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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
SERVIÇO DE RECEPÇÃO
INFORMAÇÃO - EXPEDIÇÃO

386.342 - Metalúrgica LancasREVISTA DA PROPRIEDADE . terN9Ltda,
•
N9 386.344 - Melcar -- indústria,
Comércio e Representações de ProduINDUSTRIAL
tos Metalúrgicos, Estamparia e Auto

N9 386.268 -- Comércio e IndilsCa Peças Ltda.
N9 386.348 - Caiubi Flores , a1 Ltda,
Hugo Stinnes do Brasil Ltda..
N9 336.350 - Primo Grilli,
Expediente de 20 de março de 1969
.N9 336.269 - Transportadora Be:da do Campo Ltda.
N9 386.351 -7- Indi“tria e ComerNotificação
N9• 386.270 - Paoli, Paoli •& Cia. elo de .Tintas Vetex Ltda.
Ficam notificados os requerentes
Ltda.
N9 386.353 - Juntas Record S. A.
abaixo mencionados convidados a
N9 386.273 - Veibania Indústria Indústria e Comércio,
comparecer a êste Departamento no
de Calçados Ltda.
N9 386.354 - Juntas Record S. A.
prazo de 90 dias, a fim de ef-ituar
Indústria e Comércio.
N9 386.280 - Indústria e Comér- N9 386.355 - Juntas Record S. A.
o pagamento da taxa final e ,etiracio de Disidratados S. A. Icomer.
rem o certificado de acôrdo COM o
Indústria e Comércio.
N9 386.281 - Panificadora Camõos
Decreto n9 254 de 28-2767.
Diversos
N9 386:361 - Sahgelio Móveis e
Ltda.
N9 116.583 - Merck & Co. Inc..Eletrodomésticos Ltda.
1\19 386.283. -•Bruncar Administra- Aparelhos
Foram mandados cancelar os rePatente 79.493.
N9
386.363 - Somex - Soc. MaN9 121.201 - Metalúrgica Abramo gistros abaixo mencionados de acor- ção e Participação Ltda.
ringanse de Éxpulrgo Ltda.
N9 386.286 - Distribuidora de Pro- N9 386.367 - Auto Giorgi.
do com o art. 110, § 19 do código.
Eberle S. A. - Registro 79.494.•
N9 386.207 - Indusbloc Indústria dutos Alimenticios Marques de VaN9 121.540 - Novo Industrial Corlança Ltda. •
N9 386.369 - Lojas Navarone Ltda,
e Comércio Ltda.
poration - Patente '79.495.
N9 386.289 - Madeireira Bandei- • N9 386.371 - Alembert Tedeshi.
N9 386.212 - Bar e Aleneils GaliN9 121.859 - Roussel Uclaf •-- Parante S. A.
N9 386.372 - Francisco Soave.
cia Ltda.
tente 79.496.
N9 386.290 - Indústria de Fogões
N9 286.374 . -- Vitorino Carreira.
N9 386.216
Vertice S. A. IndúsN9 122.551 - Union Carbide Cor- tria e Comércio de Óptica.
N9 386.375 - Nimex - ImportaCaxiense Ltda.
poration
Patente 79.497.
N9 386.293 - Novos Inseticidas No- ção e Exportação Ltda.
N9 386.217 - Apolon Comércio e vin Ltda.
N9 122.845 • - Whitmano Elmer e
N9 386.376 - Amado Costa.
da.
Robert Duncan Macdonald - Pa- Indústria de Sapatos e Bolsas Lt.
N9 386.294 - R•acosa - SOC. \CON9 386.378 - Gabriel Pou Ivlateu.
N9 386.221 - Commercial e Admi- mercial Ltda,
tente 79.498.
N9 386.379
Tarce de •3'reita5
N9 123.672 - The Norwich Phar- nistradora Cecamar Ltda.
N9 386.797 -. Correio Comercial do Lima,
N9 386.230 - Hecio de Paiva Pinto,
macal Company - Patente 79.499.
Bom
Retiro.
N9 135.407 - Robert T. Mc ElvenN9 386.231 - Poloton Propaganda
N9 386.381 - Giorgio Marchetto,
N9 386.298 - R. Gerbrin
ny And Harold I. Snyder - Patente Ltda.
Cia.
N9 386.382 - • Indústrias Reunidas
N9 386.299 - João Evangelista Se- Bailia
n9 79.500.
N9 386.232 - Dallas Propaganda
S. A.
brinho.
N9 135.437 - Konrad Hopp e Endel S. C.
N9
386.301
N9
386.383
Cia. Comercial lnHaroldo Falabella.
Kello - Patente 79.501.
386.233 - Turipeças Comércio dustrial Katra
N9 386.384
-Jacyntho Anan:a.s.
N9 135.599 - Colgate Pahrfolive deN9
Auto Peças Ltda.
N9
386.307
N9
386.385
Mario
Herzog.
Confecções
Newport
Company - Patente 79.502,
N9 386.235 - Bomex Brasil OriN9 386.336
Durval Martins de
N9 135.647 - N. V. Philips' Glo- ente
Médio
Exportadora
Ltda.
N9 386.312
Oussama Souhail Aguiar.
eilampenfabriekem - Patente 79.503.
N9 386.236 - Profusa Produtos Moukad em.
N9 386,387 - Valente S. A. mioN9 135.673 - Monsanto Company para Fundição
S.
A.
veis.
- Patente 79.504.
N9 386.313
Diversões
Geàfira-ma,
N9 386.238 - Profusa Produtos Ltda.
N9 386.388 ' - Clínica N. 9. da
N9 135.681 - Sei Rex Corpwation para
Fundição S. A.
N9 386.315 - Auto Eletro Ltda.
Aparecida Ltda,
- Patente 79.5 05.
N9
386.240
Profusa
Produtos
N9
386,316 - Lanches Autornotic
N9 386.389 - Iatra Imobi liária 4
N9 135.718 - Monsanto Company para Fundição S. A.
Agrícola Extra S . A.
,Patente 79.5 06:
N9
386.242
C.
A.
Santos:
N9
386.317
N9 386.391 - José Francisco ds
- Ruy de Barros ChalN9 135.723 - Thompson -Ramo
N9 386.243 - Coinin Comércio Im- mers.
Silva,
Wooldridge Inc . - Patente 79.507. portação
Ltda.
N9
386.318
N9 135.748 - Degremont
Francisco Moreira de N9 386.393 - Casa Del Castilho -•
PatenN9 386.244 - Eximtrade - Impor- Rezende
te 79.508.
e Ovos Ltda.
tação e Comércio Ltda..
N9 386.318 - Indústria de Móveis Alves
N9 386.394 - Soc. de Engenharia
N9 386; 245 -- Vladir Theophdo Castanheira 1, tda.
N9 136.355 - Walter Holzer
PoFragman.
nte 79.509.
N9 386 ,'320 - Artur da Silve. Fel- Ferroviária Sefe r Ltda.
N? 386.395 - Comercial Jasinel
N9 142.627 - Dr. Roberto Costa xeira.
N9
386.246 - G. R. Administroção
atente 79.510.
N9 386.324 - Calçados ,São Camilo Ltda.
de
Emprêsa
Ltda.
N9 386.397 - Diários Asociados
N9 142.7i34 -- Mario Conte ConsenN9 386.248 - Indústria e Comércio Ltda.
tino - Patente 79.511.
N9 386.326 - Indústria e Comér- mitoda.
de Bicicletas Calei S. A.
N9 142.747 - Hüttenwerk Abeclo La Bolognesa Ltda.
N9 386.398 - Karl Theodor BaumN9 386.252
Francisco Meirelles.
N9 386.327 - Indústria de Cabos gartner.
rhausen Aktiengesellschaft
PatenN9 386.254 - • Dimitrios Joarmis Métricos
79.512.
Denssen
Ltda,
Ni 386.404 - Café*e Bar Aeriporta
N9 142.761 - Caros Chernical Com- Loudaros.
N9 386.329 - Profusa
Produtos Santos Dumont.
N9
336.257
Lanches
Bartiri
Lipara
Fundição
S.
A.
any Inc. - Patente 79.513.
N9 386.406 - Çlia. de Hotéis Comitada.
N9 142.797
N0 386.331. - Profusa
Kentaro Takaoka Produtos inodoro.
atente 79.514.
N9 386.258 7- Recuper Recupero- para Fundição S. A.
N9 386.410 - Aloysio de Oliveira,
N9 386.332 - Profusa
N9 386.413 - Adeli no Costa da.
de Óleos e Tortas Vegeta'..i Ltda.
Produtos
N9 142.894
Kataysma - dera
para Fundição S. A.
N9 386.261 - Galo Branco Ltda.
Silva.
atente 79.515,
N9 386.262 - Line,s Bros. Ltd.
N9 386.'234 - Profusa - Produtos
Nx: 386.415
N9 142.997 - General Electric comEletrônica Indústr13
Ne 386.263 - Jamartin - Comér- para Fundição
S. A.
any -- Patente 79.519
S. A.
.
e
Importaçao
Ltda.
N9 386.335 - Profusa - Produtos
NO 143.094 - Denis jean Lacabanne
N9 383.264
Jamartin
N9 386.417 - Maria. de Lotadas
•.•,:rinél•- para Fundict-to S. A.
- Pa tente 79.517,
elo e Ind. e ImporLiGão Ltda.
Mucci Fermino.
N9
386.337
-Profusa
Produtos
N9 -143.148
N" 336.263 - Auto nisto Novacap para Fundição S. A.
N9 386.418 - Cidady Editôra Ltda4
any
Pat en -te General
79.518. •Electric ComLtda.
•
N9 386.419 - professor Wiltoa
.
N9 386.338 - Alvorada S.
_
reira da Silva. N9 143.190 -- Rafael Zafra' Cozer
- Patente 79.519.
N9 143.342 - L. Caselli - Patente
n9 79.520.
N9 143.544 - General Electric Company
Patente 79.521.
N9 144.368 - Elfred Dietz -- Patente 79.522.
N9 151.041 - Ferrucci Fellegara Patente 79.523.
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As Repartições Públicas
verão entregar na Seção de Co.
rnunicações do Departame,nto de
Imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente áestinado à publicação:.
-- As reclamações pertine.ntes
matéria retribuída, nos casos de
érro ou omissão, acuarão ser
formuladas por escrito à Seção
de Redação, até o quinto dia útil
'subseqüente à publicação no
órgão oficial.
-- A Seção de Redação fun'ciena, para atendimento do público, de 11 às 17h30m.
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...; As assinaturas vencidas poE•X PED1E NI - E • 1 derão ser suspensas sem prévio
aviso.
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR GERA,.

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
CHEFE 00 bE.RVICO DE PUDLICACet Ee

J. B, DE ALMEIDA CARNEIRO

CHEFE 04 5E00 DE REOACRO

FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFICIAL .GEÇÃO iRt
&Sa g a da putaWc-Adada do expediste% do Departai-~
44acional de Propriedade Industrial do Ministério
da Indúst r ia • do CorottarD10

Inta, cesc nas Oficinas co Depariaminto de imprensa Nacional

ASSINATURAS
FUNCIONÁRIOS

REPARTIÇÕES E PARTICULARES

Capital e Interior:
Capital e interior:
-- Os originiais, devidamente
NCr$ 13,50
autenticados, deverão ser dactilo- Semestre
NCr$ 18,00 Semestre
grafados em espaço dois, em uma Ano fér.. •‘• • .• • • .1.. • • • NC;$ 36,00 Ano .• • •-• ****** .• NCr$ 27,00
só face do papel, formata 22x33:
Exterior
Exterior
as emendas e rasuras serão eesAno
•..41 • I • .• NCr$ 30,00
•-.•
39,00
NCr$
•
Ano
O.*
•
.salvaclas por onero de direito.
NÚMERO AVULSO
- As assinaturas podem ser
preço do número avulso figura na última página de cada
-O
tornadas em qualquer época do
.exemplar.
ano, por seis meses ou um ano,
- O preço do exemplar rasado será acrescido de NCr§ 0,01,
exceto as para o exterior, que
se do mesmo ano, e de I\IC.r$ 0,01 per ano, se de anos anteriores.
sempre serão anuais.
•24

Para evitar interrupção lu
remessa dos órgãos oficiais a renovação de assinatura deve ser
solicitada com antecedência de
trinta (30) dias.
-- Na parte superior do enderõço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e o mês e r ano em que findará.
- As assi,-3aturas das Repartições Públicas serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de fevereiro.
-- A remessa de valóres, sempre a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à sua aplicação.
- Os suplementos as edições
dos órgãos oficiais só serão remetidos aos assinantes .que os solicitarem no ato da a“inatura.

