registradores de transito
dosas agrícolas; máquinas regadeiras uso dpméstico; baterias; beraamins; tro; helisocópios; heliostatos; helio- (borboleta); registradores de velociagrícolas; Máquinas sachadeiras agrí- binóculos; bitolas; pohinas; bombas termônistros; herbários didáticos; he- dade; registradores para veículos; recolas; máquinas semeadeiras; moinhos de ar não mecânicas; borboletas au- rometros; hidrantes; hidráulicos, apa- gistradores automáticos; registros
de vent.; s mondadeiras; moto-char- tomáticas; bules elétricos; buzinas; relhos; hidrobarõmetrpos; hidra dina- para água; registro para canais; reruas; motores agrícolas; niveladores bússolas; butirômertos; caixas auto- mómetros; hidrógrafos; hidrômerros; gistros para gás; registros para luz;
agrícolas; plantadeira.s, máquinas; po- máticas não de outras classes; cali- hidrostatos; hidrotimetros; higrôme- registro para vapor; registros teledadeiras, maquinas; pulverizadores bradores; câmaras de aparelhos; ca.- tros higroscópios; hipsôm.etros; taidaa gráficos; réguas graduadas; relays
agrícolas; regadeiras mecânicas; ra- maras fotográficas; câmaras frigorl- metros; holofotes; horizentes artifi- ralais; relógios em geral (inclusive
lhas de arada; reçadeirasanaquinas; ficas; câmaras de cinema; câmaras de ciais; harse singers; incubadoras; 'in- solares); reômetros; 'reostatos; reorodas de arado; rolos compressores televisão; campainhas elétricas; car- dicadores automáticos; indicadores de tomo; resistências, retificadores; seispara esfarelar terra: rolos destorroa- regadores automáticos; carregadores detenção de curto-circuito; indicado- mofones; seismógrafos; seis mosca.
dores; semeadeiras, máquinas: semea- pneumáticos; cartas astrograf icas; res de aparelhos elétricos; indicadores pios; selecionadores; semáforos; sedora; sulfatadoras agrícolas; timões cartas geográficas; cartas nauticas, de corrente; indicadores de lavado- reias de alarma ;sereias de aviso; sede arados: tosadores de grama; trato- chapas de aparelhos elétricos; cisas- res; indicadores de escapamento; in- tas de sinalização; elétrica; sifões,
ses agrícolas; vaporizadores agrícolas, ais; chaves automáticas; chaves de dicadores de flexões; indicadores de sextantes; sinais de trânsito; sinaClasse: 8 lavanca.s; chaves elétricas: chayes força motriz; indicadores de nível; leiros de direção; sinclaonizadorês;
Artigos: Instrumentos de preciaao, magnéticas; chocadeiras; chuveiros indicadores de pêso; indicadores de sinoscémios; sirenes; sismofone; sisinstrumentos científicos, aparelhos de elétricos; cidômertos; cinematógrafos: preços (taxímetros e similares); in- moseópios; sistema de alarma; sisteuso comum, instrumentos e aparelhos clinômetros; obradores; colimadores; dicadores de pressão de gás; indica- ma de comunicação; sistema de condidáticas, moldes de tôda espécie, colorimertas; comandos à distância; dores de pressão de vacilo; indicado- trôle; sistema de sinalização; sistema
acessórios de aparelhos elétricos (in- combustores de gás; compassos (ex- res de quantidade; indicadores de de som; siestômetros; soldadores eléclusive válvulas, lâmpadas, tomadas, cato para desenho), computadores, tensão; iadicadores para motores; in- tricos; soquetes; sorveteiras; suportes
fios, soquetes etc; aparelhos fotogra- condensadores; contadores automa- dicadores para válvulas ;injetores; In- de aparelhos elétricos; tannetros; taiicos, einem itoaraficos, máquinas ia- ticos; contadores de rotações; conver- seticidas não agrícolas, aparelhos; ins- queômetros; taxímetros; telefones; telantss etc.; discos gravados e filmes sores; coornatógrafos; cogneteleiraa; trumento,s de cálculos; instrumentos lescópios; televisões; televisores; teorevelados) a saber: abaixa-luzes; cometas elétricas cornetas para vci- de contrôle mecânico; instrumentos dolito; termofones; termômetros não
abajures; absorsômetros, acendedores; culos; correntes de agrimensor; cor- de laica; instrumentos matemáticas; clínicos; tercoscópios; termostatos;
actinôMetroa, açucarimetros; acumu- ladeiras de fotografia; cristais de ra- instrumentos náuticos científicos; In- tira-linhas; toca-discostorneiras automáticas; neiras
tr
de
ladores; adaptaaores; aerômetros, al- crio; cromastocópios; cronógrafos; cro- tercomunmadores; interruptores; iso- compressão;
torradeiras; torradores;
coolumetros; alternadores de corrente nômertost curvinietr os ; densímetros; ladores; isolantes; fitas; kaleidoscó- tostadeiras; transferidores;
transistoelétrica; alto-talantes; amassadeiras descascadores de uso doméstico; des- pios; lactoscópios; lâmpadas; lamtrenas; tripés de aparelhos fotode uso doméstico; amortecedores elé- pertadores' diais; diafragmas; discos piões, lanternas de pilhas; lanternas res;
tricos; -amperímetros; ampliadores; automáticos; discos fon.ografados; dis- elétricas : lanternas simples; lareiras; gráficos; tuaos acústicos; tubos conválvulas de comporta; válvulas
amplificadores; analisadores; anais cos gravados; discos para calculos; leasômetros; lentes; linimetros; Uni- cluas;
elétricas; varas graduadas; varikrade calibrar; anemômetros; antenas; discos sonoros; discos telefônicos; dis- gratos; I iquidificadores; lucimetros; fos;
velocímetros;
ventiladores; vianúncios eletrices; aparelhos aciona- tribuidores de eletricidade; dispositi- lunetas; maçaricos; ma,crõmetros;
dos por moedas; aparelhos aerofoto- vos mecânicos ou elétricos para cor- magnata:maios; manipuladores; ma- bradores; voltímetros; volumetros;
vulomenômetros; svattômetros;
gramétaicos; aparelhos amplificado- Galas; duchas; ebulidores; ecobatime- nometros; mapas astrograficas; mazimoscópios.
res; aparelhos calibradores; aparelhos troa; ejetores; eletróforo; eletrosaó- p as de astronomia; mapas geográfiClasse: 21
cinematográficos; aparelhos cosmo- pios; enceradéiras; equipamentos de cos; mapas marítimos; mapas náu- Artigos: Veículos
e suas partes inte: gráficos; aparelhos de agrimensura; aparelhos elétricos; equipamento para ticos; máctuinas afiadoras, de uso clo- grantes, exceto máquinas
e motores,
aparelhos de alarma; aparelhos de sincronização espelhos para !alatina°
i alta tensão; aparelhos de ar refri- elétrica; espectroscópios; espetOgrafos; méstico; máquinas cinematograticas; a saber: alavanca de câmbio; ambugerado; aparelhos de assar; aparelhos espremedores de uso doméstico; es- máquinas cortadoras, de uso domés- lâncias e suas partes integrantes;
de astronomia; aparelhos de cocção; auadro, exceto para desenho, estabili- tico; máquinas de fazer café, de uso amortecedores de veículos; aros para
aparelhos de comunicação. interna; zadores de pressão; estabilizadores de doméstico; máquinas de lavar legu- veículos; automóveis e suas partes
autocaminhões e suas
. aparelhos de contrôle de calor; apa- voltagem; estádias; astadimetros; es- mes, de uso doméstico; máquinas de integrantes;
partes integrantes; automotrizes e
relhos de contrôle de fôrça; apa- tenômetros; estereoscópios; estereo- lavar pratos; de uso doméstico; má- suas
partes
integrantés;
aviões e suas
relhos de contrôle de movimento; grafoscópios; estereõmetros ;esterco- quinas de moer ou picar legumes, de
integrantes; balões para na• aparelhos de contrôle de som; apa- Planimetros estereopticons; estesiôme- uso doméstico; máquinas falautes; partes
relhos de contrôle de temperatura; troa; estetômetros; esticadores; apa- máquinas fotográficas; maquinas la- vegação aérea e suas partes integranaparelhos de cortar frios (de uso do- relhos; estilômetros, eatrada du ferro, vadoras de uso doméstico; máquinas tes; bicicletas e suas partes integranméstico); aparelhos de encerar (de apareihca, para; estrada de ferro, con- limpadoras de uso doméstico; máqui- tes; bondes e suas partes integrantes;
nas picadoras de usa doméstico; má- botes e suas partes integrantes; brauso doméstico); aparelhos de enge- trôle de; estrada de ferro, Sinais
nharia; aparelha de engomar (de tomáticos para; estrada de ferre, quinas registradoras, exceto de escri- ços para veículos; breques; calotas;
• uso doméstico); aparelhos de espagir; sistema de sinalização para; esutfas tório; máquinas marcadoras de pas- câmaras de ar para veículos; camioaparelhos de evaporação; aparelhos de aquecimento; estufas para plan- sagens; máquinas elétricas; matemá- netas e suas partes integrantes; cade experiências cientificas; aparelhos tas; endiômetros; evaporâmetros; ticos, instrumentos; medidores de al- minhões e suas partes integrantes
de fermentação; aparelhos de física; exaustores, exceto de máquinas; ex- tura; medidores de comprimento; canoas e suas partes integrantes
aparelhos de fotodecalque; aparelhos aarirnentadores de ovos; espcisômetros; medidores de distância; medidores de carretas e suas partes integrantes
de fotografia: aparelhos de galvano- extintores de incêndio; fantaseópioS; fôrça; medidores de intervalo; medi- carrinhos-de-mão e suas partes inteplastia; apareliiõs de geodesia; apa- faroletes, faróis; fecha-portas auto- dores de pressão; medidores de ros- grantes; carroças e suas partas interelhos de geometria; aparelhos de máticos; fecha-partas pneumáticos; ca; medidores de volume; medidores' grantes; carrocerias; carros irrigad(or.
iluminação; aparelhos de institutos de feders; ferros elétricos para solda; graduados; megafones; megâmetros; dores e suas partes integrantes; carbeleza; aparelhos de matar insetos ferro para passar e engomar; ferve- megascópios; mescladores; meteoro- ros motores e suas partes integrar).(não agríeolas); aparelhos de medi- dores; filmadorés; filmes revelados; lógicos; aparelhos meteoroscópios; tes; carros reboques e suas partias inção; aparalhos de observação; apare- 91Crantes, aparelhos; ',atroa automá- metrônomos; metros; microfones; mi- tegrantes; carros tanques e suas parlhos de ordenha; 'aparelhos de passar ticos; fias; aparelhos elétricos, física, crómetros; microscópios; mierótomos; tes integrantes; cascos de embarcaroupa (de uso doméstico); aparelhos aparelhos de; física, instrumentos de; miras de base; miras graduadas; mia- ções; chapas para veículos; chassis:
de pesar; aparelhos de proteção coa- fitas métricas' fixos dentados; flexl- turadores de líquidos; moedores de desligacleiras de veículos; direções de
t kívri: e suas partes Intra acidentes: anarelaes da radiai matros: flushen • faca= de irisara- uso doméstico: moli netes hitirálilirns: veiruins