Francisco José.
Ne 386.085 - Emporios Feira do! Ne 386.140
N9 386.421 -- Vicente. Augusto d.3.1 N 9 385.377 .-idtistiral de ampas
Costa.
Paraíza Ltda.
Et: Ltda.
Silva,
Ne 386.141 - Ferramentas e Equ:
Ne 385.612 -- Mecanolock Enge- N e 38(3.086 - Soc. Rádio Marconi
pamemos Wolframit Ltda.
Ltda.
N9 386. 4 22 - Raul Dano de Lana nharia, Ltda.
N9 386.143 - Herm. Stoltz de. Sã
Junior.
N9 385.613 - Fotocópia Gale-,a. UN9 386.087 - Nestor Ponciane.
Paulo S. A. Comércio e Indústaia.
N . 386.423 - Lanifício Vivilan fii- mitada,
386.090
Eder
Jofre
Ne
N9 386.144 - Sinos Eletrônicos Ca
Jantada.
Maveroy Indústrias thedral Ltda.
N9 336.092
N9 386.02 - Pan Car S. A. Tia N' 3E6.424 - Fairnácia das Nações
Metalúrgicas
S.
A.
tas
e
Vernizes,
Ltda.
N9 386.147 - • Farmácia Santa Fi
Brasele Eletrônica
N9 386.093 - Tralock S. A. Co386.604
N9 386.425 - Patearão C. Neves. S. N9
'Galena Ltda.
mércio e Indústria de Auto Peças.
A.
N 9 386 429 - Forcai Ferreira ReN9 386.149 - Ilka Moreira Etibl-ir,
N9 386.006 - Indústria Gráfica N9 386.094 - Oficina Torneiro Meptesentações e Comércio Ltda.
Ne 386.151 - Chez Philp Comer
11 9 326.430 - Importadora . Marna Predial Ltda,
cânica Novogarbu Ltda.
tívcis Ltda.
Ltda.
N9 3.86.096 - Wiasa - Warto InN 9 386.011 - Marcenaria BaepenMetall)!
Ne 386.152. - Metacil
Comércio e di Ltda.
dústria Aeronáutica S. A.
N9 386.435 - 3 R
g'ca Indústria e Comércio Ltda.
N9 386.100 H- Cerealista Santa HeRepresentações Ltaa.
N9 386.021 - José Penaim.
119 386,157 -• Comércio e FCPpr(
Ne 386 436 - R1L - RepresentaN9 386.023 - Panlficadora Fica. da lena Ltda,
sentações Schatzi Ltda,
çoes 'industriais Ltda.
Borges Ltda.
Ne 383.159 - Fernando Pereira.
N9 386.103 - vinten Antiguidades
N9 386,437 - Jomafi Indústria MeNa 386.024 - Emmanuel Trauma- Ltda.
N9 386.161 - Alvares Engenhar:
tUrgo, •
talúrgica Ltda.
Ne 386.105 - Editora La Selva Ltda.
N e 386.025 - Indústria de Calça- S. A.
N9 286.438 - Total - Importa.
Ne 386.163 - José Florencio Leit
dos Juventude Ltda.
N9 386.106 - Importadora Ferdura e Expo) I adora Ltda
Ne 386.164 - Kofarma &Cia, Lto:
386.027
Agrima,
EquipaN9
384
459
Construtora
Presimont
S.
A.
. N9
Ne 386.168 -- Cemagril S. A 'Ve•
mentos
e
Maquinas
Agrícolas
S.
A.
Eletro
Comercial
San
386.107
N9
dente S. A. •
calos e Máq uinas Agrícolas, N9 386.028 - Amir Cury.
Felippe Ltda
N 9 325 211 -- Soe. 'Comercial Jodec
Ne 389.173 -- Indústria e Comei
N9 386.033 - Wildes Chaves,
- Gráfica Gadioviia cio de Calçados Rinde Ltda.
N9 386.111
Ltda.
N9 386.037 - IBO - Indústria Bra- Ltda.
N9 335.212 - Cia. de Hotéis CoNe 386.174 - Editora e Comercia
sileirf de Ótica Ltda.
modoro
N9 386.113. - Ibrapac - Indtlaria Astorias Ltda,
N9355.'.213 - Cia. de Hotéis CC- N9 386.039 - Calmir de Melo 'Pes- Brasileira de Aparelhos Cien:iticos
N9 386.175 - lricorporadora Pa
M , : c" •
soa.
meiras de Resina S. A.
Ltda.
N9
386.042
Malharia
Adeohe.
Li386.179 - Cerealista Paranaga
N9
N9 386.114 - Ibrapac - Indústria
Peças Mi..\:.ilaap
mitada.
.
Brasileira de Aparelhos Cie:itilaros Ltda.
.,.iras Ltda
Rio Alegre Extração Ltda.
N9- 386.043
N9 :386 181 - Indústria
N9 385.276 - Beiriz Comércio e Ltda.
N9 386.116 - Metalúrgica Ba .ama de Tintas Val S. A.
Adio.. atração Ltda.
.N 365.277 - Beiriz 'Comérela e
1\19 386.048 - Pôrto Velho Empre- Indústria e Comércio. •
Ne 386.183 - Condomínio de Iaojt
N9 386.119 - Cinesa Comércio, 'In- Comercias,
endimentos Imobiliários S. A.
/5Juni -1 - atração Ltda.
dústria
e
Eportaçâo
S.
A.
N 9 386.051 - Neni • Olinda SaldaN9 386.185 - Filgueiras & Noguc.
N9 385 282 - Florivaldo Duran,
N9 386.120 - Cinesa Comércio e In- ra Ltda.
Casa de Minv3is
nha o Silva,
N 9 385.283
dústria
e
Exportação.
N9 386.054 - Oficinas Reunidas
N9 386.188 - MICA - Metaturgic
ce Lida.
Ne 386.122 - José Alves da "l:ista Industriai e Comercial Aquila.
N 9 385.293 - Malatik Indústria, e Jardins Ltda
386.123
-Confecções
dos
Três
N9
Comércio de Malas Ltda,
N9 386.189 - Café Rio Chie Ltd,
N9 386.064 -- Ferreirinha & Filhos Pode'res Ltda.
N9 385.294 - Incobel Indústria e Lida,
N9 336.191 - Ideal Lucki S. A.
Comércio de Bebidas Ltda,
N9 386.193 - Milton Alfred. , c
N9 386.129 - Flamex Indúsnia e
N9 386.066 --- José Prudente da SilSilva,
•
N9 385.295 - Exif i lms Emprêsa Ci- va Filho,
Comércio S. A.
N°' 386.194 -- Itú - Jóias e C%
nereatra Ltda.
N9 386.131 - Indústria de Pecas
N9
386.068
Pijamas
Pivell
ltda
Ltda.
N9 385.295 - Ros'.aurante a Beadga
Mecânicas Gonder Ltda,
No 386.071 - Bart,holomeu
N9 380.196 - Regra - Represei
Ltda.
N e 386,133 - Manufatura de TeAraujo
tacõe s Gráficas Ltda.
N9 385.334 - Meicar Metalúrgica,
cidos
Sarkis
Ltda.
N 9 386.072 - Lama() EquipamenN9 386.198 - Global Publ"cidade
Estamparia Indústria e Comércio
119 386.134 - Padaria e Confei- Promoções Ltela
Auto Peças e Representações S. A. tos de Excritórios Ltda.
N9 386.075 -- Capri Imobiliária Li- taria Estrela de Ouro Ltda.
Ne 389.199 - Imobiliária W. 12:1\
IV 385.341 - M. W. Simonsen e
Ne 386,135 - Cobrira S A.
Filhes S. A. InTortação e Expo,- mitada.
ciai
Brasileira
de
Implementos
o
MáN9
386.078
Distribuidora
de
Auto
386.201 - Emtec - Emprê.sa
.
taçã.o.
quinas Agrícola Ltda.
Partes Díspar Ltda.
1 Assistência Comercial Ltda.
N9 385.344 - Modas Eunice Ltda.
386.079
Romaria
S.
A
CoN9
:366.136
-Jacnto
N9
386.202
- Promoplan 119
N9 385.345 - Metalúrgica Apele
Pereira
mércio e Indústria.
preendimentos e Comércio Lida
Ltda.
Mercenaria e itefr
N9 386.084 - SOREC - Soc. Re.1S 9 336.138 - Confecções de . 1rN9 386.204
PonatruN9 385.347 - Conlar
dados Regina Lida,
gional de Engenharia Civil Ltda,
a'aracão Otrnar Ltda.
tora e Imobiliária Ltda,
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Darcy Dorta de OliN9 384.485
tv9 386.514 - Rádio EL, A. May- No 386.573 - Fábrica de Blocos e N9
652.914 - Antônio Paca Er*.
rink Veiga
veira,
PRA. 9.
Materiais para Construções I1rateus Ireendimentos
Corretagens Adminis,
N9 386.515 - Almir José dos San- Ltda.
- ho -Seirni
tração
Predial'.
Ne 384.881. - Moin
tos.
N9
386.574
Sobrecil
Soc.
BrasiS. A. Indústria e Comércio.
No 652.018 - Padaria -e ConfeitaNO 386.517 - Materiais de r.;ons- leira de _Engenharia e Construções ria - Flor da Alta Ltda.
No 384.986 - Mofan Fábrica de
Industriais
Ltda.
Novidades e Aparelhos Ltda.,
truções Ganha Pouco Ltda..
No 651.497 - Casa Sisabra de S3:.
O 386.575 - Indústria e Comércio cos
N9 386.520 -- Stand
N9 385.040 - Serraria Capixaba
Planeja-- deNMetais
e Molhados Ltda.
Potenci
Ltda.
Ltda.
.
mentos e Venda de Imóveis Ltda. Ne
Comércio e Indústria
- Pedro Paulo ue AlNO 386.577 - Hospedaria C'ranada meida648.878
Ne 386.521 - Almeida & Telveira, Ltda.
N° 385.426 - Elia. Zakka,Dutra.
Ltda.
385.436
Stylianos
Evarigolos
N
O
648.567 - Oficina Auto Mecãk Ne
Ne 336.523 - Dunaev Georgit,
' Hataidak's.
N9 384.579 - Lavraria Editorial nica Rudy-Car Ltda.
N9
386.526
de. Loide Ltda.SACEL
Soe.
No 619.774 - Tear Tecidos e ArNo 385.449 -1 Sonia Maria Man- Administração e Construções EconôNO '386.581 - Vulcanização de marinho Ltda.
na' li.
rnicas
Ltda
Pneus
Araça
Ltda.
NO 619.531 - Francisco Assis Cila
Ne 385.456 - Predial PernallIDUCO
NO 38fa 528 - - Peilumaria e Bazar • No 386.585 - Leão Mello .do Nasciteaubriand Bandeira Melo.
Tay
mento.
NO 619.530 - Francisco Ar:13 CriaNo 585.459 - Distribuidora c.`, 0-TierNQ 38'8 586 - Alicerce Adn.à11,atraNe 386.532 - ,EmprésaLeopaldi- ção
e ai de Pisos Plásticos Corinti Liteaubriand Bandeira Melo.
Imobiliária
Ltda.
nense de 1VIateriais S. A. Él
NO 619.529 - Farncisco Assis Chaina.t.
mitada.
No 366.587
Metalu.sa Importaçilo teaubriand
N9 386.533 - Refinadora Paulista
Bandeira Melo:
N9 385.463 - Djerji AbbudNriniecl
e Comércio Ltda.
,
N9 385.461 - Gião &..C. a .
N o 38'6.588 - Indústria de Móveis` t N 9 619.528 - Franciirco Assis Chai
N9
386.534 - R-efinadora
eaubriand Bandeira Melo.
N o 385.464 - Metalúrgica Ma...clieV''
Estofados Ravel Ltda.
IS. A.
1\1° 619.527 , - Farneisco Assis ChaLi Ltda...
N9
386.589
Iramais
Indu
ntria
e
NO 386.535 - GBHM
teaubriand Bandeira Melo,
J. Pessoa Com(a:cia,
Indústria Comércio de Estofados Ltda.
N9 385.465
Eletrônica
Reunidas
Ltda.
Indústria. e Representaç es,
386.591 - Tapeçaria e EstofaNo 619.526 -Francisco Assis ll'a-Ne 386.537 - Madeiras Paraná -- riaNO
N . 385.473 - Lino S. A. Industrio
,Garota Chie Ltda.
teau.briand Bandeira Melo.
Santa
Catarina
S
A
de Máquinas para Pneus.
NO 386.592 - Marques Turismo
N
9 319.395 - Bar e café Rio Ltda.
No 385.503 -- Organização ltuobiNo 386.539 a-- Tsunekoshi Shiote & Ltda.
NO 618.614 - Dirbrape Pedro
Mohri.li.iitia Luanda Ltda.
' N9 386.593 - Ebracil Eletrônica dai-a Brasileira de Petróleo Lida
Ne 3E3.540-- Naiza Lyra Rocha.
Ne 385.510 -- M. W. Simorsen e
Brasileira Comércio Indústria Ltda.
No 618.612
Francisco Rocirlinitat
Ne 386.541 -; José Luiz da Silva.
Filhos S A. Importação e ExportiaN9 386.5-95
r
Ellab Ltda
de Faria.
1\.• 386.545
Nylok S. A. Ferracão.
N9 386.596 - Imbert Sz Cia. .ti1a.
N o 818.610 - Wilson de Sou ,,a RIgens e Ferramentas.'
NO
386.601 - Eletro Frysa Ltda.,
beiro.
Viação Real Mtnaira- N9 38,6.545 - Luzami Goulart.
No 165.523
NO 386.603 - Areia S. A. Agro
N9 613.174 - Confecções o !..talhas
de einbus Ltda.
Na 386.548 -- José Thomazda
Industrial
Importadora.
Kitty Ltda.
Reve',en-• Cunha. "Vasconcelos Neto.
Ne 385.570 -- Reaja
Na
NO 386.620 - Larsa Mercantil
618.171 - Livraria El.larail4
tacões Serviços Industriais Ltda,
Cancelem-se os- registros. 1:3rasilia„ Limitada.
N 9 '386.551 - Produtos Alimenti.. Ltda.
Ne 335.577 - Transpar -- Transcies
Salmar
'Ltda.
portes São Paulo Recife S. A.
N 9 617.636 -- Franeiiico
N9 385.591 - Construtora S. :zabel . Ne 386.554 -- R. V. D. Imobiliária
Vasccncello.s e Jam.1 ChRM1.11:i
e
Adminstração
S.
C-.
Serviço de Documentação
Ltda.
N O 617.087
Elma Indi',W,ria a Co386.559 -- Rochedo Indústria e
N9 385.593 - Confecções Pa8tura, deNO
mércio de Produtos QUíM10.03
'Roupas
Lida
N9 385.736 -. Atito Posto Santa
13 9 616.871 -- Pascoalina
N O 38-6,560 - Industria -de Artefrta ARQUIVAMENTO DE PROCEsSas
Marta Ltda.
N O 6i6.840- Funilaria Torre Ltda.
tos
de
Cimento
e
Amianto
Tecnicalit
Ficam
os
processos
abaixo
men385.754
Casas
dos
Pescadores
No
NO .616.624
Eniani Guerra, do
Ltda.
clonados arquivados:
Artigos para Pesca Ltda.
Andrada Lima.
Ne 385.822 -- Marina Heloisa MenNo 386.563 - Falece
N e 616 630
No 616.889 - Auto Pô,sto Icaral
Edo-gar Garcia Rib?lFábrica de
des Margarido.
ro.
Esponja Nacional Ltda.
Ltda.
N9 385.823 - Caravelas Comercial
.N9
616.628
Ne 386.566 -- Churrascaria Borda k NO 653.811
- Irmãos Koi,ssiirra
Plasticor Ltda,
e Construtora Ltda.
do Campo Ltda.
NO 652.965 - Provendas Promoção Ltda.
Ne 385.824 - A.u.toposto Margo Li.N3
N9 386.569
616.624
Benedito Leite
Pantelis Jean (arorde Vendas .Ltda.
mitada.
galas.
CoN e 385.848 -- Cia. de Hotéis
NO 616.623 -- Sociedade Ct,ipere.al
inociord,
de Tintas Lida
N O 659.751 - Eliezer Luiz Jucá Soaarmácia Santo AnNe 386.447
res.
tônio Ltda .
N o 659.702, - Elie,.wr Lula ,11:cá
N9 386.448 -- Fornecedora de Mater:ais Campinas S. A. Formacaaa,
Soares.
386.450
-Indústria
de
CalçaNO
659.846 - Materiais de Cons.
N9
trução Guacialupe Ltda.
dos Par ueta Ltda.
. N9 659.847 - Padaria e Ca •iffituNe 336.451 -- Caixa Económica Federal do Rio Grande do Sul.
ria Príncipe do Bairro Ltda.
NO 659.878 - Cocktail Cluga Lida.
N° 386.452 -- Nestor da Rocha
N , 660.065 - Fernandez, asingão Fr.
Bressana Filho
Thomaz Ltda.
N" 386.454 - Fabio Curvp.
PRODUTOS
NACIONAIS
N i 660.034 - Everest Coroé:clo e
Ne 386.460 - Papelaria e Livraria..
Reoreesntações Ltda.
CrisNo Rei Ltda.
REGULAMENTO
i" 2'6'3.080 ,- Granja Sfe.';' Roque
No 386 463 -- Credisubanc A. Sigas
Ltda.
e Utilidades Doitiésticas Ltda.
NO 6,30.093 - Distribuidora de Mato
Ne 336.464 - Cia. de Hotp CoExpresso Ltda.
m odoro .
- N e 660.626 - Acessórios para. AutoN9 386.486 -- Torcenil ToraiI.::
1.0/9
• Oivalgação
móveis Okraza Ltda.
Fibraa Texteis Ltda.
NO 660.670 - Agéncia Transporica
Ne 386.467 - Lotus Hotel Lt.la.
Citritrs Limitada.
No 386.470 - Cia. Brasilaira
N; 680.708 - Sidex Comércio e In.
Habitação Popular.
dústrio de Aparelhas Elétricos Lida.
PRECO: NCrS 0.30
eia tdN O 386.471 - Cerqueira
No 660.754 - Água Branca loteria.
mitada
.41IP
res S. A.
Ne 3.86.476 - Antônio G. Garcia
• N9 660.757
- Lanches Cariton
& Cia. Ltda.
Ltda.
Na 660.810 - 1-irreal S. A. Tubi2A VENDINe 386.481 - Demateco Depósito
laç8as. ferro e Aço.
de Materiais para Construções lida.
No 660.831 -- Ikotex Fios .. Malhas
No 386.488 -- Bened i to de MedeiNa Guan/abara
Ltda.
ros.
NO 620.832 - Asog Engenharia, CoN9 386.490 -- BMI - Burea MerAvenida Rodlignes Alves n 9 1
mércio e Inclistiia Ltda.
.
cantil de Imóveis Ltda,
No 660.835 - ri'delsveis.s Bou'iqul
N° 386.491 - Refrigeração Tj. ngeLtda.
nharia e Comércio REC Ltda
1
Agência
:\ .9 3,`11.06::: -- Libai: , Confecções
Ne 386.493 - Indústria Text 1 sul-.
_Ltda.
ça Ltda. •
Ministério da Fazenea •
N9 661.077 -: Ai-te Vidros Ltda.
Ne 386.494 - Farmácia Drogazinia
NO 1361.238 - Nova. Eletrodiesel
Ltda.
Ltda.'
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reeplkilso Postal
No :386.495 C. Johnson San
N9 65-2.514 - Bar e Café Jardim de
Inc.
Santo Amaro Ltda.
N9 386.496 -- José Luiz Fay
E,ni Brasília .
N ' 92.581 -- Mecânica r Lanter.
Nç' 386.498. -- Liit i etnios
Li.
nagem 'Pererilton" Ltda.
aviada
, Na sede do - 1-) . I N
NO 632.218 -- M6linari Auto Peças
Ne 556.
Ltda.
CousI NO 652.61a .. . i ost'i Pires .Túnior
truçáa, il'aron:an a' S. A.
Ne 652.699 - Pedro Pa
Ne 386.506 -- Caetano Pacciari.,
M.el,'
I Cle . Araújo c _Arv Gamboa lulo
Vizeu,
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N'è 656.513 - Paulo Pereira Melo,'
No 626.068 - Brasília Cosméticos
InP 652.7•_i - Campos do Jordão N9 658.82€ - Produtos Laticínios
No 656.609 - Fábrica de mude
Indi e Comércio Ltda.
• do Brasil Lta'a.
Jornal.
Raio
de Sol Ltda.
549 618.879 - Duarte Moreira Ltda.
N9 658.941 - Valdir Schon & eia,.
N9 '656.617 - Cibra Cimentos PorNo 648.881 - Aeropel Indústaia e
N9 652.802 - Saga Engenharia • Ltda.
do Brasil S. A.
Arquitetura Ltda.
1 N9 658.989 - Auto Reformadora Comércio•Ltda. Distribuidora de Be- tland
N9 656.618 - Cibra. Cimentos Por-'
N9 653.575 N9 652.801 - Canese Luminotte- Tindoca Ltda.
tland do Brasil S. A.
nica e Telecomunicações Ltda.
bidas San-Tana Ltda.
Cimenta Pornand
549 636.621
N/ 652.997 - Orbrasa Organização N9 658.990 - Carlim Modas Ltda..
Central
Elétrica
de
549
653.671
Volta Redonda S. A.
N9 659.055 - Boa São Sebastição Furnas S. A.
Brasileira de Alimentação S. A.
Ltda.
IV 653.035 - Carias Marinha.
549 653.672 - Couros Rio Ltda.
N9 656.622 - Cimento 1 ordand
Na 659.190 - Magazin e ConfecN9 653.238 - Imobil GinobiLária
549 653.808 - Fábrica de Vassou- Vale do Rio das Venhas S. A.
çôes Lasbôa Ltda.
Ideal S. A.
tda.
na Duramais L
N9 656.130 - Comércio e RepresenN9 653.239 - Novaeletrica Indús- N 9 659.231 - Apipulcos AntiguidaN/ 653.809 - Armarinbc e Modas tações São Geraldg Ltda.
des e Artesanato Ltda..
Sr.a e Comércio Ltda.
Lolinha
Ltda.
Shohacni incbayani.„
2V 655.684
N9 653.245 - Lecv Cesta de Barros N9 649.469 - Cartonagem Pinguim
Pastetaria Campo
IV 630.100 N. -616.695 - Metalrio ImportadoLtda.
Si1V2 .
Grande
Ltda.
ra eaCemerceo Ltda.
N9 659.470 - Gewa Peça; e Servi.
660.102 - Companhia Brasileira
IV 652.696 - Distriouidora Abib
Ni/ 653.2
50 - Edtôra de Livros e ços Eletro Domésticas Lda.
dePianentmentos
S.
A.
Cembrasil:
Gráfica Offset Belmont Produções
Leda.
ca' Comércio e
N9 659.645 549 €00.163 - Concleminio do EdiS. A.
Representações Ltda.
2V 656.6..7 - Calvanomecanica Roficay lanineira das Missões.
N9 653.392 - Rio Carnes S. A.
Icaro gar Indústria e Comércio Ltda.
N 9 6.1.101 N9 659.676 - Alice Pinheivo & Cia.
N ':653.393 - Nilo Paladino de SouIV 69.693 -- Oficina Mmanicie
Ltda.
ate.
Santa Rosa de Lima Ltda.
N9 616,621 - João Miranda dar!N/ 653.478 - Papelaria e Livrar la
)
lçnaçu
Leda
Televisar
N9
ai-/ 656.219 - D. B. E Distribuil.
tes.
IV Centenário I,tda.
549 6e3.281 - 4 9 Centarário do Ria dora Brasileira de Frutas Ltda.
N. 616.620 - Restaurante spaghet- d ,Tara'5:o
N o 653.511 - Importadora e Exporliaria e TurLmo
.1ani...o ImObi
No 655.760 - D. E. E. Distribuina Ltda.
tacora Saiita Luzia Ltda.
Brasileira de Frutas 'Leda.
otores
Pe-•• s. a:
M
No 616.577 - Mcpac
II9 653.512 -- importadora s ExporRigotti, Neves fs Cia. dora.
N.
660.317
No 653.663 - Salso de CabeleireiOs e ACeSS(5.110S Ltda.
tancra, Paraense Ltda.
Jorge Tale) & Irmãos ros
60.382
-aT,
Sinas/ Ltda. "
N9 616. 485 - Casa da s Baas BeN9 660.403 - Bar e Lanchenete • 549 653.707 -- Ima Eletrônica 1n149 653.53.8 - Esquino Utiliaades bidasLtda
aQueridinha
Ltd
Domésticos Ltda.
d Nal
549 616.4.29 - ensina Mecânica
an 660.615 - Venezia Coneetnaes
N9 653.539 - Sonsermac Conser- Belgobrás Ltda.
549 636.bni -- Sela -- nannéreto
Italiana Ltea.
vaçãoCenserto de Móveis do Aço
Representações Ltda.
Maquiar,
,Ssforga
549 660.621 --549 616.409 - Expansão 3a•3iastrla e
e Cofre Ltda.
ST, 657.021 - Alcides de Paala SouLtda.
No 648.882 -- Eletrotécnica, Ampére Comércio Lamet S. A.
2V 616.12.7 - Construtora AngrenIa .
549 633.810 - Janverail Artigos Do- za.N9 657.316 - Sgarbi & naria Ltda.
.
rnesticas Lida.
Confecções Cisne se Ltda.
ad/ 648.583 -2V 657.061 - Huince instalações
No 610.643 - Representações Pe.N9 653.812 - Cinepradaçoes Brasi- Melro-Elétricas Ltda.
Ltda
leira;
Ltda.
Promeção legrino
Esfesa
Eaem alscritório
No 657.252
N° 609.346' - Geraldo Suares de
Editora Autoprint Serviços
549 653.847 pe Varina Ltda.
de Organização a Métôaes
Faria.
Ltda.
N/ 646.167 - ESkizian, Irmãos
545 Manai
Editora Autoprint Ltda
Cia.
N. 696.342 - Refrig,orantee imasSifermar Sociedade
549 657.136
Ltda.
N' 649.191 -- Favimentadora Minas riat Ltda.
Ferramentas e MaImpertadera
'itada.
Gerais Lma
No 604.68-4 - Maria do Carmo LeiMoldar. Indústria Me- quinas Ltda.
2V €53.873
fildnstria de Móveis Pe,s Gonçalves.
Ne 6349.370
Lunit ada.
N9 657.166 -- Transcarvalho Lidar
2V 604.269 - Yeshiliiro Asai.
Corrente Ltda.
2V 655.931 - D.inamix talara° QuiNo 657.225 - Valdeci da Silva.
Farmácia Draga AnNo 649.571
No 604.022 - Magnas Madeiras, mica S. A.
Valdeci da Silva..
549 657.22-3
gélica Ltda.
Móveis e Decorações Ltda.
No • 657.425 - Planta Comercial
549 603.938 - Maria Sarna Liol.
'N9 654.165 - Casa Pluma annitada
N 9 649.383 -se Vermat Indústria e
Fernando França Imobiliária Ltda.
Comércio Sie Materiais de Corsia-ução
549 654.1.92 603 842 - Geraldo de Araújo
No 657.426 - Planta Comercial
Ltda,
Braga, Antônio Itabaiana de Moura, Casnpes.
549 654aa7 - Eril Empresa de Rea- Imobiliária Ltda.
N9 649.384 - Vermat Indústria e Mário Roimundo Veras s Ortof re Milizacões imobiliárias Ltda.
Comércioade Materiais de Construção randa.
2V 657.430 - Panificação e .Con549 654.226 -- Cesare Lanches Li- feitaria
Ltda.
549 603.840 - - Carmen Dagniar elo
Real Grandeza Ltda.
mitada.
Mattes
Pasto.
N9 657.431 - Maloaltax Novidades
N9 649.385 •-•-- Vermat Indústria e
654.379 - Comércio e Artefatos e Representações
Ibum
Matsitzaki.
N
7'
•
603.288
No
Ltda.
Comércio de Materiais de Construçã_o
de Pape l Cómarpe Ltda.
N9 603.497 - Vieira Pinto S. A.
No - 657.4:2 -- • alecalar gicat alônico
Ltda..
Indústria
de
2,1Tveis
2V 664.4 7 9 - Jambo' Indústria e Comércio e Indústria Ltda.
603.228
No
e
N9 (349.385 Vermat Indústria
Comércio do Produtos de Beleza Ltda.
549 657.433 -- Metalúrgica Mônaco
Comércio de Materiais cia Construção de Aço Gbetan Ltda.
N° 654.682 - Hotel I 9lea do Cate- Comére'n e Indústria Ltda.
Indústria de Móveis
549
603.227
Ltda.
te
Ltda
Ltda.
1 \ 649.387 Vermat Indústria e de Aço Ghetan Editôra e Publicita-549 657.487 - Mari a Jesus aeime654.772 - Acama Acessórios e• nes
549 603.139 de Souza.
Comércio de Materiais de tninstrução
materiais
Ferroviários
Ltda.
a.
rio, Sumara Ltd
N. 657.552 - Casa dos Quatro CalLtda.
Petrus
Publicidade
e
Iacovino.
al/
654.773
Giusepp
N9 598.426 çados Ltda.
Ltda..
No 549.388 - Verinat Indústria e
No 61.6.631 - Eliya tnalacra.
549 657.563 - Ertec Editbra de ReN° 654.797 - Confecções Brand
Comércio de Materiais de Construção
549 589. 233 - - .1. Borges Filmes
vistas Técnicas S. A.
S. A. Indústria e Comércio.
Ltda.
Ltda.
Inmer Indústria. MeNo 657.584
No 6'54.954 - Fornecedora de MaN9 649.'389 - Vermat Indústria e
Ric, Ltda.
N9 592.954 - N. Pereira Silva.
teriais de Construção Guandu Ltda. talúrgicas
Comércio de Materiais de Construção
549 657.607 - Concreto Engenharia
549 601.709 - Bridgestone Indústria
549 654:994 - Livraria Cultura, e
Ltda.
Ltda.
de Móveis Ltda.
Arte Limitada.
N9 649.390 - Vermat Indústria e e Comércio
549 657.661 - A. Santos Pires.
No 606.337 - Distribuidora I3e
2V 655.294 - S•iciedade Arpoador
Comércio de Materiais de Construção dutos
No 657.722 - Horácio David RaCientíficos
Ltda.
do
Guaraú
Ltda,
Ltda.
masine.
549 619.520 - Francisco de Assis
N9 649.391 - Vermat Indústria e Chateaubriand
N. 655.311 -- Nelson Américo Cai'Bandeira Melo.
Comércio de Materiais de Construção
N9 657.807 - Lanchonete Pan Pa11.
549 619.552 - Francisco de Assis ser.
Ltda.
Ltda.
Alinientícia
São
30N°
655.313
N9 649.392 - Transportadora Chateaubriand Bandeira Melo.
549 657.955 - Sorocaba Turisma
•
do Andaraí Ltda.
549 619.522 - Francisco de Assis sé549
Transpavi Ltda.
Ltda.
Art.Piso,
Decorações
655.318
N9 649.393 - Transportadora Chateautssiand Bandeira Melo.
Ltda.
N. 657.956 - Mohamad Zaim.
Tran.spaad Ltda.
Farmácia Au-rea
:N9 655.319
IV 619.523 -- Francisco de As.sis
No 658.153 - Eletrônica Atex Ltda.
N9 649.394 - Imobiliária e Cons- Chateaubriand
Bandeira
Melo.
Ltda.
Indústria de
N9 658.255 trutora Regina. Ltda.
549 619.525 - Francisco d.e Assis No 65-5.503 - - Cia. Química, Polar Autos Peças Ltda.
Chateaubriand Bandeira Melo.
S. A.
549 658.260 - Lenit'x alagaz:ne.
N o 649..601 - Solar S. A. EmpreenModas Quedinhos
2V 623.931 --- Jorge de Camargo
549 655.560 dimentos e Patricipações.
549 633.295 - Renzo Leitora.
Ltda.
549 158.353 - Anleicles Soares de
No 649.603 - Henrique do Nasci549 655.568 - Sebastião Helmeister. Albuquerque.
Casa Aristocrata
• mento Gonçalves Filho.
N/ 647.213
NO 655.619 - Confecções -de RouN9 649.806 - - AV-9: Audas Produ- Pensão Ltda,
549 602.370 - José Mu'ia Hidaigo.
çõe-s Ltda.
No 647.495 - Auto Mecânica Gu- ia". Falcão dnd a. , N9 602.354 - Madeireira Pinhoest
tierrez
Ltda.
549 655.715 - João Wiebe.
..acdoniar Senraitt.
N9 638.473
Ltda.
Ótica
Garcia
Ltda.
•
Ni/
655.826
N9 658.423 - Mericlienai Planeja
José Afonso
No 648.249
. de Qual'N 9 602.371 - Móchna n Urso.
549 655.943 - Starlight Propaganmentes e Empreendimentos Ltda.
ros.
No 602„.375 - Auto Viação Santa
N9 658.509 - Meridional Planeja549 648.603 - Piatan Café e Bar da S. A.
al° 655.17:3 - Earnae Cumérejo de Angéli e e Ltda
mentos e Empreendimentos Ltda.
Ltda.
N9 602..376 - Francisco Cano Ito• N9 658.620 - Jaccb Grinzaid.
549 649 015 •-- Expresso 1Slandabrasa Material de Proteção contra Aci- mera.
dente Ltda,
Ltda.
130CeS
Santos.
V 658.74-3
2
Depósito ,ic
N/ 609.641 - Adelini
Diasa Distribuidora
N9 656.2.25
549 656.050 - Jurandyr Leereara.
Decorações de Maria Ltda.
N/'
602
654
-Oliveira
Ramos
&
aja- a5.9. s.0 4. - derviço de Imuniza- Fil ho.; Ltda.
Na 6'58.745 - Incol Instam n natos Alar/rads, S. A.
549 650.108 - Fábrica c Saadalias rao Dom -adiar Ltda.
Padil'Ciennfic.os e Comércio ania
s
len 692 TV; a Mo -1 ru 'd
N" 653i455
Serviço de imuniza- c'eltia... Ltd:.
N9 658.746 - Forint • - Rio Indús- Jancnina "Kianicr" Ilds.
r^T,Vr;•¡,_
Indansiaa
'e
:maneio
Ltda.
549 €56ani
triade Móveis Ltda.
L wer ColimAist
2V f03..171
033.403 a Serviço de Irouniza549 648.825
M. K .M. Publici- de iolástices Casa Crannr lana
Fxrortaiora Ltda..
Ltda.
621.223
Editora
tara?:
Ltda.
dades Ltda.
N.
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N O 603.702 - Itr an Faria Lopes.
N9 126.090 - Processo aperfeiçoa- NO 144.401 - Nova e Origina/ con - Dlo 161, s79 - Pedro F1a-rio
No 604.274 - Comercial . de Máqui- do ,para a produção de polpa a pa,_ figuração ornamental aplicada
a conas Nt3 70 Mundo Ltda.
tir de madeira - Associated
Pulp pos para liquidif icadores - Irmão s daNOVieira.
168.495 - Nicolino Cus:'
•
6Q . 743 - In a;im Industria e And Papar Mills Ltd.
Guelfi.
Moreira.
Comércio.
NO
145.035
NoSvo
modelo
de
as
No 129.144 - Processo par obtenpirador de pó - The Hoover Co. do No 168.510 - Eiichi. saas.
N O 616.49,3
Tocantins Administra- ção de produto fluorado adequado Estado
NO 168.882.- Farberfab si Ssal
•e
de Delaware.
ção e Participações S. A.
para usos eletrolfticos na . indústria
Aktiengeseliscliaft.
NO 616.410 - Expansãa Mercantil dealumínio e produto resultante -Desenho ou modelo industrial
N9
170.495
Imre
Esmuk.
Importadora e Exportadora
Societa Edison.
N O 171.810 - Patenteais s, azes
deferido
N9 651.126 - Mavi Indústria de LaNo 135.694 - Processo de fa taricaVogelbusch
Gesellse'naft
jatas Ltda,
ção de corantes disazoicos reativos NO 157.297 -- Original configura- No 110.853
- Vai Goldyrsas et.a
hidrossolúveis
Sandoz
S.
A.
ção introduzida em suportes escamo- & Rubber Co.
N9 651.164 - Indústria Cearense
NO
136:085
Processo
de
prepasateávels de panelas para chapas de
de Taletrânica Ltda.
142.869 - Unia-ma Caia, d-e Ca;.
çã,o de massas metálicas por com- fogões em geral - Abram Czauski. I79
N O 165.013 - E. I. clu Pire ti:
Na 651.407
Hospedagem Neva pressão
dum
pó
a
base
de
magnesio
Privilégio de invenção indeferiaos
Msgtiez Ltda.
-- Commissariat a L'tlinergie Ato- NO 131.645 - Misturador• paralelo Nemours And Co •
N9 651.403 - Peixaria Nova Lisboa migue.
No 168.151
.
- Parker 1-I-1•)•-•
de
água quente e fria para .encanaLtda..
mentos - Dr. Vicente Passos Main, Corp.
149 136.125 - Aperfeiçoamentos em Filho.
NO 174.459 - Game -afile Vr,.?1:
N' 651.5611 - Olcina Miuá:n.1m ou relativo a pdeparação de esteres
CO. Inc.
Santa Luzia Ltda.
arilicos
de
ácido
fosfórico
CeceiaN
9
136.173
Mecanismo
de
acieNO
174.716 - Ford Motor C-.1.
N" 651.748 - Adelino dos Santos. ma Produtos Químicos S. A.
namento de persiana - graduava! r•-•••
N9 174.745 -- Ford Motor Co
No 651.752 - Móveis lVferces Ltda.
NO
136.510
Oxidação
de
óleo
de
Lovercy
Pucci,
NO l7.774- Cerhart Ftefa e No 651,925 - Indústria de Móveis amendoim - Cocelma Produtos Quí- N O
139.484 - Nova derivação para rles Co.
Itã S. A.
micos
S.
A.
tubulares
em
geral
-G.
B.
a
CM.
No 651.996 - Nobumichi Haji.
NO 174.775 - Corhadt Refracte
N9 652.026 - Raimundõ dos San- No 138.914 - Processo de prepa- Brasileira de Extrusão.
ries Co.
Modelo
de
utilidade
indeferido,
.
ração de novos derivados da quinaGes Lischaft riza EleNO 140.125 - Capa anatômica para 1.,I Q 174.785 - MEU.
N9 652.027. - Injediesel Socieda- lema - Roussel Uclaf.
bancos de veículos Abraham Sa- ktrometallurgie
de Técnica de Injeção Diesel Ltdá.
O 174.793 - Leopoldo Saicanga.
NO 652.085 -- Mase Indústria e Co- No 139.236 - Processo para a pre- lomon Politanski Wiadimir K setche- • NNO
187.771 - The Lubrizol •,Soep.
paração de compostos contendo en-1 toff Jr. e Domignso Gonçalves.
mércio Limitad a.
N9 187.956 - Universal 011 ProNO 141.954 - Nôvo tipo de suporte ducts
NO 652.209 - Profinan Comércio e xodre•- Sandoz S. A.
Co.
Indústria S. A.
NO 139.692 - Processo para a pre- para balancim de direção de perua NO 183.003 -- Japan Exian
Li652.210 .- Imobjiária, Alpha paração de 4 piridoilamido acilarnino Volkswagem - Domingos Vossa. - mited.
.
Exigências
S. A. 1 fenil 2,3 dimetilpirazolonas 5 ou seus
Exigências técnicas a cumprls;
IV 194.010 - Alfa Romeo 5. P
N9 652.211 - Edittira e Publicitá- sais - reter Stoltenberg..
N o 170.156 - Metaltirgica Rossi
ria Sumaré Ltd a.
NO 132.4713 - Richard Thomsa &
S.
A.
NO
139.949
Refractários
dolomi•
Baldwins
Ltd.
NO 652.245 - Cobramara Compa135.602 Whiffen & Sons Ltd.. No 132.492 - Tecalemit Ltd
nina Brasileira de Madeiras Raras ticos ap erfeiçoados e processo para NO
N
O
produzi-lo Basta Incorp,
143.234 - Knapsack Griasheins
S. A.
Aktiengessellchaft.
N9 135.802 - Shell International:,
No
140.873
Tecido
.
transparente
Resbarch Maatschappij N. V.
No 652.216 - Sociedade Civil de para meias altamente estirável resis- 'NO 143.766 - Armour Pharmaceu- NO 162.925 - Chemische Fahrlk
Convenics.
tente a desfiadura - Willia.m Theo- tical Co,
Pfersee GMBH.
NO 652.247 - Santarem de Em-• dore
Hull Jr. e Claude M. Irwm,
NO 147.759 -• Aluminium Laborapreenciimentos L tda.
tories
Ltd.
NO
No 168.165 -- Sandoz Patents Itcla
139.090 - Processo pra a preNo 652.267 - Consultores no Brasil
No .171.903 Farbwerke Hac-•chsi
NO 160:787 = Philip Morris IncorLtda. Técnica Indústria Divulgações paração de derivados de farnesilo -- porated,
Aktiengesellschaft Vorm Meister LuF. Hoffmann La Rocha & Cie. SoDidáticas. N9 161.149 - Luiz Gonzaga Mon- cius Q Bruning.
,
N9 €52.268 - Consultores no Brasil cieté Anonyme,
de Barros.
N O 171.96 - Leon Louis P.,korny.
Ltda. Técnica Indústria Divulgações No 138.400 - Nôvo modelo deffrelo teiro
166.497 - FIVIC Corp.
N O 172.831 - Corning Glass works
Didáticas.
aplicável a bicicleta e triciclo . - Ani- NO
NO
167.276
Takeda
chemical.
InNO 173.248 - Farbenfabriken "flaver
No 652.331 - Sergio Rêg,o Monteiro ta Furhie Sano e Choichi Okarnoto, dustries Ltda.
Aktiengesellschaft.
e Sergio Mauro de Araújo Soares.
NO 173,462 - Staurfer C'he.mieal
NO 652.332 - Romil Máquinas
Co.
Ltda.
No 652.333 - Eutúdio Gráfico ArEversos
tecclor Ltda.
N O 652.331 - Casa Guaraci de CoN
O
154.654 - Amsted Industries
mestíveis Ltda.
Incorp - Torno sem efeito o despaNO 652.335 - Svangalli Cabeleireicho de deferimento publicado ern 13
ros Ltda.
defevereiro de 1969 por não terem
No 652.336 - Padaria e Confeitaria
sido publicados os pontos e,arasicris2 Amigos Ltda,
ticos.
.
DE
No 652.471 - Bar Fortaleza,
149 160.461 - Farbenfabriken Bayer
NO 652.435 - Comércio 'e RepreA ktiengesellschaft - Torno sem efeid
sentações .Ica Ltda.
to o despacho de ar q uivamento p ubliNO '652.386 - Elda Comércio e Recado em 2-1-69.
presentações Ltda. (Arquivem-se os
processos).
.
Oposições
Alaor
PaSchoal
Pela - Opaante
DO
do têm.° 174.498 modelo industrial.
Pastificio Romanini S. A. -- Opa..
DIVISÃO DE PATENTES
ente do têrmo 176:907 modelo influatrial.
De 20 de março de 1969
•
FEDERAL
-- Metalúrgica Oriente S. A. - OpoPrivilégio de invençõo deferidos
ente do Urino 178.057 modela ¡ti.
dustrial.
No 129.029 - Aperfeiçoamenos em
Vol. - 47 (Págs. ' 1• 282) janeiro de 1969
Arq uivamento de- processo,
•aparelho de alta rotação para tratamento dentário Dodan Industrias
NO
166.544 - Eletrônica Laisoratõ•
Comércio e Representações Ltda.
rios Ltda. - Arquive-se.
NO 131.588 - Cilindro Mestre para
NO 168.161 - Sergio Sylvio Pinica.
sistema de freagem hidraulica - Tias
PREÇO: NCr$ 6,Or
tel da Cunha Castro e José nitri.
I3endix Corp.
gani - Arquive-se.
No 137.107 - Aperfeiçoanwonto em
dispositivo de fechadura de segrêdo
para cofres de segurança - Yves
Divisão -de Marcas
Mathieu e Alvaro Vieira dos Santos.
•
A VENDA tà
No 137.911 - Bomba centrifuga
auto aspirante - Barnes ManufactuExpediente de 20 de marco de 1969
•

REVISTA TRIMESTRAL

1

JUR SPRUÊNCIA

SUPREMO TRIBUNAL

ring. Co.
N

o 137.255Aperfeiçoamentos
em
válvula para pressão de óleo - Nelson Falcone.
NO 138.131 - Termostato =7-- Gustav F. Gerdts K. G.
N9 143.168 - Condensador elét.lco
bobinado --Siemens Airtiengesellschaft.
NO 164.184 - Aperfeiçoamentos, em
amortecedor hidraulico de automóveis ,
- Arnaldo Rodriaues Loureiro,

Na Guanabara
Seçáo de Vendas: Avenida Rodrigues Alves to,
Agência 1: Ministério da Fazenda

Atende-se i pedidos pelo Serviço de Reembolso Postal

Em Brasília
• Na sede do D. E. N.

Marcas, .0efericlas

N9 595.679: 3 Sincros - Simca da
Brasil Sociedade Anônima Indústria,.
de Motores, Caminhões- e Automóveis
- el, 6 (com exclusão de molas
de válvulas e tubos condutores).
N9 543.232: Maboão ia Serra Sagrimec Sociedade Agrícola,
liaria e Comercial Ltda. - cl. 41.
NO 593.692: Epopéia Negra - Wrias.
toma eine Produções Ltcia, - el. 32.
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Março ek 1969 •

N 9633.105 - Comercial • Inap de \ No 633.958 - IVIercadinho Rio 1 No 632.514 - Oficina aaceaaociic3aa
• N9 597.216*. Capricórn10 - Auto
Mv° Ltda.
Ltda.
Peças Capricórnio ,Ltda - cl. 21 - Máquinas de Costura Vara .Ltda.
No 632.553 -a Supermonta Monta.
Na 633.419 - Aguar:um Turismo
(com exclusão de canaletas).
Na 633.959 - Antares Comércio e
N9 597.545: Supol - Indústria e e Empreendimentos Ltda,
g ens Industriais S.A.
Representações
Incorporadora
e
AdN9 633.421 - Tom Brasil Trans- ministradora de Imóveis Ltaa..
Comércio Lotus S.A. - el. 46.
Na 632.556 - Auto Servicos na
Calçados Calce e Leve S.A.
N 9 597.547: Hectokleen - Helios portes e Turismo Ltda.
N O - 633.960 - Antares Comércio o
S.A. Indústria e Comércio - cl. 17
Na 632.584 -- A, Enéas GuimaN9 633.422 - Tour Brasil Trans- Representações Incorporadra .e Ad- rães. N9 598.405: Normandie - Casa portes
'
ministradora
da
Imóveis
Ltda.
•
e
Turismo
f_tda„
Na 632.587 - Delm.nda MaNa FeraTormandie Comércio e Imliortação
N9 6a3.961 - Pedro da Cosia E reira
S.A. - cl. 17 - (com exclusão dos
Lindosa.
Na 633.425 - Hotel Esplanada Carlos Brilhante.
Na 632.588 - 'Eornitec Usaumain
artigos indicados pela seção).
Ltda.
Na
634,039
Jomarim
Com
rma.
•
Incomex
de Peças Ltda.
N9 607.981: Duxmar
N9 633.471 -- Dr. Urnbelino Perei- e Representações Ltda.
S.A. Produtos Químicos - cl. 1.
No 632.589 -- Par e Resaairanto
ra Martins.
:
ais
Bá
I
607.981:
Duzmar
Incomex
Luar
Ltda.
634.059
Luis
Mater
N9
N9
N9 633.598 - Ind. a Com Victor
S.A. Produtos Químicos - cl. 1.
sicas -Para Construção Ltda.
Rascop Ltda.
No 632.592 - Impa/atidas, Miai
N9 634.060 - Luis Matcraais Bá- Ltda.
N9 " 633.599 - Perfuração de PoN9 614.200: Pingouin Magestic sicos Para Constração•Ltda.
No 632 593 - Importaaora Malanifício Suiriograndense S.A. - ços Bandeirantes Ltda.
N 9 634.061 - 'Luís IVIateriaa; Ba.
N9 633.643 - Fábrica Rosa S.A.
cauba Ltda.
el. 22 - (com exclusão de fios e lialces
Para
Construção
Ltda.
Conservas
José
Ne 632.667 - Cornartio de 1,-.3.-ota-iao.
Indústria de Dóces e.
nhas de tôda espécie).
634.062 - Luis Materiais Bá- Avelino Ltda.
Titulo de Estabelecimento Deferido Didier.
No
Na 633.644 - Fábrica Rosa S.A. sicos Para Construaão Ltda.
Larimco
N9 632.671
N9 596.649: Cherie - Amadeu da
N9 634.067 - Auto Peças Ney Ltda • e Importadora Ltda
Cunha Mora, Junki Yamamoto e Sér.- Ind. de Diaces e Conservas José DiPaaal9 632.672 - Inpasa
gio Wagner Tanga - cl. 33 - Art- dier.
N9 634.087 - Talar Perfumes e sarnanaria M J Samaia S.A.
633.645
Consórcio
Frente
Po1.
97 n9
N9
Cosméticos Ltda,
N9 632.673 -- Edroraartmai.or.
S.A.
N9 614.093 - Auto Mecânica Lia Littelca
Ne 534.173: Galeão - Taft Maga- pular
l
633.705
M
L
Magalhães.
InN9
nas S.A. Comércio e Indústria - dristria
e Comércio de Móveis Ltda. Ltda.
N
o 632.674 -- Imobiliária Pa ciall
1.
36.
Aat.
97
ne
cl.
Ancerv Participações
N 9 631.045 - Geres, Batista dos.
N9
633.722
-597.360:
Silvicultura
Lagoa
N9
aica
Reis.
Sa'atra Par'
No 632.671
SilviCultina Lagoa Ltda cl. 4 e Ltda.
No 651.082 - Mobiliária inabliega Representações Lida .
Ancerv
Participações
33 - Art. 97 n9 1.
N9 633.723
Ltda.
No 632.672 - Imbraute ai,ar.arcia
N9 597.803: Tralupar - Tralupar Ltda.
N 9 631.083 - Siaria Ind. e Com. Representações e Conta PrópNa
Ltda - cl. 6, 7 e 8 - Art. 97 n 9 1.
•
Industrial
Madeiras
N9 633.753
de Metais Ltda.
Na 632.711 - Casa Odissaa Ltda.
Ne 598.307: Nice Modas Cae, Itauba Ltda.
No 631.084 - Siena Ind. e Com.
N 9 632.712 - Beginten Camércio
Agência
Arco
Verde
tano & Cia. Ltda. - cl 36 e 48 Art.
N9 633.757
de Metais Ltda.
I.portacao e Exportroaka de re'naos
1.
Ltda.
97 n9
Na 631.115 - Confecções Clause- Ltda.
Nome Comercial Deferido
N9 633.776 - Soe Distribuidora de rita, Ltda.
1\1 9 632.787 -- Adalberio
Sodil Ltala
N 9 631.869 - Architec Comércio da Silva.
N9 591.486; Irmãos Uemura S.A. Matérias-Primas
Soc
Distrismiderit
de
N9 633.777 de Matarias Para Construção e Ma-1 Ne 63a.783 - EIT
Indústria de Máquinas Agrícolas - Matérias-Primas
Sodil Ltda.
••
téria-Primr Ltda.
Lao tacia .
Irmãos Uemura S.A. Indústria de
Fábrica
de
Formas
N9 633.799 Ne 632.524 - EDHIP Empraia. lii
Máquinas Agrícolas - Art. 93 n9 2. Elegância
Na
631.870
Architec
Cum.ércio
Ltda.
Sinal de Propaganda Deferido\
de Materiais Para Construçãa e Ma vulgadore do Hinterland
N9 602,700:: Ciga - Consórcio InN9 633.815
-tériaPmLd.
José Pe.rotti.
Maraei
632.825 - Caflos
ternacional de Gerência e AdminisN9 633.824 - Disbrac :Cosinetacos
N 9 631.984 - Vip Vendas LicorSilva.
a
Ltal
ntos
tração Ciga Sociedade Civil cl. 33 Ltda.
porações -e' Planejame
N9 631.985 - Vip Vendas 1ncor- Art. 101.
N9 633.825 - Epoca Decoiações
1Y.NI.7,
Ne 632.835 -Ltda.
porações e Planejam entos Ltda.
Guay Ltda.
Marcas Indeferidas
N9 633.847 - Franaisco Pekny.
No 632-.836 - Cohiercial
No 631.994 - Corei Cornarei° e
Gerhardt Gema
N9 633.848 - Francisco Pekny„
N9 598.968: Bee
e Aço BerlfiCa Lida.
•
Representações Ltda. •
N9 633.849 -T Santos Brasil M Ari.
ges Petiot - cl. 6.
No 632.837 -- Soe. Predial e CoNo €31.996 - Carpintaria Se'.'Ju- mercial
Eletrolar kita.
,N9 600.466: Eletrolar
de Corretagens ,aipreen
das
Tadeu
Ltda.
Ltda. - cl. 8.
Ltda.
N9 633.850 - irmãos Sassine.
Sylvio
Coelho
601.148:
Sical
Na 632.071 - Marol Comarcio e
N9
N9 632.838 -- Argenha 1 nop . - t
Na 633.852 - San Remo Marmores
- el. 17.
Ltda.
Exp. de Frutas Ltda.
'1\7 9 639.852 ---'San Remo Marmo Representações
Ne 632.072 - Farmácia Drogaçú
N9 632.139 - Empre.tsira
N9 603.750: Emblematica - Meta- e Granitos dtLa.
'lenge Ltda.
Ltda.
lurgia Prior Ltda, - cl. 28.
N9 633.853 - Cintipearl ImportaNa 632.877 --. Bevenuto J(31 . dt
N9 605.433: Cometa - Cia. Fiação ,ção Indústria e Comércio de ProduN9 632.074 - Bimayor Indústria
Paiva.
Importação e Comércio Ltda
Tecidos
Cometa
cl.
tos
Quimicoa Ltda,
e
NT, 632.920 -- Serraria Ns., :3 , A Se
Na 632.076 - Woodsound Ltda. N9 59.7.351:. Paulistano, - Difusão
N9 633.854 - Comérela de Calçanhora da Aparecida Ltda.,
Caixa Para Radio e Televisão.
Paulistana do Livro Ltda. - cl. 32. dos Alrheida Ltda.
N9 632.921 - Construtora Seu;i
No 632.083 - Campeão Brasil AuNe 633.855 - Indústrias Quimicas
• Exigências
bo Ltda.
to Radio Ltda.
Limpa bem Ltda.
Têrmos com Exigênc:as a Cum-)
No 632.084 - Alfaiataria 18 Lida.
r
No 632.924 - Ca ruía. inataaraa
Na 633.856 - Indústria Químicas
prir:
No 632.103 - Panificadora Kas- Químicas Ltda.
Limpabem Ltda.
a
trovita
Ltda.
Adri•
No 632.940 - Madeireira
N9 646.598: Fotocopec Materiais
N a 633.857 - Ind .Quimicas Limpa
para Fotocopias Ltda.
Na 632.118 - Anel de ta-ara, cola Mato Limpo Ltda.
Bem Ltda.
Na 632.944 - Comp. BriaNei: a
N9 587.220: Imbra Engenharia In- 'N9 633.858 - Pr9en Curso Uni- Aranha.
dustriaria e' Comércio S.A..
Amei de aaarros Alimentos Cobal S.A.
Na 632.119
versitário Preparatório as Escolas de
N 9 632.945 - Imbrauto Cem, ate
591.617: Vigorelli do Brasil Engenharia.
Aranha.
presentações e Conta Própria Ltda
S.A. Máquinas de Costura
Na 633.859
aierâmica Aguaiana
Ne
632.1.20
Azael
de
Barros
Ne 632.946 - Freios Wacet Par.
N9 6J.882: Helvecio Espíndola ap Ltda.
Aranha.
Ltda,
Amaral.
Na 632 dai - Casa Consultores e
Na 632.947 - Erank Eihrms Lida
N e /633.860
Cerâmica Aguaiana
N9 613.509: Condomínio do Editai:o
Asso ,aa dos
Engenharia Sanitária
Lida,
No 632.948 - Sberman Palaic
Windsor. •
d.e Uda.
Na 633.861. - Padaria e Confeitaria Ltda. •
Arquivamento de Process;s
Ne 632.949 --- Ind. de Ara-ório.
São Pedro Ltda. N o 632.131 - Tietç -Auto Peças
Fotográficos Tafa Ltda.
N9 633.882 - Torrefação e Moa- Comércio e Representaçoes Lida.
Ficam os Processos abaixo menlao 632.979 -- Refrigeração Naeo
Na 632.132 - Tiete Auto Peças
cionai:ias arquivado de acardo coro I", gefn de Cate Osasco Ltda
cões Ltda.
N9 633.883 - Indústria - a Comér- Comércio e Representações Lida .
Art. 158 do Código.
Ne 633.288 - Hymaiayas Perfumes cio de Calçados La Pisanina Ltda.
-No 632.237 - Britivaldo de Sousa
RP
(332.980
N'. 633.884 - Panificadora Jardim Santana, Isaldu Vieira de Medo e
Ltda.,
N32.294 - Maracluba T aa(aarair Li'
Palmares
Lida
João
Debela-ai.
Casa de .Carnes daC33-. 352
•
m.tada.
•
na Ltda,
Comercial e Administradora.
N) 633.885 - V.a:Lora) Vera Versa,
N 3 632.274 -- Papelex Coniataa-,
N9 633.364 -- Quadrante Industrio.
Waldemar
N9 ç72.996
Na 633.886 - Vietorio . Vera Versa. Papéis Ltda.
e Comercio Ltda.
No 633.887 - Construtora e Meara
•s.es.
N'. 632.284 -- Confecções atam; EsCondufil Luta.
N e 634.094
N e 033.363 -a aarrip lad c Com paradora Cacique Ltda.
porte e ModaS Ltda.
i Na 634.096 - Mookin Mecarica: di
para Eletricidade tLtda.
- Na 633.892
Leender Bartia
Na 632.285 - Mierna Apartai-a-a: de Automóveis Ltaaa.
N9 633.369 - Cama Comércio de
Nç' 633.894 - Leansing do 13ra.si1 Laboratórios Lada.
Pin;
de
lar, 634.100 - Iniidio
Perfilados e. Laminados em Geral S.A. Locação e Comércio.
Na 632.220 - Laaoratório n:rriQj'- Barna,.
• Ltda.
rátics)
Sua,
atds.
N o 611.401 - ,tosé de Almeida, N9 633.942 - Editora Atualiaadas
No 6'33.37a -- Tearitorial 7 Pontas
Na 632.344 - Unil'ota Ltda. r`o
N2 (117.415 - Diáraplast Inça:lata):
Ltda.
Lada.
raer1...0' e ]mporaaçao.
Artefatos ds. Plásticos Ltda.
. aba • losé Mauricio
Na 633.95,) - Peri:ir1a
N' 832. 02 - Sarado atara.
ia - (117.121 - .r.natituto de Tiataadi-Laza
•
aac.gia 'a Criopeciia Ltda.
•
N9 633
Lida Qu ímicas Lira
N 9 633.957
- lalarcaciratta
Ne a-32.a0 •3
Saraia Guiçaiv
617 423 - Celnak Com, e iniO
-pabemLtd. Nõvo Ltda.
Ferreira.
.1 Ltda.