,
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tegrantes; dragas; eixos de diaeÇãO
para veículos; eixos de veiculas; elevadores; embarcações e suas partes
Integrantes; engates de veículos; escadas rolantes; escotilhas; estribos de
veículos; freios 'de veículos; fronteiras
para veículos; furgões e suas partes
Integrantes; guidões para veículos:
hélices de veiculos; jangadas; lanchas e suas partes integrantes; lemes; locomotivas e suas partes integrantes; manivelas para veículos;
mastros; molas de veículos; motocargas e suas partes integrantes: moto, cicletas e suas partes integrantes;
motociclos . e suas partes integrantes;
motofurgões e Suas partes integfantes; motoretas e suas partes integrantes: naves e suas partes integrantes; navios e suas partes integrantes; ônibus e suas partes integrantes; para-brisas de veículos; parachoques de veículos; para-lama de
veículos; pedais de câmbio; petroleiros e suas partes integrantes; pick-up
e suas partes integrantes; pneumáticas de veículos; pontões da veículos;
radiadores . para veículos; ralas para
bicicletas; rebocadores e suas partes
integrantes; reboques e -suas partes
Integrantes; remos; rodas de veículos;
selins; toletes para veículos; tratores
não agrícolas, veículoa e suas partes
Integrantes; trens e suas partes integrantes; troles; troleibus o suas partes integrantes;, trucks e suas partes
Integrantes; vagões e suas partes
integrantes; vagonetas e Suas Partes
-i ntegrantes; • varais de veículos; varetas para veículos; veículos.
Classe: 39
ali lagos: Artefatos de borracna e 'de
guta percha, a saber: anaas; argolas;
aros; arreios; assentos; bacias; bases;
bicos; bocais ;. tails.as; braçadeiras; cabos; Caixas; calços; câmaras de ar,
exceto para veículos e máquinas; coa
nudos; centros de mesa; chapas; chicotes; chupetas; chuveirinhos; chuveiros comuns; correias (exceto de
transmissão de máquinas e de vestuário); cubos; cunhas; dedeiras; descansos: desentupideiras: discos para
mesa: elásticos; encostos; envólueros;
esferas; estrados (exceto tapetes);
esgunchos; fios, exceto para tecelagem o elétricos; guarnições para móveis e similares; lancheiras; lenóis;
maçanetas; -manoplas; mochilas; 'petas para businas; placas; pneumáticos, exceto de máquinas e de veículos; pratos; ponteiras (exceto para
bengalas e guarda-chuvas); protetores (inclusive para cama e mesa);
recipientes; revestimentos; rodas, exceto de- máquinas e de veículos; rocgaios: sacos (exceto de uso médico);
saltos; solados; - solas; suportes;
tildas; toalhas; tubasa'-vasos.