N,rir
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N O 617.428 - 'Tecidos Juliana,
N
S.A.
No 617.431 - Bar e Restaurante
Iguaçu Ltda
No 617.458 - Ind. e Com. Mar_
ghirita Ltda. .
NO 617.459 - Com. de Roupas
Feitas Jablu Ltda.
• No 617.972 - Walther da .Costa
Mattos.
No 618.274 - R,Whard
No 618.283 - Fábrica de Móveis
São Luiz S.A. •
No 618.609
Junqueira &
Ltda.
No 618.677 -, Cimaferro Material
e Construça.o Ltda.
N.' 618.6;3 - D:ba Distribuído'a cle Baterias Ltda.
N9 618.765 - Distribuidora Agreçcterinária Ltda. - Agrovet.
N9 618.776 - Namen José Taaos..
N o 618.794, - Soc. de. Assistência
écnica Marítima Indústriá e Conércio Ltda.
NO 618..829 - Sociplan Organização de Planejamento Ltda.
No 618.852 .- J.M. Marcos Bebi.
iasLtda.
No 618.869
Fundição Minersa
' A. Indústria e Comércio.
N9 618.379 - M. Garcia S.A.
-ngenharia, e Comércio'.
N 9 618.892 - Agripel Auto Agrinia e Produtos de Petróleo Ltda.
No 618.895 - Comfep Comercial
l e Materiais Ferragens e Peças Ltoa.
No 618.904 - Reis do Prado &
ia.. Ltda.
No 618.951 - Cia. Cipan Indús3ia e Comércio.
No 618.990 - Guelfi & cia. Ltda.
NO 619 ..324 - Parque Industria) de
•
Ártefatos de Construção.

NO 605.581 - Tinturaria Industriai
No 6,75.993 - Fao de Brinquedos
Colornyl Ltda.Gigi Ltcia,
NO 605.604 - Alcide's Drinks Ltda.
NO 605.916 - Assaalação Paulista
NO- €05.606
C",'-e-ára Comercial e de Combate de C
Construtora Ltda. .
NO 605.997 - Associação Pauils.ta
No 605.619 . Filex .S'. União de Combate do Cãncer.
No -60.7.127 - Cabeara & Sc,haidt,
Sul Americana de Produtos Plásticos.
No 605.625 - Transportes Donatti Ltda.
NO 607.158 - Hotel D,Ion:.,,a Cano
Ltda.
N Y -605.629 Corbilie Ltda.
Ltda.
.N? 607.168 - O Mundo cios Calç..
NO 605.63; - LinnaciOra Califor. dos Plásticos Ltda.
NO 607.202 - Dragater Dragagem
nia Ltda.
e Terraplanagem Ltci-a.
No 605.642 - Móveis Miele S.A.
No 607.210 - Promotec Prormações
NO 605.644 - adóvéi,s . Miele
Técnicas de Publicidade Ltda.:,
NO 605.643 S.A.
N9 607.211 - 13ettee S.A.
NO 605.647 - Moveis aviiele
tria e Comércio de Plaatices.
No 605.648 - Mõveis mie'e b' A.
No . 607.213' - Dutra Propaganda
NO 605.650 - Moaeis itae S.A.
Ltda.
No 605.651 - Móveis Micle S.A.
N O607.213 - Dutra .Propaganda
NO 605.653 - Moveis Miee S A.
NO 605.655 - Fala da Móveis Esto_ Ltda.
NO 607.214 - Impeto Propaganda
fados Divamar 'Ltda.
Ltda.
NO 605.657 - J M :E.etinda.
NO 607.215
'
- ImPeto Propaganda
N9 C0.659 - Castro CJallin &
Ltda.
No 635.660
J Cardos.)
NO 607.231 - Hotel Cairo Ltda.
No 1535.664 - Tad Madeireira
NO 607.233
Hotel I-tamsis Ltda.
ana Ltda.
No 607.245
Coperza S A. CoNO 605..665 - alariano Arcange- mercio e Importação,
letti & Irmãos Ltela,
NO 207.247 -- Euromec Importação
N9 €05.671 - Paulo S. Correia..
e Exportação Ltda.,
No 605.672 - Pa1.00 . 5 Car.eia.
N9 607.251 - Ciai Publicidade Ltda.
,N O 605.034 - Stal Sue Telefónica
No 607.252 - R Belinky S.A. Coda‘Estãncia Ltda.
mercio e Indústria.
N9 605.710 - Escol organização
NO 607.259 - R Bebi-lazy S.A.. CdContabil.
mércio e Indústria.
No - 605.716 - Waltraud Margaretha
NO 605. 720 - Waltraud 1,7argareMaria. Isaush.
the Maria Taush.
No 603.718
'ffialtraald - MitigaraN9 605.725 - Waltraua Margarethe Maria Taush.
tha Maria Taush
N° 605.719
aaarga7r.No E05.726
Waltraud Margarethe Maria Ta ush,
tha Maria Taush.
No6C.979 - Banco de Sangue
NO 605.729 - Wattraud Margare.
Higienopolis.
the Maria .raush.
ri -9 605.981 - Marcos r.stanislau
N9 605.730 - Waltraud Maramaa,
do Amaral.
the Maria Tausn.
N O 605-188
Plaatite:: lnd PiasNO 605.731 -- Yardley Com e ReN o 619.325 - Panificadora Ipu-, tica Ltda
presentações Ltda.
Mu, Ltda.
N9 619.326 - Cia. Hoteleira de
ernambuco.
No 619.414 - Auto Peças Masco?, Ltda.
No 619.418 - Corbisa Industrial
gro Pecuária Ltda.
N9 619.419 - Corbisa Industriai
•
igro Pecuária Ltda.
Corbisa Industrial
No 619.420
gro Pecuária Ltda.
N o 619.464 - TJrsula El:sabeth
yegya Relia Rosemaral Ewoboda.
Kevator Plásticos
No 619 486
(OCIOSOS)
acta.

LICENÇA
EXTRAORDINÁRIA

Seção de Transferência
e Licença
N" 605.505 -- inclicato dos Emregados ern EstabelecimenOs Bana
ários de Curitiba.
N O 605.506 - Técnica c Comei*cial
-i. uaratuba Ltda.
No 605.507 - unobatiária Guatupe
tda.
N' 605.508 -- J:Srascate Coraárcio
:apresentações daié -Lida
605.509 - Org-anizai,da Sitiaram
da Comércio e Ra1resenta0es.
N o 695.517 - ,Via:alo
-tola
N" 605.527 - la . adaraa e Conteiiria Moderna L.da.
Cerrimica Ta,
N .' 635.531
mita S.A.
CO3.570 S.A 6inprean'mentos e Farnel
60 :7.E71.
•dermaaas SI a. Feia:a:andu-ri
e
ala; ‘.2
e sn..nseno arda
C0.1.577 a

Divulgação n 9 1.055

PREÇO: NCrS 0,36

VENDA

Na Guanabara Avenida Poorigues A1vzs n 9 1
Agência h
tvlinistério daFazei-mm
Atende-se a pedidos pek: Serviço de Neeinfaóiso Postal
Em
Na sede do

3

1.N.

o 605.733
Sticluileals
mentos Industriais LiC15'. -N O 605.142
Ind e Coi a ria Bebidas Carrão Ltda.
N o 605.774 - 1nd CoTnerci,) e aletaihrgica Loscal Ltda.
N o 605.776 . - Viaçao Helena Maria
Ltda.
N9 603.778 - Taanspartaclora Ltaa.
bras Ltda.
N O 605.822 Lonian Perfumas e
Cosméticos Ltd o.
No 605.829 Sanitária Pratão
Ltda,
N9 605.833 - Giaae.ppa Pletropau.
lo.
, NO €05.862 - 'Elevadores civailid
Ltda.
NO 605.864 - Materiais Técnicos
de Construção Mateca Ltda.
NO 605.8135 - ao:na Viagens e lu.
risrno Ltda..
N9 605.867- - Contei ciai e Contabil
Cladim Ltda. .
NO 605.875 - Di'tribuidora Farmacéutica .Soei Ltda.
N9 605.876 - Leivasul Ltda.
NO 605.879 - AÇOIAglle Carnouru
Ltda .
N9 '605.899 - Caraerclo e Repre.
seritaçeõs Dekompra Ltcia
NO 605.908 - Braztypie, Briesinan
Typicais Ltda.
NO 605.975 - Regera' itepiaenta.
ções em Geral Ltda,
No 640.425 - .Copacitban:PWicidade Ltda.
NO 640.542 - ,Orgainzação
Étadiodifusão Marcos Junior Ltda.
No 640.539 - Aulair '.g ootesa e Ada.
cir Sobrosa.
NO 640.592 - Conal Construtora
Nacional Ltda.
1\1 9 - '40.692 - Restaurante Escandinavo Ltda.
No 640.693 - Res•auram:e lescandi.
nave Ltda.
N9 640.702 - Dr. , lImmilino
ia Martins.
N os 640.703 640.704 - Cc, Urram.
uno Pereira Martins.
N9 640.727 - Comercial e Coas.
trutora Copinhal
Vcaseonatios
NO 640.779 - Rocha
Ltda.
N 9 640.816 - Ainda:, da Andu co
Lima.
.
N9 643.048 - Condoi-mulo cio 'Mificio Itacoiá.
N9 643.049 - Irene Mace 1'ot:ciada.
. NO 643.197 - Reyfer Comercio o
Indústria de Ferro e :iço Ltda.
NO 643.198 -- Reyfer Comértio e
Indústria de Ferro e Aço Ltda..
No 643.269 - F:maco Indústria e
Comércio Ltda.
N9 643.320 -- Indwtria e Comer.
Latifo Ltda.
No 643.310
Conselho Federal dt
Ordem dos Músicos do Brasil.
NO 643.469 - Conservadora, tn.asit
Niivo Ltda. .
NO 643.470 - ótica Cate-te Ltda.
No 643.413 - Abílio Alvas Meia Laticinios.
N r' 643.542 Aula) :iaeças
Ltda.
N" €43.543 -- ivIalharia Vesper Ltda,
No 643.m) Metalúrgica Real
643‘.610 - Pema/dal do Pará
Ltda.
NO 643.661 - Comeip Comé:c:0 (t
Representações Ltda.
No €1.3.776 - Radio Cai- Acassorio3
Ltda.
NO C4.t143 - Repico união S.A.
Transportes e .0 13rnérein.
No 644.082 - - Pana,' Pont.% Salva.
:ores.
No 344.299 - Erma, Neves & Cia.
Ltcia.
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N9 649.831 - Casa de Calçados AT-1 N9 650.560 -. Shu Kiu.
N9 644.210 - Evora, Neves & Cia. N . 6. 47.493- Monta Administradera late Ltda.
N9 650.715 - Espetacuks Vasco
SociedadeAnônima.
So
Ltda.
•
Morgado Ltda.
São
Conrado
Enapre649.854
•N'9
Diaincarb
Diamantes
N9 644.222 - Le Grand Frers S.A. 'Ne 6.525
a.'
N 9 650.725 - Vicialonga Bateriais
endimentos Ltd a.
N9 644.261 - Embraco Emprêsa e Carbonados do Brasil Ltda.
Limitada.
Brasileira de Construções Ltda.
N9 649.865 - Maurano e Cia. Lida.
N9 647.564 - Inbrac Industrial BraN9 650.726 - Vila Cezar Materiais
N9 649.866 - 649.867 - 649.863 -- de Construção Ltda.
N9 644.523 - • Merci Modas Ltda.
sileira. de Colchões de Molas Ltda..
N9 644 546 - Sociedade dos Moto- Nç' 647.565 - Inbrac Industrial lira. Maurano e Cia. Ltda.
listas Amadores da Guanabara.
N9 649.873 . - Verrnat Indústria e Ne 650.799 - Walter José de Cai.
sileira de Colchões de Molas Ltda. .
N9 644.771 - Melhoramentos Casa
N9 64 6 .565 - Iniarac; Industrial Bre,- Comércio de Materiais de Construaão valho.650.911 - Confecções Barnira
N9
Limitada.
Própria S.A.
sileira ta; Colchões deivIolas Ltda.
Nt.
N9 649.874 -.649.875 - 649.876 - Limitada.
Nç 644.772 - Casa Própria Santa
N9 647.566 - Socibrás Sociedade
N9 650.913 - Malharia Asturiars Li649.877 - 649.878 - 649.879Paula S.A.
Comercial e Industrial Brasileira,
- 649.881 - 649.882 - Ver- mitada.
N9 644.851 - Elo Representações N. 647.614 - Farmil Farmacêutica 649,C80
N9 650.919 - Representações Dry.
mat Indústria e Comércio de MaceIndustrial
Ltda.
• Ltda.
ves Ltda.
riais de Construção Ltda.
Elo
Representações
647,617
Smata;
Indústria
e
CoN9
644.852
Ne
N9 650 928 - Consultores no Bras31
mércio de Calçados Ltda.
N a 649-.883 - 619.8. 84 - 649.885 Ltda. Ciência, Técnica Indústria
Ltda.
N9 644.853 - Elo Representações N9 647.673 - Somauto Veículos e - 649.883 - 649.887 - 649.888 - blicações Didatica,
649 889' 649.890 - 649.891 -- VerMaquinas Ltda.
Ltda.
N 9 650.929 - Luxo Plac Ltda.
N9 647.882 - Tecidos Avontex Ltda. mat Indústria e Comércio de MateN9. 64 31.862 - Madeireira Cruzeiro
N° 650.930 - Consultores no Brasil
N9 647.884 --Cantinho da Cri.sSine. riais d.- Construção Ltda.
Ltda.
Instituta de Beleza e Boutique
N9 849,894 -- 649.895 - 649.893 Ltda, Ciência Técnica •Indústria Pu.
No 644.867 - Cia. São Vicente Coblicações Didaticas.
649.897 - 649.898 - .649.899
N
64'.891
Liquid
Foam.
PraduParticipação.
mercio e
N9 651.0845- Artefatos Texteis Odri649.900 - 649.901 - 649.902-ver644.970
Benvindo
Laertes
de
tos
Quiasicos
Ltda.
N'a
mat Indústria e Comércio de Mate- da Ltda. Artoll..
Oliveira.
Nç' 647.892 -. Liquid Fortin Pisocla- riais de Construção Ltda.
CamilO Simão Tomé.
N9 651.076
Ne 64.4.971 - Benvindo Laertes de tos Quimicos Ltda.
N a 651.218 -.In-Móvel Indústria de
649.903
649.904
64;3.905
9
N
Oliveira,
Na 648.893 - 647.894 - 647.895 -Móveis de Madeira Ltda.
N9 615.022 - Produções Cinemato- Liquid Foarn Produtos Quimicos Ltda. - 649.906 - 649.907 - 649.905 N9 651.229 Plastibor Indústria e
649.910
.649.911
649.912
Vergraticas S.S. Ltda.
Comércio de Plásticos e Borracha LiN9 647.939 - Loja A Econômica cia
mat
Indústria
e
Comércio
de
Mata-N9 645.024 - Pegasa Distribuidora Lapa ida.
mitada.
de Material de Construção Ltda.
Na 648.288 - Conclorninio do Edifí- riais de Construção Ltda.
N9 651.311 -- Parque Infantil Beln649.913
649.914
649.915
N9
N° 645.159 •- Vale do Tieté Empre- cio Aconcagua.
e Móveis Ltda.
undim.entos S. A.
Na 648.318 - Indústria Bebidas - 649.916 - 649.917 - 649.919 - qu_edcs
N 9 651.372 - Luiz António Saltes.;
649.920 - 649.921 - 649.922 - VerNo 645.161 - Companhia de Em- Serrana, Lida.
Na 651.373 - Luiz Antônio Salles.
mat Indústria e Ccmércio de Matepree-na:mentos Habitacionais Vale do
N e 648.348 - Conicções Mariva Li- riais de Construção Ltda. •
Na 651.392 - Fundição Riachueto
Tietê.
N9 649.923 - 649.924 - 649.925 Limitada.
Na 645.162 - 645.163 - Cia. de mitada.
N9 651.393 - Fundição Riachuelo
N9 643.524, - Pap Primeira Agancia -- 649.926 - 649.927 - 649.92,i -Empreendimentos Habitacionais Vale
Premocional Ltda.
Limitada.
049.929 - 649.930 - 649.931 4 . Tieté.
N ? 648.529 ---• Sociedade Arpaaztor mat Indústria e Comércio de MataN 9 651.427 - Engarrafadora de AlN' 645.164 - Dalgus Aparelhos E.édo Guarau Ltda.
0001 e Bebidas Ltda.
riais d2 Construção Ltda.
iriccs Ltda.
N a 643,931 - 649.932 - 643.934
645.282 - Conatiuções Pesada. LiN9 651.428 -- Engarrafadora cie AlN 9 648.53.f. - 643.532 - 648.533 -mitada..
648.534 - 648.536 -• 648.536 -- - 649.93o - 649.938 - 649.939 - cool e Bebidas Ltda.
Voe649.940 - 649.941 - 649.942 Na 651.433 - Mattos e Cia. Ltda..
Na 645.318 - Cabo Construtora e 548.537 - Sociedade Arpoado,. ac rnat Indústria e Comércio de MateLtda.
N e 651.434 - 61.435 - Mattos 6
A.dministradora, Brasileira de Oaras Guarau
Cia. Ltda.
N9 648.541 - Saper Mercados Se » dias de Construção Ltda.
Limitada.
Na 651.462 - Produtos Quimicos
N a 649.943 - 649.944 - 649.945
N 9 645.337 - Bar o Restaurante 10 Iáiar Ltda.
Na 648.582 -- Pedro Aufo Poças Li.. - 649.946 - 649.947 - 649.943 -- Pet r• clider Ltda.
Jura Ltda.
649.949 - 649.950 - 649.951 - Vos'Na 615.374 - Bebidas Joamar Ltda.
N a 651.303 - Editôra Coletânea LiN ? 648.583 -- Pedro II Auto Pesn rnat Indústria e Comércio de Mate- mitada.
N9 645.375 •- Bebidas Joamar Ltda.
Limitada.
liais de Construção Ltda.
N? 645.376 - 645.377 - Bebidas
Na 651.596 - Casas do Pano S. A.
mamar Ltda.
Na 651.597 --Casas do Pano Ltda.
Na 649.952 - 649.953 - 649.951
N9 648.597 - Mina Comércio Têxtil
: N9_645.501 - Panificação Prineeza Limitada.
- 649.955 - 649.956 - 649.957 N9 651.603 - Distribuidora de 131Ai- 649.958 - 69.959 - 649.960 - Ver- jouterias Oristian Ltda.
Ltda.
e
do fem
N9 643.833 -- Engarrafadora
mai; Indústria e Comércio de MateN ? 645.571 - Indústria de Calçados coOl e Bebidas Ltda.
Na 651.670 - Simni Sociedade Ius•
Mustaff Ltda.
riais 'de Construção Ltda.
taladrra
de Materiais Cirurgicos Na1
i35
Engarrafa648.834
6C.
çd
N9
Serizawa •.
Nç' 46 5.64 8 - ...sanaru
N9 649.061 - 649.962 - 649.963 - cional e Importadora Ltda.
Alcool
e
Beoidas
Ltda.
Indústria e Comércio de MaN9 645.796 - Decarações Pedic•
Ne 651.697 - Promoções de Vendas
Josirêne Representa- Verrnat
648.836
América Ltda.
teriais da Construção Ltda.
Categorizadas
Ltda. Promovendas.
ções Ltcla
N'? 651.698 - Promoções de .Vendas
• Na 645.860 - Fasa Industrial S.A.
650.082
-•
Solar
S.
A.
Empre648.908
Roberc.a.r,
Comércio
e
:
Na
N9
Categorizadas Ltda. Promovendas,
N ? 646.180 - Sylvio Guido Santo Representações Incorporadora de ,Mó- endimentos e Participações. N a 651.703 - Rodoviario BOVe Ltda.
N9
650.094 - Decorações Madeirarte
do Vicenzo.
vais Ltda.
N9 651.706 - Hosp,ibras Cansar:ia
N9 646.181 - Manufatura de RouLimitada.
N ? 648.922 - .1a, ercarn
pas Campineiro Ltda.
N9 650.198 - João José da Silva Brasileiro e Empreendimentos HospiAaro Quimica Ltda.
talares Sociedade Civil.
N9 646.266 - Calcados Dou Ltda.
N9 648.940 - Manoel. Paulo Ta- Ramos.
N a 651.707 Hospibras Consorcie
N9 646.267 - Calçados Don Ltda.
Ne 650.199 ---4 João José da Sava
veira
Brasileiro de Empreendimentos - HospiFofo Re Ramos.
N9 646.344 - " Agretem Comeecial
Na 649.080Comercial
N9 650.200 - 650.201 - João José •talares Sociedade Civil.
Veterinária Ltd a.
vela Ltda.
N9 651.728 - Bomaco Industriai e
Ramos.
646.372
Carlos
Francisco
_Nada
N9
Na 649-400 - :aajfer Maquinar e N?Silva
Francisco Redras-des. Importadora Ltda.
650.2E6
tal L. Von Schmidt.
.Fe_iam„ itas
.c .
Na 651.732 -- Padaria e Confeitaria
da Silva.
N ? 645.378 - Sua Protection S. A.
N9 649.412 - Eerrasol Ltda.
i ° Li- Camp-s Salles Ltda,
650.298
Calçadas
Dana
9
1,1
Searnprotec indústria e Comercia..
N 9 649.413 - Ferroso! Ltda.
N9 651.956 - Eka Equipamentos
e46.396 - Italbas Gráfica e EdiNa 649.461 - Celulose Mil 'Usos Li- mitada.
kra 1 :•da.
mitada.
N9 650.299 - Mobiliária Nobre 1,i- Hidráulicos Ltda.
- Na 651.971 - Acel Publicidade LiNeves
ases e eia mitada.
N 649.0(1 - .Ea
N° 646.452 - Dalaus Material ale- Limitada,
•
Na 050.300 - Vila Cezar Mater.ais mitada.
;rico Ltda.
N" 651.979 - ' ,1a,rubem IIda do
i" .V? 6i'9.654 - 'Casa São Pedro de de Construção Ltda.
N ? 646.708 - Neba 1-ablicidade
leneumaticas Ltda.
N a 650,302 - Sun Plásticos Ltda. Brasil Impartsçt,..1 o Exportação LiRepresentações de Veículos Ltda.
Mattia
Na 649.k62 Ne 650.359 - Jusa Indú s tria e Co- mitada.
N9. 646.766 - Manuel Maria lie- tração
Na 651.983 - t,uto Posto V.:ar:ia
mércio de Plásticos Ltda.
e Comércio S. A.
;eira.
N9 650.361 - Conexões Roig LC•da. Limitada.
N9 649.669 - Alfredo Farkuh.
Na 646.775 - Associação Brasileira
IV' 650.404 --- Auto Elétrico .0s11
Na 649.670 - Alfredo Farkuh,
N 9 652.034 - Milton Jacintho.
Se Catalogação da Indústria Nacional
Na 649.744 - Embalagens Induz- Limitada.
Na 652.03n - R. Estavas e Cia. LiNa 646.821 - Cristaleor Cornarei ) trials,
N9
650.410
-Sulterra
Enganas-Ia
Guanabara
Ltda.
mitada.
e Indústria Ltcl a.
e Comércio Ltda .
3:ndústria
Na 652.02S - Marmores da Balias
N ? '649.745 - Orleans
N9 647.904 - Industrial de 'Saaaa
• Na- Suterra Engennalia Sociedade Anónima.
Representações Ltda.
Saca Lida
e
Comércia
Ltda.
.
indústria.
Na 652.117 - Abel Medas Ltda.
N9 649.794' - Merc earia Quarto Jen.
N ? 647.073. - Casa Zurigo MáquiN 9 650.567 - Jank'ef Zyibeilsan; , N9 652.162 - Iriara Modas Ltcis.
teriário Ltda. .
nas Ltda.
Na 652.177 - Representações TrehaNa 649.795 - Carpa Cartazes e Pai- Aaram Zyloe.rkan e Jaime Zatz.
Na 647.081 - Representações
..meniss Ltda.
N.? 650.581 - Sambar alecá.n.ca
néis Ltda.
Limitada.
N 652.17:3 -- Gonzaga Gomes de
Na 6,."a.81.9 - Rioexport Rio de Ja.. Caldeireira Ltda.
Na 647.313 - Ultime .toda Ltda. •
Na 650.594 - Bar Salada ao 13e5J9 6 1 7 491 - Sad Impressora, Indus- 1.-1.eiro Expo:taças C- :importação Ltda.
Chayne L132.194 - - Cale cl
14i 632.194
Na 649.822 - Ramesa l ecmaseja a Iam Lida ,I
trial e Mercantil S. A. Sulimpresse,
sda Darningis
-5a.656 •-NY e '17.487 - 647.488 - 647.489 - Representações Ltdo,
Ltd,
l N a 652.244 • sara.
Na 649.823 - Ciae Hotel Moi
impressorh Indust r ial
947.4T. •-,
--- A. Araújo.
:da u. 14? C52.363
Na 6trJ. 351
rira Ltda.
e Mercantil S• A. Sulimpresse.

,
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N9 652.373 - Promoções de Vendas
Categorizadas Ltda.
.
Nç' 652.374 - A. Araújo.
N9 652.441 - Auto Partes Vicente
de Carvalho Ltda.
N9 652.530 - Mario Pinheiro.
N9 647.643 - Condomínio do Eaiflcio Muki.
Nç' 652.639 - Hemogenio Luiz Emerich. •
Fábrica de Discos Pio-N9 652.697
zemblit Ltda.
N9 652.698 - Fábrica de^ Discos :tozemblit Ltda.
N9 652.759 - Tipografia Laca Limitada'.
N9 652.766 - Tipografia Laca Limitada.
N9 652.767 - Tipografia Barras()
Limitada.
- N9 652.803 - Aurimar Instalações
Hidra Elétricas Ltda.
N9 652.870 - Confecções. Rossio Limitada.
N9 .652.147 - Tapeçaria -e Decorações Artelusco Ltda. - (Arquivem-se
os vroceesos).
DIVISA() JURÍDICA
Seção Legal - Marcas
Rio, 20 de março de 1969
Ex:gência
Dow Badische Company (titular do
ieg. 212.590). - Apresente procura:ião.
Arquivamento

Foram mandados arquivar es processos abaixo:
N9 241.399 - Oficina Mecânica Magiruz-Deutz-Piesel Ltda.
N9 456.486 - Aquário Rarnirez1 Limitada.
N9 482.583 - The Wellcame e.Foundation Limited..
N9 531.767 - .Indústrias Reunidas
Irmãos Spina S. A.
N9 551.258 - José Antonio' de Oliveira.
N9 569.640 - Indústria Eiétrica
Brown Boveri S. A.
N9 577.921 - Lab. Gross S. A.
N9 590.852 - Farmopccuária S. A.
Produtos Veterinários.
N9 596.373 - Gracelpa S. -A. Grã-fica Celulose. e Papel.
N9 596.750 - Melitta Ltda.
N9 633.816 - Metropale Motriz
AS N9 641.730 -- Schering Corporation.
N9 662.307 -- Supartintas S. A.
Indústria de Tintas Para Construção
e Conservação.
N9 864.355 -- Èucatex S. A. Indústria e Comércio. - Arouivem-se
os IN'OCeSSOS.
PATENTES
Arquivamento
k'oram mandados arduivar os pra.1:1SSOS abaixo:

Ns. 144.292 - 151.373 - Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft.
N9 152.319 - Ciba Société Anonyme.
N9 155.147 - Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft.
Farbwerke Hoechst
N9 178.400
Aktiengesellschaft vorrm Meister LuBruning,
cius
N9 187.660
Candoz, Patcnts Lamited. - Arquivem-se os processbs.
Transferência e alteração de nome
de titular de processo
Foram mandadas ainotar nos processos abaixo as transferência se alterações de nome:
Dr. Ing. jorgen Ulderup (transferência para seu nome das patentes
P. I termos 156.329 -- 1.56.p0 -.136.331) .
'United Shoe Machinery Corporation (transferência para seu notnA da
nerniton
lArmn in g .987)
..
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Aktieboraget Pellerin/Zenith (trans- Parker-Ka-en Carramation (junto á
Carmelita .Luirat Ribeiro nerara
ferência para seu nome da patente patente termo 142.410).
transserenc.a para sai nome, da mata.,
P I termo 122.952). - Anote-se a , Phytogen Products Inc. (junto a ca. Manv.all reg. 202.421) .
alteração e a transferencia.
patente têrnio 176.767) .
Henrique Rodriguee Filha transita*
Bohme Chemie Gesellschaft M B H
rência para seu nome da marca PI..
Diversos
(alteração de nome da patente P 1
nesse reg. 202.903,
termo 126.850).
Ns. 147.975 - 154.245 =164.017 Cia. Pitangueiras da Comércio
W. R. Gaace 8i Co. (transferên- 166,751 - 167.983 - 171.235 - Indústria (transferência para seu
171.289
171.550
173.967
Jcia para seu nome da patente P. I.
Schering Aktiengesellschaft. - Anc- nome da marca Aliai reg. 210.845).
termo 128.481).
English SeN,ving Limited (alteração
Gutermann & Co. Aktiengesells- te-se o silicitado a fls.
de nom e(ch1as( para seu nome ca
chaft (transferência para seu nome
Schering A. O. (titular da patente marca Tebilized rpeg. 222.342).
da patente P. I. termo 140.387).
w' 47.724) . - Faça-se apostila Como N9m maRe270mfarspeSIvId36' n (
•'
Marca Empreendimentos Imobiliá- solicitado às fls. 20.
Giarinini Roupas S. A. (tranaierios Ltda. 1transferência para seu
rencia • -para seu nome da mama
N9 140.303 - Schering A. G. -- Giannini
nome da patente P. I. têrmo nureg. 223.312) .
Anote-se
como
solicitar
e
i
.°
às
fls.
47.
mero 141.688).
Alvaro Assis Sobrinho (no pedido
Joseph E. Sagram & Sons Ide.
Luminotécnica Universo S. A. de anotação de transferência da pa- (transfferência para seu nome ala
(rtnsferência para seu nome da pa- tente M. 13. termo 123.250). - ar- marca Carstairs reg. 225.287).
tente P. I. termo 148.730).
quive-se o pedido.
American Standard Inc. (alteração
Società Italiana Impianti S P A
de nome da marca Standard registro
MARCAS
-(transferência e alteração de nome
n9 227.723) .
da patente P. I. termo 149.574).
Atlantic iticlifield Company (alteForam mandadas anotar nos proMetalúrgica Heleny S. A. Indústria cessos abaixo as transferências e al- ração de nome da . marca Atinada-A.
e Comércio (transferência para seu terações de nome:
reg. 230.945) .
nom eda, patente P. I. termo nuGiannini •Roupas S. A. (transfeIrmãos Campos Ltda. (transferem..
mero 154.852).
rência para seu nome da marca eia para seu nome, da marca Marujo ^
G. W. Murphy • Industries Inc. Giannini regs. 234.809 e 240.430).
reg. 245.763) .
(alteração de nome (duas) para, seu
Waldir Ricart (transferência para
Farmoquímica S. A. (transferência
nome da patente P. I. teimo nú- para seu nome das marcas:
seu nome da marca O Pince-Nez
mero 155.275).
de Ouro reg. 244.994).
Bis Bicitico „reg. 242.332.
Edito:ira, .de Publicações Tributaria3
Daca S. A. Indústria e Comércio
Probenizna reg. 277.158.
Ltda. (transferência para seu tanne
)aiteraçao de nome da patente MJ.
Plenogripa reg. 342.966.
da marca Monitor do Iinpósto da
termo 163.177) .
Ascarical reg. 355.032.
Aramifício Brasil Ltda. (tratasteSociété de L'Acroirain (transferênAida Vertriebs-Gieszllschaft Mit Consumo reg. 247.540).
cia para seu nome da patente P.
Beschraenkter Haftung (transferên- rência para seu nome da marca Alatermo 167.719).
cia para seu nome das marcas:
mifício Brasil reg. 253.480) .
Emblemática reg. 330.877.
Cia Produtora de Vidro Providro
Laboratórios Hosbon S. A. ProAida
reg.
292446.
(transferência para sou nome da padutos Químico-Farmacêuticos (transtente . P. I. termo 169.677).
Figurativa reg. 309.347.
ferência para seu nome da marca
Bicicletas Monark S. A. (transfePetromax reg. 288.733.
Hosbon reg. 258.062) .
rência para seu nome da patente
Baldino Loterias Ltda. (transfeAlllan José Januskiewicz (transfeM. I. termo 171.950).
rência para seu nome dasm marcas:
rência para seu nome da marca So- •
Casa Balbino reg. 276.469.
Maiolica - Cerâmica Artística e
Mel reg. 262.(108).
Baldino reg. 279.557.
Industrial S. A. (alteração de nome
American Standard Inc. (alteração (alteração de nome da marca 311rilho
da patente P. I. termo 174.147).
Química ,Industrial Fidalga S. A.
de nome das marcas:
Ns. 294.782 - 294.780 - 294.781 - Vítreo Permanente Cera Verniz t oiGabigaz Artefatos Metalúrgicos Lidalgo, reg. 274.624).
mitada (transferência para seu nome 283.440 - American-Standard •
Gilberto Sclovsky & Cia. Ltda. e
Ideal-Standard 17,9; . 293.866.
da patente
termo 180.030) .
Habitat Comércio de Imóveis Ltaa.
Tonrac reg. 299.829.
Ravetti & Nunes Ltda. (transteThe Hearst Corpora,tion (transfe- (alteração de nome (duas) para seu
rência para seu nome da patente
rência para seu nome das marcas: nome da marca Habitat termo núP. I. 'termo 185.821).
mero 566.307).
Pafúncio termo 537.989.
AlumPinio Marmicoc S. A. (alteBig, Ben termo 539.002.
Laboratório Keto-Wemaco S. A.
ração de nome da patente M. U.
Jim Gordon têrmo 539.004.
(alteração ele nome da marca Dal•
termo 186.309).
Vida Apertada termd 539.009.
cofil termo 598.540)..
Sérgio Pacciani ^ . (transferencia para
Coleção X-9 termo 614.130.
Siam-Util S. A, Inds. Meciân.cas
seu nome da patente P. I. leram
Primus-Sievert Aktiebolag (trans- e Metalúrgicas
(alteração ele nome
119 187.739) .
ferência, para seu nome da marca da. marca Rapidutil
termo 58.6391.
Línorte - Representações Comér- Primus reg. 238.742).
• G. B, Pezziol S P A (iiransferencia
American Standard Inc. (alteração para seu nome da marca Cina termo
cio- e Indústria Ltda. (transferência
da metade dos direitos para seu nome ele nome cia marca Ideal-Standard n9 607.607) .
reg. 286.719).
da patente P. I. termo 187.812).
S. A. Agro Industrial e Pastara
. Toshiba-Irne S. A. Indústria e
Exigências
Comercio (alteração de nome da Henrique Roberto Michelis (transferência para seu nome do título Famarca Irne reg. 310.004).
Termos com exigências a
Geosonda S. A. Serviços Geotécni- zenda Gato Preto termo 615.058).
cumprir:
S. A. Agro Industrial e Pastor
cos de Sondagens e Fundações (alLinhas Corrente S. A. (janto a teração de nome da marca Geosonda Henrique Roberto Michelis (translepatente n 9 65.124).
rencia para seu nome da marca .21ack
reg. 349.671).
Allied Chemical Corporation (junCat termo 615.069).
The
Hearst
Corporation
(transfeto à patente termo 142.317).
rência para seu nome da marca Nick
Artefatos de Papéis Recortados FruComércio de Brinquedos Dulce Li- Holmes Magazine reg. 349.717).
teira S. A. (transferência para saia
mitada (junto à patente .têrmo
Frei Efrem da Gênova (nome civil nome do título Lojas dos Enfeites
mero 146.090).
jiorio Piccardi) (transferência para termo 510.379) .
A. H. Robins 8z. Cia. Ltda. (transChatillon Società Anonima Italiana seu nome da marca Presença regiatao
ferência para seu nome da marca
Per ,Le Fibra ' Tessili Artificiali'S P A n9 351.235).
Enteralgin termo 534.672).
(junto à patente termo 183.180).
Cooperativa Agrícola' de Cotia - . ' Administração e RepresentaçõeS
Alfred Taves' GMBH (junto à
Cooperativa Central (alteração de Incomaba r1. A. (alteração kle Immo
patente têrmo 186.509).
nome da marca Cotia reg. 361.4513. da marca Incomaba reg. 365.290) a
Manuel Conde Martinez (junto a
Perfumaria Andes Ltda. (transfeA. limo Casse] & Cia. Ltda. (trans-..
patente termo 186.831).
rência para seu nome da marca Piper ferência para seu nome da marca
362.361).
AIC reg. 379.709) .
Vivonex Corporation (junto à pa- reg.
Ratou Yale & Towne Inc. (altera.
tente termo 181.281).
Mercantil de Ferramentas Mav Lição de nome da marca Farval registro
mitada (alteração de nome da mares
Indústria e Comércio de Roupas n9 370.052).
Sanbra Sociedade Algodoeira do' Mav reg. 331.077).
Acácia Ltda. (junto à patente termo
Química Médica Farmacêutica S.A.
Nordeste Brasileiro S: A. (alteração
11 9 137.489).
de nome da marca Vi(dratel .Reg (alteração de nome da marca Cio.3.• A. Whitc Martins (junto à pa- 11 9 380.362) .
dieta reg. 351.725).
tente termo 187.686) .
Laboratório Farmacêutico Acinom
Laboratório Perin: S. Á. alteração
Copameri-cana S. A. Indústria e de nome da marca Vermiperan ter- Ltda. (transferência para seu nome
Comércio (junto ). patente termo mo 602.049).
da marca Iodo Ferro] Godoy termo
n9 5.775) .
Edgard Claro Indústrias de . Vidro n9 584.172).
Ltda. transferência para seu nome
Clevite Corpciation (junto ág
Sup lementes Protéticos Supro Ltda.
da ma ce,i Meu SOD I-xN reg . 798.899).. (transferência
tentes. ns. 40.047 e 49.048).
,(duas .), para seu DOMA

da marca Supro têrmo 603.255).
Milton Afarelli (transferência para
seu nome da marca Touro têrmo número 617.860).
P P G Industries Inc. (alteração
de nome da marca Pittsburgh têrmo
n9 637.714).
Unilever Limited (transferência
para seu nome da marca Lyril termo 423.050).
Hermes Ferreira & Cia. Ltda.
(transferência para seu nome da
marca Seridó térmo 427.619).
Hevea S. A. Indústria de F'^alsta..;os
(transferência para seu nome da
marca Clarolux têrma 512.187).
Noronha S. A. Produtos Químicos
(alteração de noma (duas) para seu
nome da marca Cenap reg. 275.015) .
The Plymouth Corporation (transfere-nela para seu nome da marca
Bull Dog reg. 207_601).
ABC Rádio e Televisão S. A. (altoração de nome da marca A 13 C
reg. 235.4641.
•
M. Largman & Cia. Ltda. arans-:ferência para seu nome da maaca
Móveis Vali reg. 241.973).
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Maria José Tits Fleury (transferência para seu nome da marca Osolvo
reg. 287.631).
Cebeerre — Editebres Ltda. (transferência para seu nome da marca
Revista do Esporte reg. 303.596).
Sespa S. A. Comercial e Construtora (alteração de 'nome da marca
Sespa reg. 303.742).
Cia. .Química Rhodia Brasileira
(alteração de nome da marca Trecatar reg. 305.828).
Sterling Products International
(Inc) (alteração de nome e transferência para seu nome da marca
Stri-Dex reg. 312.401).
Tecidos S. M. Teixeira S. A. (alteração de 'nome da frase Exijam
Esta Marca Símbolo dos Malhares
Tecidos rag. 332.027).

Café Vitória Régia Ltda. (transferênc ia para seu nome da marca
Café Vitória Régia do Pará termo
n9 622.066).
Malharia Aguia S. A. (transferOneia para seu nome da marca Brasilinha têrmo 623.199).
Virgílio Bolonhani da Silva (transferência para seu nome do titulo
Escritório de Contabilidade Modelo
têrmo 623.477).
A V B Comercial Agrícola e Industrial S. A. .(alteração de nome da
marca A V B têrmo 623.570).
Arcou Faval Ferreira da Silva e
Precisa Organização Contábil Ltda..
(transferência (daus) para seu nome
do título Organização Contábil Preei.sa térmo 623.892).
G. B. Pezziol S P A (transicrência para seu nome da marca Cinamon têtaio 608.069).
mércio (alteração de nome da marca
Microlite S. A. Indústria e Co-,
1Viicrolite Blindadas em Aço registro
n9 332.976)'. .
Lab. Krifgf Ltda. (transferência
(duas) para seu nome da marca
Pankriff rag. 242 966).

Exigências
Termos com exigências diversas
a cumprir:
Fram Corporation (De Dalaware)
(titular dos rege. 260.030 — 260.515).

Agfa - Gevaert Aktiengesellachal
(junto ao têrmo 61.585).
.Diversos

Cia. Swift do Brasil S. A. ititula
do reg. 208.198) — Retifique-se me
diante apostila o nome da titular
Cia. Swift tdo Brasil S. A. (titu a
dos regs. 211.557 e 212.922). — Re
tifiquelse mediante apostila o num
da titular. •
Fram Corporation (De Delaware
(titular do reg. 152.228). — Nad
hã que deferir quanto ao ped ...do d
f Is . 20.
União Fabril Exportadora -S. A
(U F E) (junto ao reg. 17.1701. Diga se solicitou anotação da trans
ferência do presente para seu nome
Industrial Rio Guahyba (ti
tular do reg. 233.836). — Nada h
que- deferir.
Cia. Atlântico Hotel (alteração d
num da marca Atlântico Hotel ta:
gistro 257.40). — Retifique-se me
diante apostila o noraa da titular
anote-se a alteração de nome.
,.. ,,,,.................
H

R A Si

DIG

DO ESTADO DA GUAN Al3A RA
DE 11-12-67

LEI N° 1,574

DECRETO N° 1.077 --- DE 8-6-68
DECRETO N° 1.095 — DE 12-7-68
LEI N° 1.692 - DE 19-7-68
DIVULGAÇÃO N° 1.061
PREÇO: NCr$ 1,50
A VENDA:
Na Guanabara
Seção de 'vendas : Av. Rodrigues ATveF, ti
,• Agência I: Ministério da F;);:en(1.
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
Em Brasília
Na Sede do DIN

•nn••n••nn•n•n••••tur

A VENDA

FUNDO DE GARANTIA
DO TEMPO DE SERVIÇO
DIVULGAÇÃO ?C 981

1

Na Guanabara .
.ACTéneia 1: Ministério da Fazenda
Seção de Ven:las: Av. Rodrigues Alves 1
Pitei/de-se a pedidos pelo . Serviço de Reembõlso Pontal
Em arasili;4
tb,ix qede d.n

Preço: NCr$ 0,25
.110 ø.~1.1,11.•n•n•••n•17~1~4*.-~".

mu-s. .4.m-a ommer.le

1
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Março de

1959 1971

MARCAS DEPOSITADAS
Pukrk:4o feita de acÓrdo eom art,. 109 e seus parágrafos do Código da Propriedade Industrial
••••nn•nn•n2n11M,..,~4.

N9 •8.4"6.8'íd

Ind.

IPLL

Braeileirá

N° 876.882

N9 876.887

HARDWOOD-

N9 873.892

°REPAPn

Ind. Brak.dleirn

Requere7te: Distribuidora de Bebidas
Requerente: Rapar
Espa.; A
IND. BRASILEIRA
Mipal Ltda.
Frio Indústria o esmerei° Ltda.
Local: São Paulo
Local: Sati"Paulo
solossol.~~.1.0
Classe 50
Classe 39
Requerente: H.G.K. Consultoria e
Atividade: Serviços de distribuição de
Artigos: Anéis: asgolas; ets, •arrsios;
Representantes S/C, Ltda.
bebidas a revendedores, nos bares:.
artefatos de borracha; cabos braçaLocal: São Paulo
nas mercearias; empórios e superdeiras; bocais; bolsas; calçosj canta— Exportação
Classe Si)
.
mercados; inclusive exportação; • im- Requerente: Hardwood
Limitada
Atividade: Consultas; representações ras de ar; canudás; centro 1 mesa;
portação e representações de bebidas.
chapas; cilicotes; chupetas; ahuv.iriLocal: São Paulo
e prestação de Serviços,
nhos; chtiveircs ccmuns; 'corrias;
N° 876.879
Classe 4
N9.876.883
cubos;
cunhas; descanso, desintupiArtigs: Para distinguir: madeiras
deiras; discos para mesas; elásticas;
bruto ou parcialmente beneficiadas.
encostos; involugos; esfert.s.; estraIna. MURALUA
11)
N9 876.883
dos; maçanetas; pneumáticos; saltos;
Brasilelira
mangueiras; vasos; p.ras para busi•
EDUCAO'IONAI
I
nas; placas; pratos; ponteiras, saco;
"JESTEC"
Requerente: Inddscria de Sabonetes rodizios; recipientes; revestimentos;
tursuwo
Monumento Ltda.
fios; guarnições pa{a móVeis e
Requerente: Jestec — Escritório Técé Inddetria Brasileira
Local: São Paulo
similares.
nico de Cobranças Ltda.
Classe 46
•
Local: São Paulo
N9
876.893
Artigos:
Sabão.'
Requerente: "Cei" — Centro Educa.Classe 50
cional Ilustrado Ltda.
'Atividades: Cobranças.
N9 876.889
"LAMBERT"
Local: São Paulo
N9876.884
Classe 32
"
Ind. Brasileira
"ESBACIA.L"
Artigos: • publicações impressas
Ind. brasileira
"WANDICK" Requerente: Irmãos Larnbert.
N9 876.880
Classe 11
Ind. Brasileira
Requerente: Bolys Magauskas.
Local: São Paulo
Local: São Paulo ..
Artigos: Abridores de latas alavanRequerente:, Wandick Indústria e
Classe 11
cas; ancinhos: arruelas; arcos de
Comércio Limitada
Artigos: Trincos; arruelas; taxas; pre- pua e de serra; arrebites; bebedouros;
' Local: São Paulo
gos; arcos de pua e de serra; arrebi- bandejas; .barris; bateria-is . de coziClasse 41
alavancas; ancinhos; bebedourcs; nha; bembonieres; caçarola; brocas;
Artigos: Massas e farinhas de ceva- tes;
baterias; brocas; cabeçotes; ca':eteiras; cabeçotes; braçadeiras; arXlinss IR IA BRASILEIRA]
da flocos; milho; café; farelos ali- barris;
braçadeiras; armaçôes; telas de ara- mações; arranca-taxas e pregos;
mentícios; massas alimentícias de ce- me;
chaves-de
fenda e de paraf•uscs; gemas; chaves de ;fendas: chaves de
reais; farinha de rosca; farinha de
Requerente: "Cei" •-- Centro Educa- trigo; farinha de kosca; farinha de enguinchos; formas; formões; furado- parafusos; coquelkleiras; enxadas;
manuais; trincos; resiwatórios; martelos; esguincho; fornias; formões;
cional Ilustrado Ltda.
mandioca; arroz; feijãos, balas; ervi- res
sacataxas e pi cs; cha- furadores manuais; sifões;;. grampos;
Local: ,São Paulo
lha; lentilha; chá; alho; cebola; grão sacarrolhas;
ves inglêsas; trinchantes; vasos; su- grosas; ganchos; trincos; rebites; roClasse 32
de bico; amendoim; torrões; massas portes;
enxadas; martelos; serrotes; domas; reservatórios; sacarblhas; ser-•
Artigos: Publicações impressas.
de tomate; marmelada; bananada; grampos;
grosas e folhas para fins rotas; serviços para chá e !café; ros—
pessegada; leite; drops; balas; bolacas; trilhos; trinchantes; ¡vasos; sudiversos. •
Classe 50
chas; bombons; _chocolates: bolos; bo—
portes; taças e fôlhas para fins
Atividade: Serviços de filmagens e linhos; caramelos; frutas secas-, doces
N9 876.890
diversos.
fotografias.
em conservas; doces em caldas e produtos e preparados para a
N9 876.894
N9 876.881
"TRINCO-ZIL"
alimentação.
Ind • Brasileira
N9 876.885
"CIGAL"
Ind. Brasileira
A
Requerente:
Floricultura
Espacial
"M, LIMA"
_Limitada Requerente: Paulo Intililano LomInd. Brasilei.wm
Local: São Paulo
bardi, Kurt, Leopold .Lbnhard e
IIND.-BRASILEIRA
Classe .45
Luis Gaj,
Artigos:
Mudas
de
arbustos
naturais:
meweereeeen..~.4
Requerente: Sorveteria M. Lima
Local: São Paulo
mudas
de
árvores
naturais;
bouquets
Limitada
Classe 50
Requerente: Doli Maman
de flores naturais; coroas de flôres Atividade: kscritório
Local: São Paulo
de acesssoria;
Local: São Paulo
naturais;
flôres
naturais;
germes
pa-.
Classe
41
Planejamentos e pesqUisas de
Classe 36
ra
plantio;
grão
de
sementeiras;
griArtigos:
Sorvetes.
marcado. ".
Artigos: Para distinguir: blusas; ves•
nalda dè flôres naturais; mudas de
tidos; casacos; mant eaux; paletós
N° 876.886
Ne
quaisquer
vegetais;
flõres;
plantas
em
876.895
Coletes; capas; pegnoir; pulôveres
geral; e vasos; sementes em .geral
chales; combinações; saias; soutiens
para plantio.
maillots; calças; camisas; camisolas
N9 876.891
, cuécas; ceroulas; pijamas; meias e
• "DAI-ICHL
lenços.
Ind, Brasileira
N9 876.876
"DAMITA°
Z1, 2

pn••n••n

em

CEN110

MAMAN-TEX

001JAPITA
Ind. Brasileira
Requerente Sola-fita
Indústria e
Comércio de Fitas Adesivas Ltda.
Local: São Paulo
Classe 17
Artigos: Almofadas para carimbos;
berços para mata-borrão; borrachas;
canetas esferográficas; e tinteiros; papel carbono; carimbos; "clips"; compassos; cortadores de papel; datadores; fitas adesivas e gomadas; goma
arábica; lápis; lapiseiras; réguas; e
tintas para escrever; desenhar e
carimbar..