DIÁRIO OFICIAL (Seção

Março de 1959 1955

fios mecânicos; ancinhos puxados a
N 9 876.774
de amanhar terra; máquinas de et)*
cavalo; arados; arrancadores de planlher algodão; máquinas de colher
tas; arranca-tocas; balancins; batefrutas; máquinas de combater pragas,
deiras agrícolas; bicos para arados;
máquinas de cortar galhos: máquinas
bombas agrícolas; borrifados-c.a agríde cortar raízes; máquinas de matar
colas; braços de arados; capinacteiformigas e a outroa insetos na agriras mecânicas; carpideiras; cavadeicultura; maquinas derrtil;adoras de
ras; ceifa.deiras; ceifeiras; cepos cie
árvores; máquinas desinfetadoras de
arados;_ charruas;, cortadores mecâ.plantações; máquinas empilhadeiras
nicos de - cana, capim, grama etc.;
agrícolas; máquinas espalhaclaras da
desdavadeiras • mecanicas; desterreaterra: máquinas enxofradeiras para
dores agrícolas; destocadores; distriagricultura: máquinas escarificadera:s:
buidores mecânicos de estrume; dismáquinas estrumadairas; máquinas
tribuidores mecânicos de sementes;
extintoras da ervas daninhas e praeixos de. máquinas a grícolas; escarigas; máquinas insetífugas agrícolas:
ficadares: escavadeiras mecânicas;
máquinas irrigadoras agrícolas; mápalhadeiras de terra, máquinas; exquinas là-iça-chamas agrícolas; mátintores de ervas daninhas e pragas;
quinas leivadeiras; máquinas nivelaextintores agrieolas, máquinas; tedonas agrícolas; máquinas peciadei,
nadeiras; gactanheiras; grades de disias; máquinas pulverizadoras agridoRequerente: Indústria Man..a.
cos' ou dentes; lança-chamas agrícolas; máquinas regadeiras agrícolas:
de
Auto
Peças
S.A.
las; leivadores; locomóveis agrícolas:
máquinas sachadeiras agrícolas; máLocal:
São
Paulo,
máquinas adubadeiras; máquinas
quinas semeadeira.s; moinhos de venClasse:
50
amassadoras agrícolas; máquinas artos; montadeiras; moto-c harrua s;
rancadoras de tocos; máquinas . aíate- Artigos; Serviço de instálaçôea elé- motores agrícolas; niveladores agría
deiras agrícolas; máquinas borrifado- tricas em veículos; consertos, refor- colam. plantadeiras, máquina:: podara,s agrícolas; máquinas capinacleiras; mas e reposição da acessórios e peças deira s , máquinas; palverizadcres aarimáquinas carpideiras; máquinas cava- elétricas ou não de veículos; serviço colas: regadeiras mecânicas; ralhas
deiras; máquinas ceifadeiras; máqui- de funilaria e pintura de veículos; de arado; ro a adeiraannaquinas; rodas
nas colhecleira,s; máquinas cortadei- serviço de lavagem e lubrificação de de arado; roloa compressores para esveículos; estacionamento para
ras de plantas; maquinas cultivadofarelar terra; roles destorroadores;
veicuacta
ras; máquinas de • abrir canais de irsemeadeiras, máquinas; semeadora;
rigação; máquinas de amanhar :aula,
sulfatadoras agrícolas; alindes de araN 9 876.775-7'77
máquinas de calhar algodão; máquidos; tasadores de grama; tratores
nas de colhar frutas; maquinas ele•
agrícolas: vaporizadoras agrícolas
combater pragas; máquinas do cortar
• Classta: 39
galhos; máquinas de . cortar -raizes;
Artigo::
Artefatos
de borracha e de
máquinas de- matar formigas e outros
guta percha. a saber: anéis; argolas:
insetos, na agricultura; máquinas dararos; arreios; assentos; bacias; bases:
rubacloras de árvores; máquinas debicos: bocais; Vasas; braçadeiras; ca-sinfetadoras de plantações; máquinas
bos; caixas; calços; câmara,: de ar,
empilhadeiras agrícolas; má q uinas caexceto para veículos e máquinas; capalhadoras de terra; máquinas arxonudos; centros de mesa; chapas; chifraaeira,s para agricultura; máquinas
cotes: chupetas; chuvei.rinhos; chueacarificadoras; maaq . uinas estrumaveiros comuns; carreias (exceto cio
deiras; máquinas extintoras de ervas
transmissão de máquinas e de veadaninhas ç pragas; máquinas lançatilado) ; cubos; cunhas ;dedeiras:
chamas agrícolas; máquinas lavadei- deaintupideiras; disco a
descansos;
ra:a; máquinas niveiadoras agrícolas;
para mesas; elásticos: . encostos; envómáquinas p odadeiras; máquinas pullucros; esferas; estrados (exceto taverizadoras agrícolas; máquinas sepatas) ; esgunchos; fios, exceto para
meaciairas; monhos de ventos; montecelagens e elétricos; guarnições para
dadeiras; moto-charruas; motores
móve:s e similares; lancheiras; lenóis;
Requerente: Indástria . Manha
agrícolas; niveladores agrícolas; piaumaçanetas; manaplas; michilas; : pade Auto Peças S.A.
tadeiras, máquinas; p odadeiras, máras para basinasa placas; pneumátiLocal: São Paulo
quinas; p ulverizadores agrícolas; re.
cos, exceto de máquinas; e de veíClasse: 50
gadeiras mecânicas; ralhas de arodo;
g adeiras mecânicas; ralhas de arado; Artigos: Serviço de instalações elé- culos; pratos; ponteiras (exceto para
rolos compressores para ealaarela,r tricas em veicules; consertos, refor- bengalas e guarda-chuvas) ; protetõ-'
terra; rolos d estorroadores; semeadei- mas e reposição de acessórios - e peças res (inclusive para cansa e mesa);
ras, maquinas; semeadora; sulfata- elétricas ou não de veicules; serviço recipientes; revestimentos; rodas, exroçadeiras, máquinas; rodas de arado de funilaria e pintara de vefeados: ceto de máquinas e de veicules; rotosaciores de grama ;tratores agrícolas serviço de lavagem e lubrificação de dízios; cacos (exceto de uso médico):'
saltos; solados; solas; suportes; tiveículos; estacionamento para
e vap orizadores agrícolas.
idas; toalhas;
toalhas; tubos; vasos
veicules
Classe: 39
ClaSse: 7
Artigos: Artefatos de borracha e de Artigos' Máquinas de agricultura e
N9 576.778
guta percha, a saber: anéis, argolas; hosticultura e suas partes integranaros; arreios, assentos; bacias; bases; tes. Grandes instrumentos agrícolas,
bicos; bocais, bõlsas; braçadeiras; ca- inclusive tratores, a saber: adubadobos: caixas, calços; câmaras de ar, res; ancinhos, empalhadorea; and- ;
N9 817,051 •
exceto para veículos e máquinas; ca- nhoa, mecânicos; ancinhos, puxados
nudos; centros de Meca; chapas; chi- a cavalo; arados; arrancadores de
cotes; chupetas; chuveirinhos; chu- plantas; arranca-tocos; balancins; Requerente: Darrow Laboratórios S.A.
TRANSM:ITNA
veiros comuns; correias Caneta de batedeiras agrícolas; bicos para araLocal: Guanabara
transmissão ,de máquinas e de ves- dos; bombas agrícolas; borrifadores
Classe: 3
tuário); cubos: cunhas dedeiras' des- agrícolas; braços de arados; capinaArtigo: Um colha() oftalmológico,
laaalucrente: Transportes laodosaários cansos; desentupideiras; discos para deira-s mecânicas; carpideiras; cavaTransminas Ltda.
mesas; elásticos; encostos; envólucros; deiras; ceifadeiraa; ceifeiras; cepos de
N"
773
• Locai: Minas Gerais
esferas; estrados (exceto tapetes); es- arados; charruas; cortadores mecâniClasse: 50
gunchos; fios, exceto para tecelagem cos de cana, 'capim, grama; etc.; ciesGttrieros de atividade: Empréaas de e elétricos; guarnições para móveis
mecânicas; desterroadores
carreto% empresa .s le entregas, em- e similares; lancheiras; lenóis, ma- caVadeiras
prêsas de - mudanças,- empresas de çanetas: manoplas: mochilas; pecas agrícolas; destocadores: distribuidores
mecânicos de estrume; distribuidores,
transportes
para businas; placas; pneumáticos, mecânicos de sementes; eixos de má_
.
exceto de máquinas e de veículos; quinas agaicola:s: escarificadores; es- 1
Na. 876.771-773
pratos: ponteiras (exceto para ben- cavadeiras mecânicas; espalhadeiras
gala e guarda-chuvas); protetores de terra, máquinas; extintores de er(inclusive para cama e mesa): reci vas daninhas e pragas; extintores
acan.rent, : (nano laia Centro
-'a Turisala e Férias Ltda,
-pients;rvimentos;ad,excto agrícolas, maquinar, faaadeiras; gade máquinas e . de veículos; rodízios; danheiras; grades de discos (a: denLa cal: São Paula
sacos (exceto de uso médico): saltos; tes; lança-chamas agrícolas; leiva- Venda de passaaens aéreas, mard1solados; solas: suportes: tijolos;
dores; locomóveis agrícolas; máquinas mas, ferroviárias- rodovianaas, fluviais
• toalhas; tubos- e vasos.'
adubadeiras; maquinas amassadoras e ltacustres, par canta p:opria ou de
agrícolas; máquinas arrancadoras de emprésas de transportes cles quais as
Classe^. 50
lacquerente: Indústria Marina
tocos: máquinas batedeiras agrícolas; agências passam aca aa entes oficiai.%
•
de Auto Peças S' A
penede
máquinas borrifadoras agrícolas; ma- de vendas . ; r e r
Artigos:
Serviço
de
instalações
eléLocal: São Paulo.
quinas capinadeira.s; waquinas aarpi- gr..1. avies c e.xcw-s&z. (12-it fura
tricas
em
veículos;
consertos,
reforClasse: 7
máquinas cavadeiras; maqui- do pa í s individual,- oa caaa n s-a ,, pra:a; • uinaa de aaric.uitara e mas e reposição de acessórios e poça doiras;
lação de serviços. aspe cana:actos, Irnas
ceifaclenas,
máquinas
elétricas
ou
não
de
verdades:
aerviço
horticultura e suas partes integrannas; máquinas cortadeiras de plantas: * formações e tarisacas e viatante a In.
de
funilaria
e
pintura
cle
veículos;
tes. Grandes instrumentos agriconis,
máquinas cultivadoras; máquinas de alusiva cio g uias e interpeete,a ernis.
Inclusive tratores, a saber: adubado- -serviço de lavagem e lubrificação de abrir canais de irrigaeao; maquinas são de cancas de Ferva c a taristicoa:
aefaanna • estacionamento para veiculoa
tas: ancinboa: emnilhadewas.
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çoeçao ni )