•
Requereri tr. rze--.--La ar ticc
Limitada
Local: São Paulo
Classe 41
Artigos: Lanches de: aliche; paio;
patês; mortadela; presunto; roz-bife;
chouriço; salsichas; linguiça; queijo;
mussarela; requeijão; mostarda; salame; churrascos; pimentões e beringelas recheadas; batatas fritas; maionezas; rizotoS; lasanhas;.. macarronadas; pizzas; saladas diversas; bife a
Milaneza; anos: feijão; arroz de braga: bife a cavalo; bife a portuguesa;
ravioli e gnochi•

Ind. Brasileira
•

Requerente: Damita Indústria
AlimeniciaLttda. fo om
Alimentícia Ltda.
Local: São Paulo
Classe 41
Artigos: Chiclete; balas; .6 ombons;
chocolates; drops; balas de carameios; gomas alimenticias; doces; bálas dè mel: doces cristalizados; doces
em conservas; doces em caldas: bolos;
caramelos; frutas secas; biscoitos;
bolachas; doce de côco; baunilha; essendas para balas e doces; massas
alimentícias • e preparados para
alimentação

Requerente: Jubran 4ngenhariii
• Comércio e Indústria S. A.
Local: São Paulo
Classes: 16, 13 e 50 I
Insígnia

9

N 876.803

N 9 876.89v

•-•rwr •

•

r•

•••

••• r

Requerente; Editewa ROSIClér S/C.
Limitada
Local: São Paulo
Classe 32
Artigos: Para distinguir: Revistas intpressas; publicações impressas; folhetos impressos; crônicas impressas; catálogos;- calenderios; anuários; almanaques; álbuns impressos; jornais e
livros impressos.
N 9 876.89'7

.

ESTRtLKDO
ORIENTE
Ind. Brasileira
Requerente: Bar e Lanches Estrela
sdo Oriente Limitdda
Local: São Paulo
Classe 42
Artigos: Aguardente; aperitivos; anis,
bitter; brandy; conhaque; cervejas;
fernet, genebra; gyn; licores; frutas
som álcool; vinhos; vermoutes; vinhos' espumantes; vinhos quinados
vodka; whisky.
N9 876.898

PARC
Requerente: "Parc" — Empreendimentos Imobiliários Ltda. S/C.
• Local: São Paulo
Classe 50
Aplicação: Empreendiment os imobi' liárics.
N9 876.899

MODAS OITI
Ind. Brasileira
Requerente: aéodas City Ltda.
Local: São Paulo
Classe 36
Artigos: artigos de vestuário e roupas feitas em geral enclusive calçados:
agasalhos; blusas; calças; casacos; carresas; capas; chales: chapéus; casacos de pele; gravatas; ,,- oges de lingerie; luvas; lenços; meias; perihoar;
pulover; quimonos; robe de chambre;
saias; shorts: atolas; taier; vestidos.
_
N 9 876.900

PAJAPLONINHA

‘comum; caibro preparados para conS-

Reguerente: Helena MaZal.hfies

Andrade
. Local:, São Paulo
Classe 36
Título
.

'ONCALn
:and.BraSileira.

N.876.913

Vuções; caixas de cimento; caixilhos;
tal para construções; chaminés de
concreto; chapas para construções;
"OAPLAN EQUIPAMEW
colunas para construções; cornijas de
O MUNDO INFANTIL
TOS ELETRONICOS—*
concretoá cre para construções; divisões pré-fabricadas; drenos para cons,LTDAlb
Requerente: Irene Rodrigues
truções; edificações pre-moldadas; esLocal: São Paulo
quadrias; estacas preparadas para Rt,t:erente; Caplan Equipamentos
Classe 50
trônicos Ltda.
construções; estruturas para construArtigos: da de serviços.
ções; estuques; forros; frisos; guiLocal: São. Paulo
chets; grades; imitações de mármore
- Classe: Nome de Emprêsa
N° 876.904
para construções; impermeabilizadores de argamassas; janelas; ladrilhos;
N. 876.914
IMPACTO
.lajotas; lajes; late-is; • lamelas; lixelÍas para construções; luvas de junInd.Brasileira
ções R/construções; macadame; ma
Requerente: Hernani Donato e Carlos delra preparada para construções; maEduardo Meirelles Matheus linhas; mármore preparados para
construções; massas para parede; moLocal: São Paulo
sa....cas; papel para forrar casa; pareR2
1
das divisórias; inclusive, para escritó.
Artigos: Na (slasse
rios; parquetes; peças ornamentais de
N 9 876.905
cimento ou gesso, para tetos e paredas; exceto da classe 25; pedregulhos
preparados para construções; pilastras
' de concreto; pisos; placas para pavimentação; pedras preparadas „para
O
, 0,
12=3 , A,
portas; portões; pratelei. No chroide ac.,~P construções;
ras quando construções; produtos be, tuminosos para construções; produtos Requerente: Inclástria de Im`permeabili-.:
Requerente: Marche Loulse 13011tiMie. de base asfáltica; soleiras para porsanfes Paulsen S . A .
Limitada
tas"; tacos; tanques de cimento; teLocal. Guanabara
Local: Guanabara
lhas; tijolos; tintas para paredes; muClasses: 1, 5, 11, 16, 34 e 50
_
Classe 36
ros; portas e janelas; tubos de conSinal de Propaganda
Artigos: Agasalhos; anáguas; babee, creto; tubos de uso exclusivo em consdoll; bermudas; blusas; blusões; bo- truções; tubos de ventilação de ediN. 876.915
leros; botas; botinas; cache-cols; cal- fícios; venezianas; -vigamentos prepaçados; calças; calinetas; calções; ca- rados para construções; vigas preparamisas inclusive esporte; camisas-pa- das para construções; vitrinas quando
DIAPLA-S
gão; camisolas; camisolÕes; capas; caconstruções; vitrôs ou vitreaux,
sacos; chalés; chapéus; cintos; chis
-In aletria Brasileira
nelos; cintas; cinturões; combinações;
N9s 876.909/910
cuecas; echarpes; estolas; fantasias;
fardamentos; fardas; fraldas; gravaRequerente: d3iap1ast» S.A. Indústria
tas: japonas; lenços; ligas; lingeries;
CARLDIY •
e Comércio de Plástico.*
luvas; mailots; mandriões; mantos;
meias; meias confecções; puloveres;
Local São Paulo
robes de chamber; roupas brancas de :Requerente: José Dias de Almeida
Classe: 23
uso pessoal; roupas de baixo; roupas
Local: São Paulo
feitas; roupas para esporte; roupões;
Artigos: Vara distinguir: tubos e sifões
Classe
33
saias; sandálias; -soutiens; tailleurt; Artigos: Serviços de" empreendimende material plástico
uniformes; vestidos; véus e visons. tos; administração de bens; correta—
gens; promoções de vendas e repreN9 876.806
Ns. 876.916/917
sentações por conta própria e de
. terceiros.
•

fk,A
rc,

,ii-tátkl

st;(a

Requerente: .José Neves de IVIirancis
Zuzart
Local: Guanabara
Classe 53
Artigos: Refrigei.antes.
N 9 676.907

Classe 50
Artigos: Serviços de empreendimentos; administração de bens; corretagens; promoções de vendas e representações por conta própria e
de terceiros.
MOLAS ALIPERTI

N. 876.911

'.g.rn1,01Xaçreig

SIDERÚRGIC A J. LM...IREM- c S.(>

alna

sP

N9 876,901
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•

i ra _,.......

lo:li :,
Requerente: A eEmbaixatriz Armarinhos Limitada
Local: Rio de Janeiro
Classes: 12, 22 é 36
Artigos: Comércio de artigos de armarinho; fios para tecelagem; _linhas de
costura; para bordar e tricotag.em e
artigos de vestuário.
.
Requerente: Gracioli Indústria
'1\1.9 876.908
CAREMY
Ind, Brasileira

—

-.w -..,

.

garros Ltda •
_C
Local: São Paulo
Classe: 44
Artigos. Cigarros

1NDOSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Siderúrgico j. E. Aliperti
S.A.
Estabelecido em: São Paulo
Classe. 11
Artigos: Para distinguir: molas de vai
e vem e molas comuns.
Classe: 21
Artigos: Para distinguir: molas para
veículos
Na. 87G918/920

Requrenes, Ousai — Indústria e
Comercio de Cal Ltda,
N. 876.912
Local: São Paulo
Requerente: José Dias de Almeida.
Classe 16
Local: São Paulo
Artigos: Para distinguir: Cal para
Classe 16
CEMIT2RIO PARQUE
construções.
Artigos: Material exclusivamente paN,
;OMINA.
N 9 876.902
construção e adõrno de prédio e esALEPERT
a'adas ai saber: alcatroados para conSsruções; areia preparada para consA J. L.ALIPERTI RÃ.
SIDERÚRGIC
4 I N
truções; areia preparad para cons- Requerente: Temporis Promoções, VenINDúsTRIA
BRASILEIRA
truções; argamassas rara construções - das e Publicidade Ltda. S/C.
LM. Bras Lleira
asfalto para construcões; azule j es paLocal: São Nulo
Requerente: Vitorio Bassi
ra construcões; balaústres nara consClasse: 3
Local: São Paulo
truções; balcões quando construções; Artigos . Paro assinalar uni cemitério lo- Reer:Ae: Siderúrgica j. L.
batentes
para
construções:
blocos
paClasse 41
Estado do
S.A.
trtirms; Sorvetes; balas; docas e ra construções; blocos para pavimen- calizado em Londrino
Qaranã
Estabelecido em: São Rado
chocolates.
1 tação; calhas de telhados: emento

Têrça4eira 25
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Classe: 7
rolamentos e rolos, máquinas de rosN. 876.97
I cadtres: ataduras (exceto para fin
,isviediciríais); bicos; bôlsas; bordados
Artigos.Para distinguir as seguintes má- quear, máquinas rotativas para usinar,
;borlas; braçadeiras; brocados; ea,
quinas e utensilin para serem usados aço e bronze, serras mecânicas, engrenai darços; capas para móveis; raquetes;
exclusivamente na agricultura: Arados, gens e parafusos sem fita, prensas, polii instrumentos musicais; carapuças
máquinas aclubadeiras, máquinas arran- trizes, máquinas secadores, torcedeiras,
(exceto vestuário), chumaços de alcadoras de tocos, máquina:. de borrifar tesouras mecânicas, tôrnos revolver,
godão; coadores de café; coberturas
desinfetantes, charruas, maquinas ceifa- tôrnos mecânicos, tupias, tranchas, transpara cavalos e pianos; cordões de
deiras, máquinas cultivadoras, máquinas portadores automáticos para alta e bai- Regyerente: Organizaçâo Contabil Dioro qualquer tecido; debruns; citoquetis;
carpideiras, máquinas escarificadoras, xa pressão, máquinas para teríaplenaelásticos para vestuários; enchimenS/C. Ltda..
tos e enfeites de pano; entremeiss:
máquinas de empilhadores combniados, gen], máquinas urdideiras, virabrequinse
Locai: São Paulo
entretelas; estopas de algodão para
máquinas enxofradeiras, máquinas ensimáquinas ventiladoras.
Classe: 50
alfaiate; etiquetas de pano; feltros
lhadeiras, casa para máquinas arricoClasse: 5
Artigos: Para assinalar cs
serviços: para limpeza; festões; filtros de palas, grades de discos ou dentes, máqui- Artigos: Para distinguir: aço, aluminio, Técnicos de contabilidade, de:pachos em no; fitas; fitilhos; flãnelas para
nas de irrigação, lança-chamas, maqui- alpaca, bronze, chumbo, cobre, estanho, geral nas diversaà repartiOes públicas e pesa; franjas; galardetes; galões; lanas de irrigação, lança-chamas, máqui- ferro, guza, latão, niquel zinco metais
-publicações em geral.
ços; mechas; mochilas; mantas (exnas de matar,forásigas e outros insetos, para ligas todos os metais acima são
ceto quando vestuário) mortalhas:
moinhos de venta rurais, motoarados,: em bruto ou parcialmente trabalhados,
nastros; nesgas; embreiras; palmiN. 876.925
lhas; pesamanarias; passamanes; paanáquinas niveladoras, __máquinas para usados nas indústrias podendo ser em
vios pingentes; pom-pons; protestores
.pulverizar desinfetantes, máquinas cic\ barras, em chapas, em fôlhas, em massa,
de pano para colchão; rédeas do
podar, rolos compressores para esfarelar em tiras, em lingotes, em fio e verga,
qualquer tecido; randas; macas; saterra, máquinas sachadeiras, máquinas- estampados, forjados, modelados, tcrneacolas; sacos; sianinhas; sutaches;
trilhadeiras, máquinas semeadeira.s, tra- dos, perfilados, laminados e eletrodos.
tampos; telas para bordar; tiras;
tores a serem usados em trabalhos de
viezes; xergas; da classe, 24.
fazendas.
N. 876.921
Requerente: Ama-Companhia Mantiftt Co- Abrigos quando vestuários, agasalhos;
Classe; 6
alvas; anáguas; aventais; baby=doll;
ra de Gaxetas
barretes ;/ batas; batinas; bermudas;
Artigos: Para distinge:: eaequia.:s de
Local: Guanabara
blussa;
blusões; boinas; boleros; boprecisãio, operatrizes, para fins indus- Classe. 31.
néS;
borsegpins; botas; • botinas; caPLANUif
triais, motõres e suas partes: Alavancas,
Artigos: Gasetae
che-cols; cache-nes; calçados; calças;
- alternadores, aceleradores, anéis . de piscalcinhas; calções, inclusive para es.
ari
tão, autolubrificaclores,
máquiporte; camisas, inclusive para esporN. 876.926
nas amassacleiras, máquintts de -abrir
te; . camisas de força; pagão; camiseT
.
O
V
chavetas, máquinas afiacloras para ferratas; camisolas; camisolões; canos da
Requerente: José Mendes Ferrão
botas (perneiras); capacetes; capas;
mentas de cortes, máquinas para arqueaEstabelecido em. São Paulocapotes; carapuças; cartolas; casação de embalagens e volumes", máquinas
Industria Brsileira
cos; casacas; casquetes; casulas, cepara afiar, máquinas para ajustar, máClasse: 50
roulas; chales; chapéus; chinelos;
Requerente: Haim Aneach
quinas de atarrachar, batedeiras, bielas,
chuteiras; cintas; cintos; cinturões;
Local: São Paulo
Lombas de óleo, blocos de motores, bron- Artigos: Para distinguir como, marca de
coletes; clergy-man; colarinhos; comzinas, bombas de ar comprimido, bom- serviços: Aberturas de firmas, encerra- Assinalar: Confecções em geral, da binações; corpinhos; cuecas; cueiros;
classe 36
bas lubrificantes, bombas de circulação, mentos, transferências, alterações contraculotes; dolmans; dominós, echarpes;
espartilhos; estolas; fantasias; farbombas hidráulicas, bombas centrifugas, tuais, sociedade anônima, contratos, asdamentos; fardas; fraldas; fraques;
Na. 876.927/931
rotativas de deslocamento e a pistão, sistência contábil, administração e partigalochas; gandolas; gorros; guardabombas elétricas, bombas para líquidos, cipações de capitais, contratos, escritas
pós; gravatas; hábitos; japonas; japara pressão hidráulica e para compres- fiscais, assistência fiscais e trabalhistas
quetas; jaquetões; lenços; librés; lisão, brunidores para cereais, máquinas às. emprêsas, declarações de impôsto de
gas; lingeries luvas; macacões; mailbatedeiras, máquinas betoneiras, cruze- renda pessoa física e jurídica, despachos
lots; mandriões; manípulos; mantas
tas, cilindros, câmbios, caleaçotes, car- junto às reparticições públicas, fedérais,
de uso pessoal; manteaux; marálde
estaduais
e
municipais,
adee
.s.:Jtração
lhas; mantos; marte.s; martinhas;
ter de embreagem, carter do motor, coemprêsas,
imóveis,
serviços
de
auditoria,
mutadores, culatras de cilindro do moRequerente: Textil Victor S. Atallan meias; meias csmfecções; modeladopericras
assessoramento,
planejamento
res; palas (ponchos leves); paletós;
tor, carburadores, máquinas catadoras,
S.A.
pantufas; paramentos; peignoirs; pecaldeiras, máquinas de centrar, mtquinas extras judiciais, contabilidade, assessoraLocal:
São
Paulo
Deles quando vestuário; peradaptadas na construção e conservação mento de setor do pessoal às emprêsas Assinalar: Fios de algodão, de amianto lerinos;
neiras; peugas; Pijamas; peitilhos;
de estradas, máquinas para cortar e e todos os serviços contábeis em geral, para tecelagem, de linhas para bordar, peitos; polainas; ponchos; puloveres;
moa.r carne e legumes, máquinas classifi- crédito, investimento e financiamentos, de cânhahso para tecelagem, carretéis de punhos; ,quépis; quimonos; regalos;
.
- operações bancárias.
cadoras, máquinas de cortar, máquinas
linha, fios de celulosa para tecelagem, renards; robes de chambre; rcímas
brancas de uso pessoal; de baixo;
compressoras, máquinas cavadeiras, málinhas de cosei:, de costura, de chochet, feitas;
Ns.
876..922/23
para esporte; roupões; saia*
quinas de passar roupa, máquinas para
fios elásticos para tecelagem, fios de ce- sandálias; sapatos; sobre-pelizes; sosecar, máquinas para bordar, ,aaquinas
lulose para tecelag'em, fio ern geral para lidéns; shorts: slacks; sobretudos;
para costura, máquinas para fazer mas
tecelagens, fios plásticos para tecelagem, stainas; soutiens; suster; sungas;
sas alimentícias, máquinas para frizar,
fios de serzir, fios de juta para tecela- suspensórigiS; taillurs; talabartes; tiacarneiros hidráulicos, diferencial, dínagem, fios de lãs, linhas para: bordar, ras; togastoucas; túnicas; turbaimos, dragas, desfibradores etc cana e
coser, tricotar, de linho pira tecelagem es; uniformes; vestidos; véus; viforragens, clesintegradorer, máquinas desons, da classe 36.
— fios § — novelos de lã, de linha, fios Assinalar:
Acolchoados para cama;
sernpalhadora4 máquinas debtilhadoras,
de nylon para tecelagem, fios de pelos cadeiras; poltronas; cobertas para
descascadoras, eixos de direçã, eixos de.
para tecelagem, fios de rayon para tece- cama; mesa; cobertores; colchas;
transmissão, embreagens, esteiras, translagens, fios de seda, fios, linhas e lãs, edredons; esfregões; fronhas; guarportadoras, elevadoreshidráulicos, exauspara tricotar, da clatse 22.
danapos ..de-qualquer tecido; gCarnitores para forjas, esmeris, máquinas enAssinalar. Tecidos de algodão, alpaca, ções para casa e mesa; lençóis para
canatorias, máquinas ensacadoras, elevaamianto, aparas de tecidos, batista, teci- qualquer tecido; lençóis de qualquer
doras, máquinas emPilhacloras, máquinas
dos entremeados de borracha, tecidos tecido: mantas para cama; panos de
para escavação de terra, máquinas para
. e amtiogos; panos para cobrir
de: cambraia, cânhamo, caroá, casemira, prato
ou enfeitar móveis; panos para coextração de óleos, filtros para limpeza
impregnados de carvão pararevestimen- brir alimentos;
panos de cozinha;
do motor, fresas, furadeiras, ina.,ainas
tos, de celulose, cetim, creps, cretons, toalhas de: altar; banho; mesa; roso
para furar e centrar, guilhotinas, guinelásticos, flanelas, fustão, garbardine, fa- to; toalhas de banquetes, da classe 47.
dastes, geradores para corrente contínua
zendas em peças, fular, tecidos de: gan- 1\19s 876.932-936
c alternada, máquinas para galvanoplasga, gase, gorgorão, guta-percha, impertia, gazeificadores, máquinas insuflado- Requerente: Ferriri Sociétá Per Azioni meáveis, impregnados de qualquer matera.s, máquinas limadoraa, máquinas para Esercizio Fabbriche Automozili Corse. rial, isolantes em peças, de jersey, juta,
fabricação de bebidas, máquinas para
í
Estabelecido em: Modana — Itália
lá, linho, malha, matéria plástica, nylon,
engarrafar, máquinas para colagem dos
Classe: 6'
opala,
entremeados,
de
ouro,
linhagens,
rótulos, laminadores a frio e a quente Artigos: Para distinguir, motores a com- morim, musseline organdi, paco-paco, Industria Brasileira)
para aço e outros metais, máquinas de bustão interna, motores de arranque, mo- pano-touro, panos em peça para quallavar roupas e pratos e louças, máqui- tores a óleos diesel, turbinas, máquinas quer lim,percal, percalina, tecidos plásti- Requerente: Spumar Espuma de Nyt;
nas de soldar, macacos, mancais, moto- para locomoção e transportes terrestres cos, retalhos de tecidos, sarja, sarjinha,
lon S. 1A.
res elétricos, motores, moinhos para ceLocal: São Paulo
e suas partes integrantes.
tafetás, tecidos em geral tecidos para
reais, Marteletes, malacates, Mancais
Fios de algodão; fios (20
Cla'sse: 21
quaisquer fins de peças, revestidos '1ta Assinalar:
amianto para tecelagem; fios de lio
para brocas, motores de cembustão inter- Artigos. Para distinguir veículos terres- qualquer
material, otelas em peça exce- nhas para bordar; fios de canham0
na, mandris, magnetos para motõres, tres e suas partes integrantes: Automó- to de metal, resultantes de tecelagem para tecelagem; linhas de coser; do
multiplicadores, prensas, plainas de veis, caminhões, bicicletas, camionetas, Tussor, veludo, tecidos de vidro, de costura; de lãs para crochet; fiofi
mesa, plainas limadoras, placas para carrocerias, chassis, ônibus, motocicletas,
elásticos para tecelagem; fios de ceviscosa. , da classe 23.
Wirnos. polias, maquinas pulverizadoras, freios, amortecedores, para-choques e Adornos de pano; alamaresá alforges lulose para tecelagem; -fios em gerai
de pano; algodão para alfaiate; ata- tecelagem; fios de serzir; fios de ,jumáq uinas de Polir. rece p táculos. roletas.
rodas..
s.
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Classe: 41
para tecelagem; fios plásticos para shooteirar slacks • sobretudos; atai-, correntes; Confeitiras; copos; cogiteta para tecelagem; fios de lãs; li- nas; soutiens; sueter; sungas; sus- teleiras; corta-arames; cortadores de Artigos: Para distinguir bombons *,
nhas para:, bordar; coser; tricotar; pensórios; tailleurs; talabartes; tia- grama e outros; cremalheiras; cremopara tecelagem; novelos de lã; no- ras.; torgos; toucas; túnicas; - turban- nes; crivas; cruzetas cubetas; cubos;
N9s 876,941-94f
Velos de linha;fios de nylon para te- tes ;. uniformes; vestidos; véus; vi- cunha.; curvas de cano; de reforço;
cuscuzeiros;
cutelos;
descanso
para
sons; da classe 36.
celagem; fios de pêlos para tecela,gem; fios de rayon para tecelagem; Assinalar :Acolchoados para: cama; talheres; para ferros; discos; distincadeiras;
poltronas; cobytas paga tivos; dobradiças; enfeites; engates;
fios de sêda; fios; linhas e lãs para
cama e mesa; cobertores; colchas; engrenagens (exceto partes de máquitricotar, da classe 22.
Assinalar: Tecidos de: algodão; al- adredons; enfregoes, fronhas, guar- nas); enivólucros; enchadas; enxachCASA t-paca; amianto; entremeados de bor- danapos de qualquer tecido; guarni- nhas; enxós; escareadores; escopros;
racha; de cambrai; de cãnhamo; ções para cama e mesa, lençóis de esguinchos; espalha,dores para micAQUESPORT
caroá; de casimira; impregnados de tivalquer tecido; mantas para cama; tório; espelhos metálicos; esporas;
carvão para revestimentos; de celu- panos de prato e análogos; panos espremedores; espumadeiras; estica-,
LTitulo E stabeiee •
lose; de cetim; de crepe; de cretons; para cobrir alimentos; panos para dores (f rramentas) ; esticadeiras
elásticos; de flanelas; de fustão; de cozinhas, toalhas de altar; de banhe; (ferramentast) ; estojos; estribos para
montaria;
extensões;
facas;
facões;
gabarclqie; de ganga, de gase; de de mesa; de rosto e para banquetes;
Á
fechaduras; fechos; ferraduras; ferda classe- 37.
gorgorao; de guta-percha; impermearolhos;
ferros
comuns
para
passar
.Requerente:
"Solanil"
'Tratamento dta
vies; impregnados de qualquer maN9 876.937
Agua S. A.
roupa; ferros de plaina para cortar
terial; isolantes em peça; de jersey;
•
Local: São Paulc
capim; foices; ?filhas para fins dide juta; de lã; de linho; de malha;
Classe: 33
versos; forcados; formas; formões;
de matéria plástica; de nylon; de
IMANTE', •0
Titulo
forquilhas; freios para, animais; freopa; entremeados de ouro, de papel;
Classe: 33
stis; frigideiras: fruteiras; funis; fuplásticos ;entremeados de prata; de
ganchos; garfos;
radores manuais;
rami; de rayon; de seda; de cetim;
Clas'-e: 33
grampose globos; goivas; grosas; insIndustrio Brasileira
de vidro; de viscoso; tecidos em geTítulo
perfurantes,
cortantes;
rai; para quaisquer fins de peças; re- R.e.oderente: Imante' — Instalações '-,rumentos
Classe: 33
jardineiras; jarras; jarros; ladrões
vestidos da qualquer material; velua
e
Manutenções
Telefônicas
Ltda.
Titulo
para caixas d'água; laminas; lampado; tafetás; sarja; sarjinha.; retalhos
Local: São Paulo
Classe: 3;
rinas; latas; latões; lava- : declos de
de tecidos; percal; percalina; paco- Instrumento
de precisão; instrumen- mesa; lavatórios; leiteiras; letras de
'Chulo
paco; pano; couro; organdi; morim;
de uso co- metal; lavantadores não sendo mámusselina; linhagem: fazendas em to cientifico; aparelhos
N
876.946-48
-instrument o s e eparelipos di- quinas; limas; limatões: limpa pés
peças; fular; batista; aparas de teci- mum;
dáticos;
Moldes
de
Vida
espécie;
dos, da classe 23.
elétricos (in- metálicos; linalietes; luvas não sendo
Assinalar: Adôrnos de pano; alarna- acesorios; de aparelhos
lamPad.as; toma- partes de máquinas; luvas para bomclusive
válvulas;
res; alforges de pano; algodão para das; fios; soquetes) ; aparelhos fo- bas d'água ; maçanetas; macetes; maalfaiate ;atacadores, ataduras (ex- tográficos; máquinas falantes; dis- chadinhas; machados; malhos; manceto para fins medicinais) ; bicos; cos gravados e -filmes revelados, da cais para rodas; mandris; manivelas;
inanteigeuieras; . marmitas; marretas;
bôlsas; bordados; borlas; braçadeiras;
classe 8.
martelos; matrizes; molas não sendo
brocados: cadarços; capas para, móIndústria Brasileira,
parte de máquinas; mordas; muveis; para raquetes; para instrumenN9-876.938
nhões; núcleos para martelos e bi- Requerente: Vulcan Material
tos musicais; carapuças (excet,) vestico S. A.
gornas; palitotros; panelas; parafutuário) ; chumaços de algodão; coaLocal: Guanabara
IY.OTS1, - IbitCe.14523
sos; pás; pedestais; pendentes; pendores de café; coberturas para cavaClasse: 28
duricalhos; peneiras; perfilados; perr2ELFANICAS uru.
los; para pianos;, cordões de qualquer
Paradores (ferramentas); pernas • de Artigos: Colas industriais :e celas
tecido; debruns; droquetes; elásticos
para material plástico.
lnst-lações , fixação, pés de cabra; pias; picadopara vestuário; enchimentos de paClasse: 17
picaretas; picões; pilares; pinRea tierente: • Imantel
no; enfeites de pano; entremeios; enre
•
'
e Manutençõas Telefônicas Ltda.
ças; pinosé pires: placas; plainas; Artigos: , Goma arábica; colas para.
tremeios; entretelas; estopas de al..Local: São Pèllio
podadeiras manuais; podões; polias; escritório; fitas gomadas e colga
godão pare alfaiate; etiquetas de paplásticas.
Nome civil,
pontas tZe paris; porcas; porta-chano; feltros para limpeza; festões; filves; porta-copos; gelos; frios; jartras de pano; fitas; fitilhos; flaneClasse: 16
N9 316.939
ros; jóias: pão; toalhas; ponteiras;
las para lim p eza; franjas; galarttetes;
ponteiros de relógios; potes; postes; Artigos: Colas para fixação de azulegalões; laços • mechas; mochilas;
plásticos; material
pratos; pregos; protetores- para cal- jos e ladrilhos
mantas (exceto
' quando vestuário)
çados; puas; punções; purifica,d:Pres; adesivo para a fixação de azulejos*
mortalhas; nastros; nesgas; ombreiqueijeiras; quebra-nozes; raladores; ladrilhos e revestimentos de paredes
ras; palmilhas; passamanarisse pase pisos.
ralos; rascadeiras; raspadeiras; rassamanes; pavios; pingente; pomteies; rebites; recipientes; regadores
pons; protetores de pano para colN9 876.949
redomas; reservatórios; retentores;
chão; rédeas de .qualquer tecido; renretortas: roçadeiras; rodas -(exceto
das; sacas; sacolas; sacos; :daninhas;
de máquinas e veículos) ; roldanas;
•
sutaches; tampos não de outras elasINDI1STRIA BRASILEIRA
rolos; rosários; roscas; rosetas; sacakes; telas para bordar; tiras; viezes;
..
pregos; sacarrolhas; saca-taxas; saxergas da classe 24.
In- chas; sacholas; sachos; saídas; salaAbrigos quando vestuários; agasa- Requarentc: Luzalite- Can-lés:cio e
deiras; saleiros; salvas; serras; serdústria S. A.
lhos; alvas; anáguas; aventais: babyrotes; serviços para café e para chá,
Local: São Paulo
doll; barretes: batas; batina.s; bersifões; sinetas; sinos;- sovela-a; supormudas; blusas; blusões; boinas; bo- Assinalar: Abotoaduras; abridores de tes; taças; tachos; talha,deiras; taIREUMPHADOR
leros; bonés; borseguins; -botas; bo- latas e caixas; aços para afiar; açu- lhas; talheres; tambores tampas tancareiros;
adornos
exceto
jóias
e
imitinas; cache-cols: cache-nez; calçaques; tapêtes de metal; tarrachas;
dos; calças: calcinhas; ,calções inclu- tações de jóias; afia.dores alavancas; taxas; telas de arame; tenazes; teralargadores;
aldravas;
algemas;
aliinclusive
"
sive para esporte; camisas
çados; terminais; terrinas; tesouras
para esporte; camisas de força; ca- cates; almotolias; alviões; ansinhos; para costura; tijelas; tesoura para Requerente: José Silva
Tecidos anéis;
exceta
jóia
ou
parte
-de
máão;
camisolas;
g
misetas: camisas-pa
jarneho; tarneiras; terninhos; torSociedade Anônima
quinas;
aparelhos
de
café;
chá
e
cocamisolões; canos de botas; perneiLocal: -Guanabara
quesas: trados; trancas; tranquetm;
ras; capacetes; capas; capotes; ca- zinha; apitos; arames lisos ou far- travadeiras; travessas; trilhos trinClasse: 23
rapuças; cartolas; casados; casacas; pados; arcos de serra e de pita; ar- chantes; trincos; trocartes ou troArtigos: Tecidos.
casquetes; casulas; ceroulas; chales; golas para guardanapos e similares; carter; tubos para encanament o ; tuN9 876.950
'chapéus; chinelos; chuteiras; cintas, aros para guardanapos e similares; bos para fins diversos . ; uniões; uricintos; cinturões; c,lergy-man; cola- para óculos; armações; arranca-ta- nóis., • urnas; válvulas simples; varais;
chas;
arrebites;
arruelas;
assadeiras;
rinhos; coletes; combinações; corpivarotas; vasadores; vasilhames; vanhos; cuecas; cueiros; c.ulotes; -do- atiçadores de fogão; azeiteiras; ba- sos;' verrumas; irolas; xícaras, da
cias;
bainhas;
baixelas;
baldes;
banes:
espartimaus; dominós: echar p
classe 11.
_
lhas: estolas; fantasias: fardamentos; dejas; barris; baterias de cozinha;
bebedouros;
betumadeiras;
bigornas;
876.940.
N9
fraldas ;fraques; fardas; galochas;
gandolas: gôrros; guarda-pó; grava- bisagras; biscoiteiras; bombonieres:
Requerente: Cia. AgrOpeCtiarlã do
tas; hábitos; japonas; jaquetas; ja- botõse puxadores; braçadeiras; briRio Jabuti.
quetões; lenços; librés; 'ingerias; lu- dões para animais; brocas; bolas; bt;
Local: Pará
vas; macacões; maillots; mandriões; les; cabeções; cabides; cabos; caçara
Classe: 50
manípulos; mantas de uso pessoal; bas; caçarolas; cachepots; cadeado:
Ramo de Atividade: Assistência téc-,
manteaux; mantilhas; martas; mar- cadinhos; cafeteiras; caixas (inclus;
nica a agricultores e pecuaristas.
ve para relógio); caldeirões; canecas,
. -tinhas; meias; meias canfecqões;
N9 870.951
dela,dores; palask (ponchos leves) ; pa- canivetes; canos; cantaros; canud:letós; paul ufas, paramentos; peig- !lhos; canudos; carretillias; castiçais:
catracas;
cavadeiras;
cavaletes
(d
noirs • pelerines; peles quando vestuário; perneiras; peugas; pijamas, ferro; centros de mesa; chaleiras.'
llãc,
peitilhos; peitos; polainas; ponchos chaminés; chanfraclores; chapas
de
.--Cras
classes;
chaves
de
broca;
puloveres •, 'punhos; quépis; quimonos; regalos; remais; robes de cham- de . fenda; de parafuso; chaves em
chaves inglesas; chuveiros Co- 1
bre' rou p as brancas de uso pessoal; geral; cinzéis:
Requerente.: Cia. Agropecuáris . do
coadores: colheres de
•
muns
roupas d.e baixo; feitas; para esporRio Jabuti
,
S.
A.
ro:
compoteiras;
ca
nI
R-equerente:
ChoeJlato
Prink
i
mesa;
de
pedre
te; roupões; °saias: sandálias; sapaLocal: Par
Local: São Paulo
tos: sobre-pelizes; solidéus; shorts chas; conexões Dara encanamento;