I
N 9 879.797
Local: Guanabara
buladoras de cartões, marcadores de
Classe: 2
Uvas, -móveis de aço para escritórios;
a saber: mapoteca, fichários, cofres Artigos: Um preparado veterinário
_
contra a anemia e verminose
e arquivos; multi-copiadores; papel
ORAND-TU..
carbono, palhetas de pintor,- pastas
,
N9 876.791
ORNTRO MB TURISMO 3 MIAS LTDL.
de cartolina para arquivos, pagadores
Ide papel, penas de metal comtim, pesos para papéis, papel estêncil, pincéis
[ INDUSTRIA BRASILEIRAJ
Requerente: Grand-Tur Centro
para, desenhos e pinturas, prensas
de Turismo e Férias Ltda.
mangais; réguas de madeira e de meRequerente: Ferdinando Pessanha
Local: São Paulo
tal para escritórios: tábuas para mulLocal: Guanabara
INDÚSTRIA
BRASILEIRA
"Ncme
de
emprèsa,
tiplicação e duplicação, tintas para
Classe: -43
_
escrever, tjntas para pinturas de. quaArtigos: Artigos da classe
Requerente: Química e Farmacêutica
149 876.781
dros, tintas gráficas, tinteiros
gp
Nikkho do Brasil Ltda.
Requerente: Condomínio do Edifício
N9 876,798
Local: Guanabara •
Luar
N9 876.785
Classe: 3
Local: Guanabara
Artigos: "Um, preparado farmacêutico
Classe:
indicado
no
tratamento
do metaboArtigos: Um edifício de apartamentos
lismo cerebral, arteriosclerose
obtenção e legalização de documentas
de qualquer natureza para viajantes
1\1.9 876.792
_
em geral; venda e reserva de ingressos para espetáculos públicos, esportivos e artísticos; compra e venda de
'r,dústria
GADOTRISTE
moedas estrangeiras co cheques da
viajantes, ressalvando-Fie as operações praticadas pelos estabelecimentos
Requerente: Comércio e Indústria
INDÚSTRIA BRASILEIRA
bancários, sujeitando-se às agências
Carneiro Ltda.
que operem em moedas só registro e
Local: Minas Gerais
Requerente: Química e Farmacêutica
fiscalização do Banco Central da ReClasse: 42
Nikkho do Brasil Ltda.
pública; exploração de serviços de
Artigos: P,guardente de cana
Local: Guanabara
"litranaf...ortes turísticos em ônibua
Classe: 2
•
mousines-, por coma própria e de
N9 876.786
Artigos: Um produto veterinário:
Requerente: Oral — Editora
terceiros, da classe 50
Anemia e verminose
Local: Guanabara
Sociedade
Técnica
Classe: 32
N9 876.783
SOTEPLAN N9 876.'793
Expressão de T.

N9 876.78e

In go,, de, O tiro

GABALGIN

de Planejamento
e adánistracao de tmprêsas

Jornal do (entro
Requerente: Sociedade dornansbica
Top News
Local: Guat.abara
Classe: 32
Artigos: Jornais, revistas: programas
de rádio, televisão e todos os outros
que constam na classe 32

.Requerente: Soteplan — Saciedade
Técnica de Planejamento e Admi-,
nistração de Emprêsas
•
Local: Guanabara
Nome Civil

Indústria Brasileira

Requerente: E . S.A.T. — Emprêsa
Sul Americana de Turismo Ltda..
Local: Guanabara
Classe: 33
, Título
N 9 876.794

SU TEPVAN
Requerente: Soteplan — Sociedade
de . Planejamento e Administração•
de EmPrêsas .
Local: Guanabara
Classe: 50
Prestação de serviços técnicos de planejamento e administração de
e.Mprêsas
N9

876.788

N9 876.799

3ui Americana de Turismo' Lida:

N9 876.787''

N9 0'76.784

Carbobel

S. A . T. - Empresa

Ze' •

Caféle:Chãhitirià
'A Z U L

Requerente: Café e Charutaria Azi
Ltda.
Local: Guanabara.
44
'Classes: 41
Titulo
INT9 876.800

7Ç,O
xo.
\ç`
•

cs. z,fe.

Ne

çy-

ReoUtrente: AssOclação Internacional . Requerente: Sertio Serviço de Re
' dos Mestres de Cabeleireiros
Requerente: Carbobel "Ltda.
cortes dos Diários Oficiais -Ltua.
GADAN 'MICO
. de Senhoras
lanai: Minas Corais
Local: Guanabara
Local:
Guanabara
Classe :17
Classe: 50
Nome
de
Emprêss,
INDUSTRIA BRASILEIRA
Artigos: Acessórios e componentes de
Artigos:
Artigos da classe
artigos de escritório, almofadas para.
N9 876.795
tintas, apagadores de tinta e lápis, Requerente: Química Farmacêutica
N9 876.801
apontadores para lápis, aparelhos
Nikkho do Brasil Ltda,
para reproduzir ditados e semelhanLocal: Guanabara
Classe: 2
tes, aparelhos duplicadores de ma-,
nuscritos, aparelhcf: duplicadores de I Artigos: Um preparado veterinário
contra a anemia e verminose
desenhos, para escritórios, aquarelaal
arquives, bandejas umedecedoras para
N 9 876.789
copiar cartas, berço para mata-borrão, borrachas para apagar tintas;1
cadernos para escritórios, canetas, ca.IndústriaANEMOGADO
netas esferográficas. canetas-tinteiro,
canetas de metal' .aecioso e semiRequerente: Viplan — Vidro Piar
precioso, caixas registradoras de di- I
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Industrial Ltda.
nh.eiro, carimbas, carimbos manual del
•
•
Local: Guanabara
relêvo para papel, chapas para transVossa: 14
ferir desenhos por meio de perfura- Requerente: 'Química e Farmacêutica
Requerente: Associação Internacional
Nikkho do Brasil Ltda.
Artigos: Artigos da o'.1.8',3
ções. cofres, Copiadores de cartas,
dos Mestres de Cabeleireiros
Local: Guanabara
craions, compassos para desenhos: esde Senhoras
Classe: 2
N9 876.807
eaninhes para pape i s, espátulas para
Classe: 50
cortar papel, esquadros para dese- Artigos: Um preparado veterinário
"
Artigos:
Artigos
da
classe
,contra a anemia e verminose
nhos. estojos de tintas de marcação:
facas para cortar papéis, fichai:los, fiN 9 876.79.6
N9 876.790
tas de máquinas de escrever; índices
para arquivos: giz para desenhos.
goma preparada para papelaria; umedecedores de selos para envelope,s;
TRISTEGADO
Indústria Brasileira-,
lápis de eôr, lápis comum, lapiseiran
de metal comum; máquinas de apon. 1-Ienry Kupferberg
Requerente:
Baunilha
Requefente: Hugo Pereira .
INDÚSTRIA BRASILEIRA
tar lápis, máquinas de escreVer, má'Local: Guanabara
Local: Guanabara
•
quinas de somar e calcular, máquinas
Classe: 38
Classe: 50 perfuradoras tia cart5es, máquinas l Requerente: Química e Farmacêutica
Artigos: A-laivos da classe
Arlilaos : Artizos da classe
NIkkho do Brasil Ltda
apagadcra•s "de csrtóe, hiávirls tug

'rod àtà

I

n

/N.
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N9 876.803

Classe: 32 .
riais - livros - músicas impressas - th'os - armação- para p assatempo -;.
"
Artigos: Almanaques, álbuns impres- orações impressas - peças cinemat-20 armas de brinquedo
- arcos para jo.
sos, calendários, catálogos, folhetos gráficas -. t trais -- poesias gos - assovio,s - automóveis
CASAL DE MOÇOS,
para
• impressos, folhinhas impressas, laistó- impressas - praga-amas de rádio - crianças - balanços - balisas - barias impressas, jornais, livros, músicas programas de telesz•Isão -- programas lões - baralhos - bastões para joINDÚSTRIA BRASILEIRA .
impressas, orações impressas, peças)
invoressõs e revistas impressas.
gos - bilhares. bolas para quaiscinematográficas, peças teatrais, poeRequerente: Pedro Lonnéu. Charles
quer . jogos - bolinhas de gude - bosias impressas, programa de rádio,
Local: Guanabara
Classe - 49
- caixinhas de música programas de televisão, programas Artigos - Aeroplanos de brinquedo - necas
Classe: 42
.
çados para bonecas -. carrapatas iinpressos e revistas impressas
Artigos: Aguardente, aperitivos, anis,
álbuns para colorir - álbuns para re- carrinhos para crianças - carreei-.
anizete, brandy, bitter, cerveja, cocortar e armar - alvos para jogos e nhas de brinquedo - cartão impres.
. Classe - 49
nhaque, gim, genebra, licor, rum, vitiros - armação para passatempo - se para recortar e armar - cai-tón.
Artigos - Aeroplanos de brinquedo - armaã de brinquedo - arcos Para ;lo- na impressa para recortar e armar' -nho vermute, whisky
álbuns para colorir - álbuns para ae- gos - assovios •- automóveis para
para jogos -- chocalhos cortar e armar - alvos para jogos e crianças -- balanços - h:alisas-- cartões
N9 876.804
confeti - copPs de dados -acordas de
tiros - armação para passatempo - balões - baralho - bastões para pular
cuicas -dados -- deslizo-CASAL DE VELHOS
armas de brinquedo-- arcos para jo- jogos - bilhares - bolas .para quais- dores -- 'discos
para jogos - gispo.o.
os - assovios - automóveis para quer jogos bolinhas de gude --- tivoa para marcação
de jogos- jrianças - balanços - baliam - ba- bonecas-- caixinha de música - cal- carregas - espelhos mágicos
INDÚSTRIA BRASILEIRA
para •cli.
Iões - baralhos - bastões para jo-. çados .para bonecas - carrapatas - Versão - espingardas de brinquedo
'Requerente: Pedro Loméa Charles gos - bilhares -- bolas para quaisquer carrinhos para crianças -- carroci- estojos de jogos - fantoches para
jogos - bolinhas de gude - bonecas nhas de brinquedo - cartão impresso diversão - ferramentas de brinque-do
Local: Guanabara
•
- caixinha' de música - calçados para recortar e armar - cartolina - ferrinhos de engomar para crianClasse: 42
krtigos: Aguardente, aperitivos, aiiiz, para bonecas - carrapatas - carri- impressa para recortar e .armar - ças - fichas para jogos - figurinhas
tnizete, brandy, bitter, cerveja, co- nhos 'para crianças - carrocinhas de cartões para jogos - chocalhos - con- para jogar - folhas impressas para
brinquedo - cartão impresso para re- feti - copos de dados - cordas de
nhaque, gim, genebra, licor, rum,
e armar - futebol de mesa
cortar e armar - cartolina impressa pular - cuícas - dados -- desilza,- -recortar
vinho vermute whisky
g angforra.s - gradeados para brinpara
recortar
e
armar
cartões
para
—
dores - discos para jogos car - • guisos para crianças - og,os
jogos - chocalhos - confeti copos de tivos para marcação de jogos - es- de quaisquer
N9 876.805
espécie - marcadores
dados ..- coadas de pul.tr - cuícas - corregas - espelhos Mágicos para di- de "core" - marionetes
- máscaras.
dados - deslizadores - discos para versão - espingardas de brinquedo c arnavales'eas - mesas exclusivamenjogos - dispositivos para, marcação - estojos de jogos - fantoches para te para jogos -- (bilhar -- dama jogos - escorregas - espelhos má- diversão --• ferramentas • de brinquedo
- sneocker e -xadrez) -- mi-crente: Ivo Strada de Oliveira de
gicos para diversão - espingardas de - ferrinhos de engomar para crianças roleta
niaturas de quaisquer espécies - para
Local: Guanabara
brinquedo
estojos
de
jogos
fau.
fichai
para
jogos
figurinhas
para
Classe: 41
- mobílias de brinquedo
toches para diversão - ferramentas armar e para jogar - folhas impres- -brinquedo
Artigos: Chá, Mate
móveis de brinquedo - passatem.
de brinquedo - ferrinhos de engomar sas para recortar e armar - futebol pos'
patins - patinetes --- pana
para crianças - fichas para jogos - de mesa - gango-rras - gradeados para -jogos
Ne 876.806
- peças de jogos - pefigurinhas para engomar e para jo- para brincar - guisas para crianças dras de jogos
pelas de jogo - pe.
gar - fôlha,s impressas para recortar - jogos de quaisquer espécie - mar- tecas - piões - -piorras
pipas- (pae armar - futebol de mesa - gan- cadores • de "Score" - marionetes - pagaios) - pistolas de -brin
q uedo gorras - gradeados para brincar - máscaras carnavalescas e- mesas ex.- placard para jogos - p
lánadorea de
guisos para crianças - jogos de quais- alusivamente para jogos (bilhar - brinquedo - prostidigitadores
(insquer espécie - marcadores de "Score" dama - roleta --s- snoocker e xadrez) tr
INDÚSTRIA BRASILEIRA
- marionetes - máscaras carnava- - miniaturas de quaisquer . espécie - umentos para) quebra-cabeça s raquetes - recortes para armar Requerente: Apa Confecções Ltda. lescas - mesas exclusivamente para para brinquedo - mobílias de brin- redes p ara jogos - relógios de brinjogos (bilhar - dama - roleta - quedo - móveis de brinquedo - pas- quedo - rodas - roupinhas para boLocal: Guanabara
snoocker e xadrez) -. miniaturas de satempos - patins - patinetes - pau necas - rugby sapatinhos de boClasse: 36
quaisquer espécie - para brinquedo para jogos - peças de jogos - pedras neca .-. serpentinas de papel para,
Artigos: Aventais, agasalhos, bulas, - mobilias de brinquedo - móveis de de jogos - pelas de jôgo - petecas carnaval - skis - soldadinhos boleros, capas, casacos, capotes, ca- brinquedo —passatempos - • patins - piões - piorraa - pipas (papagai- tabelas de bilhar - tabuleiros para
misaa, calções, shorts, chapéus, carto- - patinetes - paus para jogos - pe- os) - pistolas de brinquedo - pla- jogos - tacos de bilhar - snoocker
las, quepis, coletes, colarinhos, cuecas, ças de jogos - pedras de jogos - pe- card para jogos - planadores de brin- - tamboretes para jogos 41¥• tantos de
galochas, gravatas, luvas,. ligas, meias, las de jôgo - petecas - piões -- quedo - prestidigitadores -- (instru- jôgo - tèmbolas - varas para jogos
combinações, anáguas, pijamas, pulô- pio/Tas •--a. pipas - (papagaios) .... mentos para) - quebra-cabeças e velocípedes.
veres, quimonos, robes, roupão, uni- pistolas de brinquedo - placard para raquetes - recortes para armar -jogos
planadores
de
brinquedo
redes
para
'
jogos
relógios
de
brinformes, saias, vestidos, maiôs, paletós,
Ne 876.817
calças, ternos completos, saídas de prestidigitadores - (instrumentos pa- quedo - rodas -- roupinhas para bora)
—
quebra-cabeças
raquetes
necas
rugby
sa,patinhos
de
bopraia, cachecol, soutiens
recortes para armar — isMes para jo- neca - serpentinas de papel para
gos - relógios de brinquedo - rodas carnaval -a skis - soldadinhos - taN9 876.807
- roupinhas para bonecas - rugby belas de bilhar - tabuleiros para jo- sapatinhas de boneca - serpenti. gos - tacos de bilhar e snoocker
- Editôra' Delta 5 A.
nas de papel para carnaval - skis tamboretes para jogos - tentos de Requerente
Local - GB
- soldadinhos - tabelas de bilhar - jôgo - tômbolas - varas para jovos
Classes - 8 - 32 - 33 e 49
tabuleiros para j o
e velocípedes.
g os - tacos de biArtigos - Aparelhos cinematográfilhar e anoocker - tamboretes para
cos - aparelhos didáticos - disco%
jogos - tentos de jôgo - tômbolas N9 876.814-816
gravados - filmes revelados - insINDÚSTRIA BRASILEIRA
varas para jogos - velocípedes,
trumentos didáticos - máquina s fa.
lantes - material de ensino audiovia
Requerente: Apa Confecções Ltda.
INT° 876.811-813
sual e moldes para fins didáticos
Local: Guanabara
jornais - revistas e publicações cm
Classe: 36
geral - álbuns e programas de rakrtigos: Aventais, agasalhos, bulas,
INDUSTRIA
BRASILEIRA
se%ts.
dio e, televisão
peça.s teatrais e eia
aoleros. capas, casacos, capotes, ca."
neinatográficas
ensino em geral
nisaa, calções, sherts, chapéus, cartaRequerente - Editôra Delta S.A. edição
"(P
de p ublicações em geral - joas, quepis, coletes, colarinhos, cuecas,
• Local - Guanabara
rtS,
gos de tôda espécie - brinquedos o
iravatas., luvas, ligas, meias, combiClasse
8
anões, anáguas, pijamas, pulôveres;
Artigos - Aparelhos cinematográficos Passatempos - petrechos para jogos/.
x{:,̀"4c#,
quimonos, robes, .roupão, uniformes,
- aparelhos didáticos - discos gra-.
Ne 876.818
saias, vestidos, maiôs, paletós, calças,
=•Ç
vades - filmes revelados - instrutemeis completas, asadas de praia,
mentos didáticos - máquinas falantes
cachecol, soutiens
- material de énshio . audiovisual e
moldes para fins didáticoa.
N e 876.808-810
•
§fa)/‹\•\40C".
Classe --- 32
Requerente - .Editora Delta S . A.
Requerente - Editôto Delta S.A. Artigos - Almanaques - álbuns imLocal -pressos - calendários - catálogos Local - GB
Classes -- 8 -- 32 - 33 e' .19
folhetos
folhinhas
impressas
-hisArtigos
Aparell)os
cinematografiClasse: 3 a
tórias impressas - jornais - livros coa --- aparelhos didáticos Artigos - Aparelhos cinematográfi- - músicas impressas - orações im- gravados - filmes revelados -- ias.
indústria Brasileira
cos - aparelhos didáticos - discos pressas - peças cinematográficas - trumentos didáticos - re.áquina.s ia.
gravados - Mines revelados - ins- peças teatrais - poesias impressas - lantes - material de ensino andiovl.
Requerente: . Editora Delta S.A.
trumentos didáticos - máquinas fa- prograina de rádio -- programas ele sual -e moldes para fins didáticos
•
Local: Guanabara
material 'de ensino audiovi- televisão - programas impressos e jornais
revistas e p ublico-adies em
lantes
Classe: P.
revistas impressas.
geral - álbuns e programas de siArtigos: Aparelhos cinematográficos, sual e moldes para fins didáticos.
32
Classe
dio 0 televisão -- peças teatrais e ciaparelhos didáticos, discos gravados,
'classe
neniatograficaa - ensino em geral filmes revelados, instrumentos didá- Artigos Almanaques - álbuns Im- Artigos - Aeroplanos
de brinquedo - edição de publicações em geral - joticos. máquinas falantes, material de pressos -- calendários - catálogos - álbuns para, colorir álbuns
re- gos de toda «apeei -- brinquedos é
ensino audiovisual e moldss Dant fins: folhetos impressos - folhinhas im- cortar e armar - alvos para para
jogos e passatempos - petrechos para jogos,'
pressas - histórias impressas - jor•
cos

DUPOL.