s s~ra
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Tèrça-foira 25
Classe: 41
Artigos: Na Classe.
N9 876.952

" — 1-19 876.954

Requerente: Cia. Agropecuária do
Rio Jabuti
Local: Pará
Classe: 19
Artigos: Aves; pássaros e animais
vivos, inclusive bicha da sêda, ovos
em geral.
•
N 9 876.953

Indústria Brasileira'
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Seção 111)

N9 873.957

N9373.963

iridustria Brasileira
Requerente: Indústria de Tintas
Louçalin S. A.
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 16
Artigos: Tintas para pinturas de paredes; muros; portas e janelas.
N9 876:958

Requerente: Companhia de Cigarros
Sinimbu
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 44
Artigos:- Cigarros;
charutos; fumo;
tabaco; rapé; piteiras; cachimbos; cigarreiras e isqueiros.
N9 876.963

Requerente: Aços Villares S. A.
,
Requerente: Agência Marc de Auto• .Local: São Paulo
Classe: 21
móveis Ltda.
Artigos: Veículos e suas partes inLocal: Guanabara
tegrantes; a -saber: Aeronaves; a,eClasse: 21
Artigos: Automóveis e suas partes
rostatos; aeroplanos; alavancas de
Requerente: Indústrias Químicas
Lecien Ltda.
freios; amortecedores; ambulâncias;
integrantes; barcos e suas partes inassentos de veículos; aviões; automóLocal: São Paulo
tegrantes; bicicletas e suas partes integrantes; camionetas e suas parte3
Classe: 48
veis; balões; bicicletas; barras de
freios; barras de tração; braçadeiras Artigos: Como marca genérica para int varantes; caminhões e suas para
de caixas; braçadeiras de eixo; bra- distinguir: Agua para embelezamento tes integrantes; carretas e suas parçadeiras de molas; braços de veí- de pele, baton; brilhantina; cêra de- iites integrantes; carros reboques e
culos; charretes; carros de bagagens; pilatória; cremes para a pele; água suas partes integrantes; carros tancarretas; carretas de artilharia; car- de colónia; corante para cabelo; de- ques e (...3.s partes integrantes: lanrinhos; carrinhos de mão; carrinhos sodorantes; elixar para a pele; fixa- chas e sua spartes integrantes; mopara pedreiros; carros para carga; dor para cabelo; pó de aroz; Lima- tocargcs . e suas partes integrantes; carros para estrada de ferro; .carros; da medicinal para a pele; produtos motocicletas e suas partes integrancaminhões; carrocerias; carroças; para maquilagem; rouge; sabonete; tes ônibus e suas partes integraria
carruagens; carros tanques; camio-. sais para banho; shampoo; talco; tes pich-ups e suas partes integrana
netas; chassis; carburadores; chapas vinagres aromáticos; tônico capilar. tes troilebus e suas partes integrande cabeçalho de veículos; chapas cirtes; , vagões e sua spartes integranN9 876.959
culares de veículos; charneaeas; cotes; vagonetas e suas partes inteches; conexões de tope de valculx;
grantes.
cubos para propulsores; cubos; desN° 876.964
ligadores; eixos de hélices; eixos de
locomotivas; eixos de veículos; embarcações; elevadores ;engates de
boracha; engates de ferro; estribos
_i
para carruagens; : estribos de veículos;
freios automáticos; freios pneumáticos; freios para estrada de ferro;
ferro de para-lama; galeras; hastes
de veículos; hélices; iates; injetores
de locomotivas; jogos de engrenaRequerente: Agência Mama de Autogens; jogos de rodas; jogos de rodas
móveis Ltda.
para transporte de toras; lanchas;
Local: Guanabara
lanchões; liteiras; locomotivas; moNome de Emprêsa
las de veículos; motocicletas; motociclos; monociclos; motonetas; na- Requerente: Rubin Joskovicz nurda
N9 876.965
Local: Guanabara
vios; ônibus; painéis de armação de
Classes: 50 e 33
veículos; pára-choques; para-lamas;
pontões reboque; remos; reboque pa- Atividade: Promoção comerhorativa
S. O. S. SINALIZADOR
ra transporte; rebocadores; rodaa pa- cro aniversário do Meier, com a finara veículos; saveiros; tambores de lidade de bem promover o nome do
ORIENTADOR DE SEGURANCA,
freios; tenders: tilbures; tirantes de bairro, atraindo para êle as atenções
carros; tratores' ; troles; trenós; tri- de investidores, animando-os a estaciclos; trucks de locomotivas; va- belecer ali, mais uma filial de suas Recalerente: Sergio Ge yer e Gabriela
emprêsas, ou mesmo a sede de 'nogões; vapores.
Rossetti
vos empreendimentos.
Local: Guanabara
N9 876.955
Classe: 8
Artigos: Aparelho de sinalização;
N° 876.960
aparelho de segurança (inclusive do
tráfego).

H-19

Requerente: Aços Villares S. A.
• Local: São Paulo
Classe: 6
•
Artigos: Aquecedores de água de alimentação P.I.M.; arado para espalhar neve; máqcinas de corta-frios;
bombas de ar para pneumáticos;
bombas para gasolina; de incêndio
e elétricas; betoneiras; brocas elétricas; burrinhps e insufladores de ar;
buchas quando parte de máquinas;
caldeiras a vapor; carburadores; carimbos de tôrno; carneiros ihidrálij os; cavadeiras P.1.m.; contraidores
de tôrno P.I.M.; chumaceiras ou
mancais de antifricção; coletores de
dínamos e motores; compressores;
condensadores; espanadoras; espalha
neve; eixos quando parte de máquinas; êmbolos quando parte de máquinas; engenho de serra; engenho
de cana; engrenagens quando parte
de máquinas; freios quando parte de
máquinas; guinchos de fricção; guinchos para caçambas de arrasto;
guinchos de fricção; guinchos para
caçambas de arrasto;. guinchos de
transporte aéreo; guindastes; limpadores de cano P.I.M.; máquinas de
3TELLA
imprimir; lubrificadores quando parte de
de máquinas a vapor; máquinas
de lavara roupa; máquinas de costu- Requerente: Cia.
Agropecuária cio
: a; máquinas de furar radial e hoRio Jabuti
Requerente: Stella S. A.
rizontal; máquinas para o fabrico e
Local: Pará
Local: .Guanabara
cabamento de latas e outros reciClasse:
4
Nome de Eniprêsa
•
pientes metálicos; máquinas borraArtigos: Na Classe.
heiras e máquinas têxteis; máquinas
N° 876.961
e tirar cortiça; máquinas de limpar
N° 876.956
afiar facas: molas para máquinas;
áquinas frigorificas; - máquinas de
rotular; martelos .2.. • vapor; moinhos
grícolas; motores de combustão iria
erna; elétricos e a gás; motores pa'a bicicletas e motocicletas; pentes
uanclo parte de máquinas; pentea'ores de teares: roles par estradas; lasq:ierente: Indústras Prodigia -de
: erras mecânicas; serre,' hidráulicas;
. Utensílios Domésticos Ltda..
: erras de fita; tornos mecânicos; torLeoa 1: Guanabara
Requerente:- Stella S, A.
los de revólver: tornos automáticos;
Casse: 40Local: Guanabara
ornos verticais; turbinas; tubulações Artigos: Móveis de Aço; ,espadas doClasses 50
laxa caldeiras; válvalas de uso de mésticas de aça; escaas industriais Aplicação: Serviços
:Restaurannaquina industriais; veias de igni- e aço; mesas de passar roupa (de te:a: pizzarias; bares;de:
cafés; lanchoâo pa.ar motores; válvulas e 'ventila- aço); escadas de msdeira; móveis de estes; boliches; locação
a terceiros
dores quando . paSte do máquinas;
fOim:ca.;" 1112,52.'"; de passar roupa - cl mão de obra especializada nos ra-parelhos geradores.
una (leiras).
mos e afins.
á

beiL

tiOncia Mara)

de- A uttió

N9 876.966
"IRMAOS UNIDOS"
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Indústria de Borrache
Irmãos Unidos Ltda.
Local: Rio de Janeiro
Classe: 21
Artigos: Pneus e câmaras de ar par
veículos,
Classe: 39
Artigos: Amortecedores: anéiS de
dentição; aros; argolas de borracha
para guardanapos; arruelas; assentos; bicOs de borracha liara mamadeiras; braçadeiras; buchas; buchas
do "f :)m e I o ; cabos para ferfamentas;
discas para mesa; escovas de borracha para banho; esfregadores . de borracha; esguichos; esteiras; fios de
borracha; fôrmas; luvas de manga;
maçanetas; males de, borracha; pe-
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dais de acelerador e partida; rodaid
de borracha; saltos de borracha; s0las de borracha; suportes.
,
N. 9 876.967
"INDÚSTRIA DE BORRAM
IRMÃOS UNIDO LTT',A
'Requerente: Indústria de Borracha
Irmãos Unidos Ltda.
Local: Rio de Janeiro
Nome comercial
N. 876.91'

ZON
INDÚSTRIA BRASILEIRA]
lequerente:
Indústrla e Comércio de Plásticos e Textaiis Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
krtigos: Blusas e vestidos em ponto
de" malha
N. 876.P'19

V1KING:.