ÁPINHÁ,

Bônus Cáltural

pA

Bônus Pe agogico

Educacíonal
Bônus

Bônus Cuitui.aí

a

/j1958

ulAR10 OFICIAL: (Seção ni)

Segunda-feira 24
N" 876.819

N9

1V 616.830

876.826

BéSnus.Pedagogicp

11P..

•

Nes

Os Prophetas,

1V 876.827-828
S. lVforques $.; Marques
Ltda.
Classe — 16
Artigos — Azulejos — balaustres para
construção — calhas — caibros praparados para construção — cal — divisões pré-fabricad as — esquadrias —
estacas preparadas para construção —
forns — janelas — ladrilhos — lajes
— madeira preparada para construINDÚSTRIA BRASILEIRA
ção — parquetes — portas — portões
prateleiras para construções — soáequerente — Calçados Arthur Ltda. —
leiras — tacos — telhas — tijolos —
Local — Rio Grande do Sul
venezianas — vigas preparadas para
Classe — 36
construções.
Artigos — Calçados.
Requerente: Sociedade Conicir,14 t Cie
Bares Ltda.
Classe — 40
N9 876.822
Local: Pernambuco
Requerente' — Reichert S.A. Calçados Artigos — Armários — bancos comuns
— banquetas — berços — biombos sob
Local — Rio Grande do Sul
- Classe: 33
forma de móveis — bureaux cabiClasse — 38
Titulo
de estapelecimento
des
sob
forma
de
móveis
—
cadeiras
Artigos — Agendas em branco — al.
buns em- branco — cadernetas em comuns — cadeiras de balanço — ca1V 876 833
branco — bobinas de papel — blocos ma.3 comuns -- camiseiros — cômodas
para anotartes — blocos para escre- — criados-mud o s — dormitórios —
ver — blocos para desenho — caixas crivaninhas - - estantes — guarda-cade papelão — carteiras de papel — sacas -- guarda-comidas — guardacartolina — cheques em branco — louças — guarda-vestidos — mesinhas
duplicatas — etiquetas — faturas — — móveis para sala de jantar — mólivros comerciais em branco — malas veis para sala de visitas — móveis
'de papel e de pape3,--N — notas pro- para sala de espera — penteadeiras
— sapateiras.
missórias — notas fiscais — papel de
correspondên ci a — recibos em branco
N9 876.829
Aprendo Çoroo tetude
0- rótulos de papel e sacos de papel.

,BARRIL,

1,121•11**...~.

N° 876.823

CAFÉ NORMINHA
111DOSTRIA 8RAS1LEIR

Requerente — Lino Mouzinbo Lopes

fibBLEssn

*O,

!ND ,33aAS 'LEIRA.

N9 876 824

ÇOntralcle._Fer:03

óijraCid
Requerente — Mario Canevari
Local — Distrito Fewleral
Classe — 16
Título de estabelecimento
-.N9 876.825

Requerente: Conjunto Musical
Noblesse
Lodal: Rio Grande do S111
Classe: 32
Marca: Noblesse (sinal de propaganda)
Artigos: Conjunto musical
ÍV° 876.931

extremo wsul,
tINDUStRiA BRASIL-MA

Requerente — Mario Canevarl
Local — Distrito Vederal
Classe —

INI:MSSTRIA. BRAS XTSTRA
Requerente: Paulistana — Administração e Participações Ltda. S. c,
Local São Paulo Classe: 50
Atividade: Serviços de construção e
conservação de cemitérios, jardins;
jazigos e parques; administração de"
cemitérios; jardins e parques; serviços •
funerários; arquitetura; arquitetura
paisagista; promoções e publicidades
N9 876.836

Revarente

SLOGAN

Local — -anleão
Classe — 41
Artigos — Da classe

'.10 876.835

E

Editôra'Delta S.A.
ltRequerente
Local — GB
/ C1 a s.eas — — 32 — 33 e 49
A'rtigos — Aparelhos cinematográficos — aparelhos didáticos — discos
gravados — filmes revelados — instrumentcs didáticos — máquinas falantes — material de ensino audiovisual e moldes para fins didáticos —
jornais — nealstas e puBlicações em
geral — álbtms e programas de rá8R9síteíott
inblisrso
dio e televisão — peças teatrais e cinematográficas — ensino em geral edição de publicações em geral — joRequerente: Indústrias Phenix de
gos de toda espécie
— brinquedos
e Requerenie
Rothin.ans of Pall Mall
Artefatos de Metal Ltda.
petrechos
para
jogos,
'Passatemipo —
Local: Rio Grande do Sul
Limited
— Vaduz, Lieehtenstein
Classe: 11.
N9 876.£,V,
44
Classe
Artigos: Gaiolas artefatos de metal
g or bpaacroa lVfluammadnatteus r a od xo eotuo
N" 876 832
n52Ps.Arti
papel.
Local — GB
Classe — :0
Atividade — Conjunto
N° 876.821

Março de 1969

Requereae; Solon Pereira Neto
v ocal: -Rio Grande do Sul
Classe: 32
Artigos: Revista
Insfenia, Comercial

1 fiDI/S TR IA BRA SITIRA
Requerente: Afonso Morsch
Cia,
•
Local: São Paulo
Classe: 10
Artigos: Luvas para cirurgia; para
friccionar; para massagistas; para
operadores e para soldadores
Classe: 36
Artigos: Luvas
Classe: • 48
Artigos: Luvas para banao
t —
N° 876.837

ti9g00
asile

2r.c,
Req uerente: Importadora e Exportadora Cuco Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Arroz, feijão, lentilha, ervilha, café, chá, cebola, pinitnta do
reino, carnes em conservas, carnes
verdes, peixes, peixadas, doces em
conservas, massas alimentícias de
cereasi, farinhas, açúcar, sal, grão de
bico, batatas, sardinha, amendoim,
bananada, pessegada, goiabada, mortadela, rdesunto, leite, queeq, requeijão, banha, toucinhos, patês, ehottráeo, aves abatidas, abóbora, abacates, abacaxi, croquetes, cremes, legumes em conservas, molhos alimentícios e preparados para a
/ Requerente: Organização Ted de S.aalimentação
viços do Recife Ltda.
Local: Pernambuco
N9 876.838
Classe: 50
Artigo: Aprenda como estudar
1V 876.834
, a CZIEJEIRAY À

i Iniii4 _ araelielara'

1
crirrac.) t 4efadNien nora
DÉ l'ÉCÉrtá. 05 ÉSTUDO
Ir*

Requerente: Cerealista Cerejeira
Ltda.
Local: Goiás
•
Classe: 41
Artigos: Arroz, feijão, batatas, farinhas alimentícias de cereais, fubá,
milho, farinha de rosca, ervilha, lentilha, alho, cebola, sal, açúcar, grão
de bico, café, chá, pimenta do reino,
1 para macarrão, amendoim e produtos
polenta, flocos alimentícios, massas,
e praparados para alimentação
N9 876.839

Requerente: Organizaçao ired de Se "RIGOLETO" '```,
visos do Recife Ltda.
Ind. ,'Erasileira
Pernambuco
Classe: 50
Artigo-g: Centro eletrônico de técnica Requerente: Móveis Rigoleto Ltda.
Local: São Paulo
/
de estudos CETE
•
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Classe: 40 Artigos: Acolchoados • para móveis.
porta abajurs, armárioà, assentos
acolchoados, móveis parra salas de
jantar e salas de visitas, camas comuns, dormitórios, criado-mudo, cristaleiras, divans, carrinhos-mesas, cadeiras comuns, guarda-comidas,
guarda-louças, guarda-roupas, sapateiras,. porta-chapéus, móveis de conjuntos para varandas e jardins, móareis dobráveis, travesseiros, móchos,
molduras grandes, espreguiçadeiras,
estantes, escrivaninhas, estofamentos
para móveis e vitrinas sob forma de
móveis
N9 876.848

"BAR E RESTAURO.
TE 49"

Março f;e 1969 19591

Classe: 21
gistros, elaboração da contratos, g,arArtigos: Automóveis e suas partes
Ms, circulares e tabelas
integrantes, caminhões e suas partes
N" 876.847
integrantes, veículos e suas partes
integrantes, alavancas de câmbio,
amortecedores • para veículos, breques;.
calotas, câmaras dear para veículos,
carros reboques e suas partes integrantes, dragas, eixos de direção de
veículos, engates de veículos, direção
de veículos, canos para veículos, estribos, freios. guidões, mastros, pedais de câmbio para veículos, bicicletas e suas
' partes integrantes, mo11,45D. BRASILEIRA las para veículos e rodas de veículos
N9 876.845
waaa=csia~~11
Req uerente: Foto Firme Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 8
Ar t igos: Para distin guir fotos
revelados

• Local: São Paulo
Titulo de .estabelecimento
N9 8'76.854

iilEI1412ieíra
:1.
Requerente : r.,t.rin
Cti'âica Vida hioS ..3
,,I

Local: São Patuo
Classe: 16 4
Artigos : Areia, azulejos, calhas, cl-:
mento, cal. caixas d'água, caibras: 4
janelas, ladrilhos, lajota a manilhas:1
portas, portões, tijolea, tubos de cana
creteè; telhas, tacos, tanques de. ela.'
mento., vigas, venezianas e e Usa. S'
4
N9 876 . T55
,

PRAVGABI -Ind i , Brasileira
3
.
1• Requerentes: Gabriel tias
ias Baeta, Decios dos Santos, Renato Barbieri a
José Augusto Ruas Barbosa Via I a •
Requerente: Viinnar C'appel; Ltda.
- Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe: 8
Braz,
Classe: 34
.11d;
,1 .
; Artigo-s: Prangueirase elétricas e a.
2.
Artig os: Capachos, cortinas Cortinacarvão
Brae/1,01ra
dos, encerados parra chão, esteiras Requerente: Still S. _A. Sociedade
N9 873.35G
para chão, estores para janelas, es- Técnica de ' Instalações Industriais
Requerente: Indústria e Comércio
trados para chão, linóleos, oleados , Local: São Paulo
Ciclo p e S. A. •
panos
para assoalhos e paredes, pas- Artigos: As seguintes Máquinas agrlLocal : Minas Gerais.
sadeiras,
persianas e móveis, sanefas, colas: Colhedeiras de cereais, aduba• rfOODI VOOM,„
Classe: 41
tapetes
u.nd.
deiras, arados, tratores agrícolas, saiartigos: Arroz, batatas, feijão, faClasse:
50
Mahas alimentícias de. cerea is, fubá, Prestação de serviços, a saber: deco- ladeiras, descascadeiras, destacaclores,
escavadeiras, pla. ntadeiras, roçadeifariniast de rosca, ervilha., leude cortinados
se, semead ei •ias e vaporizadores
•
'
ilha, alno, cebola. café. chá, açúcar. rações, colocações
Requerente: Benjamin Isaac Steinet
carpeteamento
agrícolas
-áa de bico, pimenta do reino; paque assina B. Steiner
Classe:
40
1 Rejtman,
lita, flocos f arreios alimentícios, Artigos: Acolchoados
Lua]: São Paulo
para móveis,
N 9 876.850
iaraas para macarrão, amendoim é ' almofadas para móveis,
Classe: 48 armários,
produtos e preparados para a
Artigos: Acetona para toucador, aliabanquetas, berços, biombos sob fornia
, ' alimalataça°
STEI4
dor de laminas dei barbear, águas de
de móveis, buffets, bureaux, cabide,
a
alfazema, águas de beleza, águas de
cadeiras de molas, cadeiras comuns,
N9 876.842
lavanda, águas de rosas, águas percadeiras de balanço, cadeiras para
fumadas, alfinete para cabelo,, aliescritórios, camas, camiseiros, cana- Requerente: Stela Confecções Indús
4MARIPEL"
sadores de cabelo, ahniscar. amido
pés, p orta-chapéus, colchões, cóanoiria e - Comércio Ltda. /
perfumado , amónia perfumada, apaInd, Bmelleira
daa,. consolos, criado-mudo, cristaleiLocal: Santa Catarina
relhos de barbear, atomizadores de
ras, discotecas sob forma de móveis,
Classe: 36
• 4
bandolina batom, borrifia
Raqueren se: Inclinaria de Bisca". airi divans, dormitórios, escrivaninhas, Artigos: Acolchoados para cama, co- perfume,
estantes, estrados de cama, etageres, bertores, colchas, edredons, fronhas, cadores de perfume, 'brilhantina carMarilan Ltda. •
g abinete para copa e cozinha, guar- guardanapos, guarnições para cama, mim, céra depilotória, cosméticos,
"amai: São Paulo
da-roupas, g uarda-sapatos, guarda- guarnições para mesa, lençóis, man- crayon para maquilagem, cremes
Classe: 41
casacas, mesas, móveis estofados para tas para cama, panos para cozinha, para massagens, cremes para peles,
cheiros, corantes para cabelo, corta-'
Artigos: Bolachas, •biscoi tos, • bom. - salas de visitas, móveis para sala de toalhas de - banho,' toalhas de raaaa dores
de unhas, dentifrícios, desodobons, bolos, bolinhos, massas de bo- jantar. p enteadeiras, poltronas, psi- ••n•••nn--. o toalhas de rosto
rantes.
, elixir para .pele, esmaltes para
chès, pufes, sofás, travesseiro
ca, /nassa parra biscoitos- e bolachas,
unhas, essências perfumadas, extra• Classe 35
nassas parra empadas, masaas para
tos
perfumados,
escovas para dentes,
mama, massas para macarrão, massas Artigos: Peles de antílope, camurçaa,
banho, cabelos, cílios, pestanas, somíra.g bolinhos. massas para tortas, peles de carneiro, peles de castores,
brancelhas e roupas estojos parai maanões, massas para doces, e massas peles de lontra, mantas menos para
nicure, ater perfumado para toucapreparadas para a alimantação
vestuário, peles de marta, peles em
dor, fivelas' para cabelo, fixadores
bruto, peles p arcialmente preparadas,
para cabeio, frascos para perfumes,
p
No 876.843
eles preparadas não para outras
glicerina perfumada, grampos para
classes, peleá de raposa
cabelo, lâminas de, barbear, lápis para
Requerente: Neitzel Corretores dc maquilagSm, limas para unhas, lia
N9 876.846
"ROgaz
Seguros
xas para unhas, loções para toucaa
Local: Santa Catarina
dor, óleos listra peles, pastas pás
Classe: 50
barbear, perfume; pentes, pinças de
Requerente: Mercado Nortebras
Serviço: Corretagem de seguros
toucador, perucas, pó de arroz_ pula
Ltda,
verrizadores de perfume, redes para
/4
9
Local: São Paulo
876.852
cabelo, muge, sabão para barba, saClasse: 41
bonetes perfumados, shampoos, talco p erfurriado, tesouras para unhas,
Artigos: Arroz, aves abatidas carnes
ELTONAG
eno. intIsmellen
conservadas, amendoim, _ bombons,
tinturas para cabelo, travessas para
Ind.
vresileire'
bôlos, feijão, batatas, milho, café,
cabelo . vaporizadores de pó de arroz,
chá, alho, cebola, óleos alimentícios,
de perfume e de talco
Requerente: Depósito de Nylon
Requereu te: Eitonag Retifica de
azeitonas, azeita banhas, tomates,
IV? 876.857
•
Cla.udliú Ltda.Motores Ltda,
massa de tomate, doces, marmelada,• Local: São Paulo
•
Local: Guanabara
goiabada castanhas. cenouras, .vina• Classe: 36
Classe: 6
ares, bmaciarts. bolos, peixes, pescaI " PENA BRANCA
artigos: Motores
'dos, geléias, legumes, ervilhas, maa Artigos: Para distinguir: blusas, ves—
aarronadas. pizzas, leites, requeijão, I tidos, casacos, manteaux, paletós, coN9 876.853
4.ueija, docé de leite, salsichas, lia- 1 letes, capas, pegnoir, pulôveres, chamiça, chouriço, patês, mel, abacaxi, les, combinações, saias, soutiens,
iliacates: bacalhau, compotas e cosi-, maillots. calças, camisas, camisolas,
Requerente: Pena Branca — Concuecas, ceroulas, piaamas, meias e
tabilidade c Assuntos FiseaLS
1"ma ntas preparados para a
RABITACIONAZ
lenços
alimentação
Ltda.
Sgo Pat10-Cap1ta2
',atai: São Paulo
.
a75.844• - SERIAS
Rio de &aleiro
Classe'. 50
Ind.,, -Braoilefra.
Género de ativiciautl: PI:estação de
-Guanabara
serviços contábil, as/d itar, - co sua
l'077À17:Ou
Rfquerente: Serva.e Ltda.
tuição
legal
es
daaes,
Ind. iwasilelra
Local: Santa Catarina
orieinaaao e a
e-- eia sisaai cias so• Classe: 50
:
Ceaaer- cledade.s comerciais e industriais, cles1,11 /1(e: Amo Peças 'Omino Ltda.
Sei riços: Datilografia, orgatilz2ção
cf,f, o Administradora Ltda.
j paalvas dç aapéls em repartiçõem
Ir cal: São Paulo
de arquives, fiehárieg, índices c rc
Classe: 33
públicas
Reanerenaa Bar e Restaurante
"49" Ltda.
"meai: São Paulo
Classe: 41
Titulo
NQ 87-6N41
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Classe: 7
Artigos: 'Máquinas de agricultura e
horticultura e' suas partes integrantes grandes instrumentos agrícolas
inclusive tratores máquinas de tócla
a espécie, agrícolas, industriais e comerciais do ramo agrícola
' N9 876.865

876.858

°PINCHER°

Ind. - Brasilella
Indústria e Comércie
Calçados Pincher Ltda•
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: CalçadoS
N9 876.659

k-e quer ente:

6R B E ,L,

1~6

"PRóLIO°
.
4:nd. Brasft,leirn•

IND. BRASILEIRA

Requereu te : • Produtos Lof iliza dos
Prólio Ltda.
Local: São Paulc
• Classe: 41
Artigos: óleos
N9 876.860

MONICA

Ind. 0 glieira
Requerente: Adriana Guedes Vieira
Local: São Paulo
•
Classe: •13
Artigos: Abotoaduras de punho,
águas marrinhas, ametistas, lapidadas, águas marinhas lapidadas, ai(Metes de _gravatas, alfinetes para
adornar vestuários, anéis, contas de
metal lapidadas, argolas para usar
domo jóias, berloques de .metal preCioso ou imitação, botões de colarinho, braceletes, brilhantes, brincos,
broches, chuveiros, correntes de ' metal precioso ou imitação, pérolas naturais, prendedores de gravatas, pulseiras, jóias de prata ou imitação,
rubis lapidados, safiras lapidadas, topázios lapidados e jóia de mtal lapidadas nu imitação
N9 876.862
Requerente: Sagram Mármores e
Granitos Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 4
Artigos: Mármores e --granitos
' N9 876.863 •

876.875 •

?WARM'
• Brasileira

Requerente: "Macaral" — Distribui.
dora de Produtos Alimentícios Ltda.
Local: São Paulo
Classe 41
Artigos: Balas: doces; chocolates ígí
biscoitos
e bombons.
Requerente: Super-Gesso — Indústria e Comércio Ltda.
N9 876.877
Local: São Pauit.
Classe: 28
Artigos: Para distinguir artefatos de
gesso para instalações comerciais
N 9 876.970

PRONTO SOCORRO,.
ALVORADA

Requerente: lima.— Indústria lavo- razioni Metalli Antiacidi S.A.S.
Local: Itália
Cláisse 6
Artigos: Instalações de força matriz
e unidades auxiliares de potência incluindo unidades de comPressôres paira turbinas de gás: unidades motrizes
e turbinas de gás; motores para turbinas de gás; arranques a ar comprimido para turbinas; motores a ár para turbinas e componentes; para troles de instalações de fôrça motriz e
Requerente: Fábrica de Tapetes
de disposições de arranque compreTapelux Ltda.
endendo: reguladores termostáticos de
Local: São Paulo
relação
de pressão; comutadores diClasse: 34
de Pressão; válvulas terArtigos: Capachos, cortinas, cortinas ferenciais
mostáticas para contrôle de temperaautomáticas, cortinados, encerrados, tura;
termostatos pneumáticos; comuoleados, pas- tadores
para contrôle 'de arranques:Requerente: Rápido Saturno Ltda. linóleos, mosquiteiros,
sadeiras
e
tapêtes
válvulas deslizadoras para, contrôle de
Local: São Paulo
arranques; eontrôles para- arranques
Classe: 50
N9 876.272
e válvulas para desvio de combustíArtigos: Para * distinguir marca a -ser
vel; macacos mecânicos; conjuntos
utilizada pela requerente para disiçadores; tampas para indicadores::
tinguir serviços correlatas com sua
suportes; eixos flexíveis e acoplamenatividade que compreende transporte
tos .e acionamentos de transmissão;
de Cargas em geral
compressôres de ar; • transmissôres plaRequerente: A. S. Thiburcio
N9 876..867
netários hidráulicos; êixos acionadoLocal: São Paulo
res. de desconexão; conjuntos de comClasse: 41
Artigos: Azeites, azeitonas, óleos co- pressor e . transmissão; reguladores de
mestíveis, gorduras alimentícias, ali- arrefecedores a óleo do tipo de radiamentos em conserva, frutas e legu- dores empregados com-o acessórios para
motores de aviação e de motoveículos;
mes em conserva, temperos . e
para assegurar a temperatura e sassecondimentos
gurar o fluxo de óleo lubrificante nos
N 9 876.873
mesmos; unidades permutadoras de
calor do tipo de radiadores para em.prêgo em tubulações de ar super-comIND. BRASILEIRA
primido; para regulação de temperaitiira desse ar antas da sua utilização
DONA CIDA
em carburadores de motores de aviaInd. Brasileira' ção
e de motoveículos; instalações para ajustar a posição das abas de venFlôres e
Requerente: Tinany
tilação
múltiplas de capotas máqui• Decora,çties Ltda.
nas para lavar e tingir fios em mea.Requerente: A. S. Thiburcio
Local: São Paulo
dos e efri roscas; meadeiras; • retroceLocal: São Paulo
Classe: 45
deiras; motores; prensa dobradiça paClasse 41.
Artigos: Para distinguir bouquets de
ra tecidos; aparelhamentos para baL
flôres naturais, coroas de Ilôres na- Artigos: Azeites; azeitonas; óleos co- nho-maria: para tinturarias; apaturais, grinaldas de flôres• naturais, mestíveis: gorduras alimentícias; ali- relhamentos para tingir fios em meamudas de quaisquer vegetais, plantas mentes em conserva; Trutas e legu- dos e em roscas; máquinas beneficiaem geral em vasos e sementes .em
mes em conserva; temperos e
doras de fios e tecidos; teares; bobigeral para plantio
condimentos.
'ladeiras; caseadeiras e meadeiras
de fios.
N9 876.86S
N9 876.874
Classe 5
Artigos: Aços: em bruto; preparado;
dôces; para tipos; fundidos; parcialmente trabalhados; -pálio e refinado.
ANGELA
Bronzes: em bruto ou parcialmente
trabalhados; clè manganês em pó; em
barra; em fio. Chumbo: em bruto ou
'ND BRASILEIRA
parcialmente preparado; cimento metálico; cobalto; bruto ou parcialmente trabalhado; couraças; estanho bruRequerente: A. S. Thiburcio
to ou parcialmente trabalhado. Ferro:
Requerente: Lintalen,, ltricita'Wâ
Sz Paulo
•
em bruto; em barra; ferro mangaComércio de ótica Ltda.
Classe 41
Local: São Paulo
Artigos: Azeitonas; óleos comestíveis; nês; ferro velho. Gusa: em bruto ou
,Classe: 8
gorduras alimentícias; alimentos cm parcialmente trabalhado; temperado;
Artigos: Para distinguir óculos e conserva; frutas e legumes em con- maleável. Lâminas de metal: lata em
fôlhas; latões em fôlha; latão em
serva;temperos e condimentos.
lentes
chapas: em vergalhões. Ligas metálicas; brualhase magnésio; manganês:
metais não trabalhados, ou parcialmente trabalhados: metais em massa:
bnetais estampados; metais para solPREÇO DO 'NÚMERO D g HOJE: NCr$ 0,16
dar. níquel e zinco Requerente: Pronto Soco"
Alvorada S/C
Local: São -Paulo
Classe: '33
Título
•
N 9 876.271

IAPELUX
Ind. Brasileira

Tnd. Brasileira

TIFANY

Requerente: Madeireira Comerciai
Exportadora Arizax,,, Ltda.
Classe: 4
Local: São Paulo
Artigos: Madeira em bruto
N9 876.864

DURALENT

Tetsuya Sasaki
Local: São Paulo

SUPER GÊSSO

N9

hissamap~~~

Requerente: Organização Nabal S/C
Local: São Paulo
Cleise: 50
Gênero: Para distinguir marca a ser
utilizada pela requerente para distinguir serviços correlatas com sua
°
atividade que compreende imobiliária, administração, representação, puRequerente: Transportadora Monica
blicidade, promoção e corretagem
• Ltda.
1,1 9 ,716.866
Local:- São lnallo
Classe: 50
Atividade: Transportes
N9 876.861

IND,BRASILE1Rft
nequerente: Diógenes Matsuntaro

PP 876.869

Março de 1969

e

Ind. Brasileira