Classe: 49

Artigos: Bonecas
.N, 876.974

'CATLEER
' INDÚSTRIA

BRASILEIRA
Requerente: Atras, Paulista 9.
Indústria e Comércio
Local: São Paulo
Classe: 49
Artigos. Bonecas
N9 876.975

BARBARA
INDÚSTRIA. DRASILEIRi
Requerente.: Atina Paulista S. A.
Indústria e Cdmércio •
Local: São Paulo
C'las.:e: 49
Artigos: B011 ee2.2
N. 9 876.976

CAMINHA'
INDÚSTRIA BRASILEIRA

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Re q uerentt: "Thoi"' Indústria e
Comércio de Plásticos e
Texteis Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
:Artigos: Blusas e vestidos em ponto
de malha
—
N. 9 876970

Requerente: Atma Pausta. -3.
Indústria e Camércio
Local: São Pa.ul a
Classe: 49
Artigos; Boae.cas
N. 9 876.976
Requerente: Atma Paulista S. A.
Indústria e Comércio
Local: São Paulo
Artigos: Bonecas
N 9 276.977

VICKY
ENDOMV: BDSILEIRI

Fequeaente: "Thor" Indústria . e
Comércio de Plásticos P.
Texteis Ltda.
Requerente: Duas Cruzes 3 13 dústria
Local: São Paulo
e Comércio Ltda.
Classe: 30)
Local:. São Paulo
Artigos: Blusas e vestidos em isento
Classe: 8
de malha
Artigos: Antenas
N. 9 876.970
N. 9 876.978
Requesente: "Thor" Indústria o
Comércio de Plásticos e.
Texteis Ltda.
Local: São .Paulo
Classe: 31
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Artigos: Blusas e vestidos era ponto
de malha
Na. 876.971/972
.Requerente; Cerealista Caso . Cabral
4tda.
• ,
Local:: Distrito Federal
• Classe: 41
la, ervilhas, favas, feijão, farinhas
alimentícias farinha de trigo, ba'INDÚSTRIA BRASILEIRA
nhas, laticínios, milho, mandiocas
r
- ações balanceadas para animais, taRe q uesente: "Thor Indústria C
lharim, raiam alimentícias
Comércio de Plásticos P
Texteis Ltda.
N. 9 876.979
Local: São Paula
Classe: 36
entagos: Blusas e vestidos em ponto
EIMARC REPREsaNfaÇõES
de malha .
Classe: 23
Artigos: Tecidos em ponto de malha Fequerente: Belmare RepresentaN. 876.973
ções Ltda.
Local: Brasília
Classe: 16
Titulo de Estabelecimenao
N. 9 876.980
,INDÚSTRIA
NG2NCIA'r ESPLANADA'

RANCHEIRO

,T H O R

FRANCIS

Req uerente' Atma Paulista S. k
Indústria e Comércio
Sfif) Paula,

DE TAITTOEIS
Re q uerente: Dinoin ar Joaquin
Resende

Local: D. F.
Classes: 33 e 50
Título de Estabelecimento
N. 876.981

ICAF
frIPU s. IRIA

CISNE
f$ R4k$ I k-Cí

RA

Requerente: Irmãos Resende Ltda.
Local: Minas Gerais
Classe: 41
Artigo: Café torrado, moído e em
.
grão
N. 876.932

industrio Brasileira
Requerente: Petrobrá,s Química S.A.
— Petroquisa
Local: Guanabara
Classe: 1
Artigos: Abrasivos químicos, absorventes químicos, aceleradores químicos, aeordésia, acetificadores quimi,
coa, acetatos , acetileno, acetoarsenico, acetelelulose ácidos acetona,
adesivos químicos, absorventes qum-u_
cos, agentes químicos, aglutinadores
químicos, agua distilada para indústria, água oxigenada para indústria,
aguarrás para indústria albumina
álcalis químicos alcalinos químicos,
álcool para indústria, aldeídos,
mentos-produtos químicos para conservar, alumens, alumina, alvaiades
para indústria, amelina, ou amelida,
a.mida, amidina, amido (químico),
amidogeno, amidol, amônia; amoniaco, amonieta, anilina, anticorrosi,
vos químicos, antidetonantes para
motores, antiferruginosos químicos,
antitártaro, antracono, entraquinoárgon, argonina, arsédio para
indústria, ativa-dores químicos, auratos, a gidas -- sal de, azotatos, azoUna, banhos químicos, bário, barita,
baritina ou baritita., barrilhas químicas, bases químicas, benzeno, benzina, biboratos; bicarbonatos para indústria, bicloretos, bicromatos, bio,
químicos-produtos, blozalatos. bismuto, bismutato, bissulfitos, bitartratos,
boracita. bórax, braunita, brometos,
brom.ofórmio, bromuretas, butano,
gás, cafeína, cafeona, cal virgens
usado nas indústrias, calcimina,
cálcios, calomelanos para indústria,
cânfora, calsornina, carbonatos. carburatos, carmim, carnalita, caseína
para a indústria catalizadores qui-.
micos, cáusticos químicos, cório —
óxido de, corusa, corussita., chapas
emulsionadas, chapas sensíveis, cianato, cianatos, cianido, ciano, clano.
gênio cianutaro, cianuretos , cina-•
brio, citratos, croratos, cloretos, eloridratos, cloro, clorofórmio como solvente, cobalto — combinações químicas de, colódío, composições químicas, compostos químicos, corantes
químicos, corrosivos químicos anti,
creosiito, cromatos, cultura — caldo
de, cultura de bactérias, decolaminantes químicos, decopantes químicos, decoponentes químicos degela.
doresquímicos, descorantes químicos,
desengra.xantes químicos, desincrustantas químicos, desnaturantes químicos, destemparadores químicos, detona.ntes químicos — anti, diluentes
químicos. dióxidos, dispersantes químicos, disaociadores químicos, dissolventes químicos, diuretina, dolomita
ou dolomla, ducificantes químicos
para industrio dulcina para indústria, emolientla químicos estesaratos, estearina ésteres químicos,. eatriouinina p ara fins indnatriais. eia_

ne, excitadores químicos, extintores
químicos para incêndio, fenilaceta,
fluido, ferroa-lomat° de potássio, filmes sensíveis, fixadores químicos,
fladino; fluídos químicos para indústria, fluoridreto, fluxos para soldas,
formiatos, fosfitos. fucrina, galatos;'
galhato de bismuto, gases químicos,
glicerina para indústria, glicol, gli,
cosidos, helio, heliocopistas — pa.
péis, hexano, hidrocirato para cópias,
hidrogênio, hidrossulfito, hidroxicitronelal, hiposfosfatos, h um etantes
químicos, impermeabilizantes químicos, ioduretos, manganita, matérias
químicas, malaj.rias sintéticas — pro,
dutos químicos para fabricação de,
nitratos, nitrobenzina oxalatos, oxidantes químicos — anti, óxidos, oxigênio, papel aibuminado, papel helio,
gráfico, papel sensível, pirolusita, pós
químicos, potassa: preparações químicas', redutores químicos, removedores químicos, renovadores químicos,
reveladores químicos, salicilatos, sais
químicos para indústria, secantes químicos, sod as químicas, (inclusive
cáustica). soluções químicas, sulfatos,
sulfitos, Sulfuretos, thinner, exceto
das classes - 16, 17 e 48
—
Classe: 2
Artigos:' — Absorventes químicos cie
poeira, acetatos usados na agricultu.
ia, acetoarsenito para agricultura,
ácidos usados na agricultura, ácidos
usados na horticultura, ácidos usados
na veterinária, ácidos para fins sanitários, adesivos medicamentosos veterinários, adesivos para fins, sanita,
rios, adonidina para veterinária, P,do,
nis venalis para veterinária, adubos,
adubos — sais para, aftosa — preparados contra., afugentar insetos
preparados para, aglutinadores químicos sanitários, aglutinadores químicos veterinários, água de sal desinfetante, água de jovel para veterinária, águas sanitárias, álcalis para.
agricultura, álcalis par afins sanitarios, álcalis para veterinária, alcatrão para agricultura — produtos de,
alcatrão - para veterinária — produtos
de, alimentos medicamentosos para
animais, aloés, aloina, altéa, alúmen,
amônia para veterinária, animais —
banhos para, animais — embrocações
para, animais nocivos — preparados
para destruir, animais — pós para
desinfetar ou -lavar,' :animais — remédios para, antigriplogrânico — produtos veterinários, antipirina veterinária, apanha-môsca, argonina, ama.
ca para veterinária, arseniatos para
veterinária, arsénico para fins sana.
tá,rios, arsênico para veterinária, assaféticia para veterinária atropina
para veterinária, babosa para veterinária — óleo de, bactericidas para
fins sanitários, bactericidas para veterinária, bálsamos para veterinária,
banhos para animais, baraticidas,
barrilha desinfetante, benzoato. de
sódio veterinário, benzolnatol, bicarbonato de sódio para veterinária, bicheira em animais — remédios para,
biodeto de mercúrio veterinário,. bro,
metos veterinários, brometos bromnretos veterinários, cachorros — banhos para cachorros; — produtos
para lavar, cachorros — remédios
para, cachorros — sabão para, calei,
na veterinária, cães — V. Cachorros,
cainita (ou cainite); sal — adubo
com base de, cal desinfetante, cal
inseticida, cálcio antíssético, cálcios.
para agricultura, cálcios para veterinária, calomelanos para veterinária.
canela para veterinária, carbonatos
para veterinária. carbono — sulfeto
de, carneiros — banhos para, carneiros — produtos para lavar, carneiros
— medicamento para carrapaticidas,
carvões desinfetantes, carvões para
tirar cheiro de geladeira, cascos —
unguentos para, ceras para enxertos
chila --- salitre do, cianamide- para
agri:ultura, cianamide para veterinária, cianeto de potássio, eionureto de
potássio, cirúrgicos — preparados es,
terilizadores de instrumentos. cloral
hidratando, clorato de sódio para
agricultura, eloretas para agricultara, cloretos para rtterinária, clOridra-
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demos não de outras classes, argolas sanitária, alvaiade para limpeza, al- res para, pestanas, fontes de touca.,
não de outras classes, aros (inclusive vejantes, amido para lavanderia,
dor, frascos de perfumes, fumigações
codeína para veterinária, cogumelos para óculos e para guardanapos), ar- areia fina para polimento, azu ç para perfumadas,
ganchos para ondular
— preparados para 'destruir, colas. cad Ja gi,ifi
lavanderia, barreira para lavanderia, cabelos, gealtina, para toucador, ge.
pa,ra, apanhar intiscas, colas para apa- te-fatos de celulóide, artefatos de am, boneca de cera para polimento, Min- leias de toucador, geléias perfumaaas,
nhar insetos, colas para fins sanitá- bar; artefatos de barbatana de ba- quetes para polir, brunidores, buchas glicerina perfumada. glicogelatina
rios, colódios elásticos para veteirná- leia, artefatos de cera, artefatos de para polir, cera, de lavanderia; cera, 1' a
goma para cabelo, goini..
ria, csiptce'râmicos — produtos, defu- chifre, artefatos de compostos vege- para conservar brilho, cera para lus- nastoucador,
toucador, grampos para ca.
austiores derris — inseticida, • desin„ tais, artefatos de cortiça, artefatos trar, c)2ra para polir, composições bele,para
inalantes perfumados, incestse,
fetantes — líquidos — desinfetantes de crina, artefatos de abonite, arte- para brilho, composições para con- lâmina
para barba, lanolina pesiu.
— sabões, desinfetantes — pós, de- fatos de esponja; artefatos de galan- servação de moveis e utensílios, com- macia, lança-perfuMe
(exceto carnasinfetantes — produtos desodorantes te, artefatos de gêsso, artefatos de posições para lavagem, composições
valesco);
lápis para barba; lápis p. -'a
sanitários, desodorantes para gela- madrepérola, artefatos de matéria para limpeza de móveis e utensílios,
deira, destraídoras de animais nocivog plástica, artefatos de pêlo de ani- detergentes, esfregões , esmeril, espon- bigodes, lápis para cílios, lápis para
-- preparados, destruidores de ervas mais, artefatos de pêlos artificiais, ja de aço para polir, esponjas quimi- maquilagem, lápis para lábios; i'as
para pestanas, lápis pára sombra-:se.
" daninhas — preparados, destruidores artefatos de penas de aves, artefatos camente preparadas para polir, fari- lhes,
leites para embeleza .: a pele, 1de Nserinina em animais, digital para de produtos químicos, artefatos da nha para lixívia, -féculas para Italvia, mas para
as unhas , líquidos para uso
veterinária, duretine para veteriná- resina, artefatos de substâncias ani- flanela quimicamente preparada. para
ria, doenças de animais — remédios mais, vegetais, minerais, ou quími- limpeza, fósforos, goma para lavan- el toucador, lixas para unhas, :J.
paraa ddenças de plantas — remédios cos, não de outras classes, artefatos daria. 'graxa para couro, sapatos, ma- ções para toucador, vusas para bas.
contra, esterilização de animais — de casca de tartaruga, artefatos de deira, giz para sapatos, bidrósido de nhos, artigos para naquilagem, má.
para alizar cabelo, máquinas
preparados para, -extermina.doresa
tripa, 'bacias, bainhas, baldes, baixelã de aço para polir, líquidos quinas
para cachear cabelo, máquinas para
animais nocivos — produtos, exter- las, bandejas, banheiros, barbatana sódio,
detergentes,
'lixívia,
lixa,
ori..s,
minadores de vermes em animais — — artefatos cie bebedouros, biscoitei- deira, giz para sapatos, hidróxido de cortar cabelo, máquinas para escovar.
cabelo, máquinas para secar cabalo,
produtos, extirpadores (V. Extermi- ras, bolas não de outras classes, bomlixar pano de sílex, pano da vi mucilagem
para, som br sue alisas_
nadoreS) Farlan de Londres, febres bonieres, borracha artificial ou sinté- para
Mo,
pano
e_ameril,
*
pano
quimicamente
em animais — remédios contra, fer, tica, borracha natural guando produ- preparado para tirar conchas, pastas, obreias' perfumadas, óleos de babosa,
óleos para banhoS de mar, óleos para.
tilizadores, fertilizantes, filozera — to acabado, botelhas, bules,
dar e conservar - brilho pastas cabelos, óleos para, pelas (não mediprodutoa contra a, fluos.silicato de cabos, calçadores, caçambas., cachepo- para
imento
pilustrar,
pasta
pspolir,
pOl
bário, formicida, fungicida, fungos tes cálices, canecas, canudinhos, ca- pscouro, madeira' e sapatos, pomada cinais), óleos perfurnados, ondulado.,
perfdmes de patchuli, produtos para
— preparações para destruir, fermici- pas, exceto vestuário, carretilhas, ce- p/dar
conservar o breia° , pos, para toucador, papéis perfumados, pOstas
das, exceto da classe 3, guanos, in- u lá i d e, — artefatos de , cera dar e econservar
brilho,
pós
para,
ladentifrícias, pasta para barbear, pasa
cisaste do ,Çlanada • (ou canadensis), para indústria, cera. — artefatos de,
inseticidas, flerga (adubos) , morna não de outras classes, centro de me, var, pós para lustrar, pós .para polir ) tas para cabelos, partilhas de cheiros,
potassa,
preparados
para
dar
e
conperfumes
de patchuli, produtos para.
çadubo) microbicidas exceto da cias, sa. cestos, chaPéus, charão, chifre —
se 3, sabão desinfetante, sabão para artefatos de chuveiros comuns, coa- servar brilhos, preparados para . la- embelezar a pela, perfumes, pentes,
fins veterinários salitre do Chile dores. co,altar (ou coitas); coles in- var, preparadas para lustrar, prepara- perfumes em geral, pestanas postiças,
soda caustica para agricultura, . un- dustriais, colheres, compostos vege- dos para polir, preparados para tirar petróleo para 1 curador, pinças para
guentas veterinários, vacinas veteri- tais não químicos, compostos vege- manchas, preparados para tirar fer- pestanas, pincas para unhas, pincéis
rugem, sabão comum, sabão de areia, para Lamba, perucas, pinturas para
nárias e veterinárias — produtos.
tais — artefatos de, coinpeteiras, aa,ponaceos,
silicatos para lavanderias. cabelos, barbas, b;godes e pestanas,
• --confeiteiras, copos, coris, correias. soda caustica.
para .lavande, pinturas para o rosto, pó de arroz,
Classe: 3
cortiça — artefatos de, crina — ar- ria, tijolos parasulfato
e polimento, polidor de unhas, pomada. não medis
Artigos da classe
tefatos de, cubetas, cubos, descansos tinta para lustrarbrilho
e
polir,
tochas
cinal para cabelo, pomada não medi.,
para talheres, dis tintivos, exceto da cêra, vela.. de sebo, cera. espermacechial para a pele, rede apara jogos,
Classe: 16
classe 25, dobradiras, ebonite -- ar,
te
e
estearina.
relógios de brinquedos, pós para lim-,
,artigos: — Alcatroados para conatru- tefatos de, invotuáos esferas esgui--pesa
dos dentes, pós para polir unhas,
ções, argila prepararia para constru- chos, esmaltes exceto odontológiao e
Classe: 48 •
pós para uso em micador, pompons
ções, areia preparada para constru- de toucadas, espalhadores de água,
ções, argamassas para construções, as- espelhos, espermacetn preparado, es- Absorventes de uso sul toucador, ace- para pó de arroz, preparados para
falto para construções, azulejos para ponja -- artefatos de, espremedores, tona para toucador, • afasta,dores de embelezamento da, pele, preparados
construções, balaustres de construções, espumadeiras, estojos, extensões, fa- peles das unhas, afiadora.s de lâmi- para o cabelo, produtos para •maquia
de barbear, afiadores de nava- lagem; púcaros dr toucador, pulverilt
balcões quando construções, batentes cas — cabos parafarinheiras, fechos, nas
águas de andores de perfumes, rides para capara construções, blocos para cons- filtros. filmes virgens, fôrmas, fras- lhas, águas de alfazemas,águas
de belo, regeneradores não medicinais elo)
beleza,
de colônias
truções, blocos para pavimentação, cos, fruteiras, funis, garfos, garrafas; lavanda,águas
águas' de quina, águas de cabelo, removedores dc cutícula, roua
calhas, calhas de telhado, cimento galalite artefatos de; gelatinas não rosas, águasde toucador em geral, ge, sabões dentifrícios, sabões para
comum, caibros preparados para:cons- alimentícias; gelo, gesso, exceto odonáguas para embelezamento de peles, barba, sabões perfumados, sabonetes
truções, caixas de cimento, caixilhos, tológico e para construção, gesso — águas
para maquilagem, águas perfu- não medicinais, saboneteiras, "sa,
cal pana construções, chaminés de artefatos de, globos, gluteina, glutina,
madas; alfinetes para cabelos, aliza- chets", sais perfumados, saquinhos do
concreto, chapas para construções, gorduras, giz para alfaiates, gomas dores
de cabelo, almiscar, almofadi- cheiros. . secador de cabelo, "sham.
colunas para construções, cornijas de preparadas, não de outras classes,
concreto, ocra para construções, divi- gorduras preparadas, não de outras nhas de cheiro, amido perfumado, poos", sombrancelhas postiças, tablea
sões pré-fabricadas, edificações pré- classes, guarnições, impermeáveis não amoladores de lâminas e navalhas, tes para limpeza da unhas, talco peramônia perfumada, aparelhos para fumado, tesouras para unhas, tijolos
moldadas, esquadrias, estacas prepa- cie outras classes, jarras. jarros, la- alisar
cabelo, aparelhos para barbear, para unhas, tiptuaas para cabelos,
radas para construções, estruturas cres,
exceto
de
escritório,
lamparinas,
aparelhos
cachear cabelos, apa- tónicos caPilares não medicinais,
para construções, estuque, forros, fri- lava-dedos, lavatórios, leiteiras, Eco- relhos parapara
escovar cabelo, aparelhos tranças de cabelo, travessas para casos, guichete, grades, ,imitações de reiros, madrepérola — artefatos de,
Mármores, impermeabilizadores de ar- mantegueiras, mármore, não de ou- Para cortar cabelo, - aparelhos para belo, unhas postiças. vaporizadores da
frizar cabelo, aparelhos para ondu- pó de arroz, vaporizadores de perfugamassas, janelas, ladrilhas. lageotas, tras
classes — artefatos de massas lar
cabelo, "aparalhos para. secar ca- me, svatiorizadores de talco, vasos de
lajes, lambris, lamelas, lixeiras para preparadas,
não
de
outras
classes,
construções, luvas de junções para mastigue. Matéria plástica ou sintéti- belo, arminhos para pó de orsoz, , tourador, vernizes para unhas e vi.
ti agres itromáticos .
construções, macadame, madeira pre- ca, matéria plástica — artefatos de, substâncias aromáticas para touca_
parada para construções, manilhas. mirra, moringos, mucnagem para se- dor atomatizadores de perfumes
N 9 81,3. 983 -34
mármores preparados para constru- los, negro de. fumo, objetos são de bandolina, barbas postiças (exceto
carnavalescos),
-baton,
bigodes
posti,
ções, massas para paredes, mosaicos, outras classes. oleína, óleos para pinpapel para forrar casa, paredes divi- tura, palha preparada (inclusive para ços (exceto carnavalesco), borrifadosórias inclusive para escritórios, par- colchões), paliteiros, palitos. exceto res de perfume, brilhantinas, cacheaquetes, peças ornamentais de cimen- de madeira ou metal, paralina, pre- dores de cabelo, carmim, carminados
to ou gesso, para tetos e paredes, pe- parada., pedras, não de õutras cla,s- de toucador, produtos não medicinais
dregulhos preparados pára constru- ses, . artefatos de, películas virgens, contra. a caspa, cera depilatória, cosções, pilastras de concretos, pisos, ' p êlos animais --- artefatos de, pelos i-nédios, crayon para maquilagem créBRASILLIR&
placas para pavimentação, pedras artificiais — artefatos de, penachos, para toucador, cremes para Massapreparadas. para construções, portas, penas de aves — artefatos de, pen- gem, cremes para peles, cheiros ci. Remia:amis. 1/Mestria de Tecido.
portões, prateleiras quando constru- dentes, parduricalhos, piaçã eu pia- lios postiços, corantes para cabelo,
Ftendalix Ltóa.
çoes, produtos betuminosos para cons- çaba, pires, plombagina. pluma para corantes para pele, cortadores de
22
truções, produtos de base asfálLica, ,estifo, pós para moldagem, potes, unha, cosméticos, cristais para ba- Artigos: FiosClasae:
em geral para tecelasoleiras para portas, tacos, tanques pratos, produtos químicos artefa- nhos, preparados para cutis, denti- gem, e 'para: -•uso
comum. linhas de.
de cimento, telhas, tijolos, tintas para tos, queijeiras, recipientes, resinas frícios, desodorantes, dissolventes papala bordar para tricotagem,
paredes, muros, portas 'o janelas, tu- preparadas, resinas - - artefato,s, re- ra toucador, elixir para pele, emul- castura„
bos de concretos, tubos de" uso exclu- sine/ides preparados, revestimentos, ro- sões para toucador, . esmaltes para' et. (exceto barbante) : a. saber: —
sivo em construções, tubos de ven_ los de imprensa. rosarias. sabões para unhas, essências perfumadas, -estratos go:Ião-fios — amianto para tecela.
tilação de edifícios, venezianas, viga- uso "na indústria, saladeiras, saleiros, perfumados, escovas Ge toucador para gene -fias d -- bordar-rios de linha
mentos preparados para construções, sangue cristalizhdo, selas, serviços de banho, escovas de toucador para ca- para. — cânhamo para tecelagem-fios
vigas preparadas para construções, café, serviços de chá, serviços de jan, belos, escovas de toucador para cílios, de — carretéis de linha -- celulo,sa
vitrina.s guando construções e vitrões tar. serviços para refrescos talhas escovas de dentes, escovas para pes- para ter:einem-fias de de co,' tura linha de — cro•
(ou vitreaux)
talheres. tartaruga • artefatos de tanas, escovas de sobrancelhas, esco- nhas
chet-linhas e IfH tiara — elásticos
casca de, tintas,, exceto das classes vas de. roupas, escovas de unhas, es- para
I ecelagtm-ficia de
tios de eeClasse: 28
16 e 17. terrinas, tijelas, tipos -para tojos de barba, estojos para maniArtigos: Açucareiros, alcatrão prepa- impressão. trabessas, tripa — artefa- cure, estoj(s paias toucador, estojos 1u3ca ri para tecsisesim - fios de wg'
rado para as indústrias, ambas — tos de, urinóis, varetas, vasilhames, para trata,mentra de unhas, éter per- comum a sabar: - fios em geraí
iScs plfe-ticos
artefatos tle, anéis exceto de outras vasilhas, vernizes, exceto para lustrar fumado para toucador, estratos, fer- para teseing sm
classes. ararelhos para água, apareros para, frizar cabelo, fios para lims ecelagem fica do seezie — juta'
e de toucador, vasos, xícaras
lhos para c;afé, aparelhos para, chá,
peza de dentes, fivelas Ora cabelo, P1110 Cecelagem-fics de - :ás-fios de
--aparelhos para jantar, aparelhos para
fixadores para cabelo, fixadores para -- linhas para bordar --- .11:lhas para
Classe: 46
vo 1 h ac
r
ira! r
110110
cases
linhas mica
refrescos, Artigos: Abrasivos para., polir, água bigodes, fixadores para eidos, fixado.
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pera tecelaaem-fios de - novelos de.] postas - confeites - couve - ore- novelos da linha - nylon para- I mas - doces drops - enchova tecelagem-fios de - pelos para .4 espinafres - essências alimentíciascelagem-fios de - plásticos para te- extrato de tomate - extrato de carce:sia:em-fies de - rayon para tece- ne - extrato de fruta - ervanço de - te- faisão abatido - farelo - farinhas
laae -m-ii.es de celagem,lies• para - tricotar fios - de cereais - farinha de mesa - favas alimentícias - féculas alimenlinhas e lãs para.
tícias - feijoada - fermento - fiambre - fígado - figas - filhos Clave: 3'7
flocos -.frutas (In natura, secas em
Artiges:` Roupas de cama e mesa, in- calda ou em conserva) - fungões clusive 7 c.abertoras - toalhas de USO galinhas - abatidas - garoupas - gepanes de prato e análogos, latinas alimentícias - geléias alipessoa/
e. saber: - acolchoados para cama me-nticia,s - gergelim - giló - glu1 1
- ac•ohcadie.s. para poltronascoco s e - go i abas - goiabadas - gor• es e cama - cobertas para me- duras alimentícias - granules alit-, ,..,, r,., ,
- -_
• - Veber;,-crea _ colchas - odre- mentícios - guando - hcpjes - hor-. Iro•nhas guarda- taliças - hostiaei - juliana .-lati,,,, ''', L-------•
2-r-pcs de qualquer tecidas - guarni- cínios - legumes - leite de cabra 2.5,:i;;----iõi IND. anatam * ,
ções para cama - guarnições para leite de vaca (in . natura, em pé ou
3RASI1E
1ND
• maea -2-• lençóis de qualquer tecido - condensado). língua - linguiça -.
Requerente: San Fernando S.A. In.'
mantas para cama - panos de • pra- lombo -- louro - maçãs - macardústria e Comércio de Tabacos
to é análogos - panos pa cobrir oi rão - mandioca - mangas - man- Requerente: San Fernando S.A. InLocal: São Paulo
neitss móveis - panos para c.n teiga - margarina - marmelada Classe: 44
dústria e Comércio de Tabacos.
biir armentos - panos de cozinha - mariscos - massas alimentiliias --Artigos: Para distinguir cigarros.
Local: São • Paulo
%'; o 1 11 9, 1 de altar -- toalhas de banho massas de tomate - massas para
Classe: 44
- toalhas de mesa - • toalha de ros- cepa - mate - melo - melado
No R76.995
Artigos: Para distinguir cieraries.
to'? a- toalhas de banquetas.
—
milho - miolos - miúdos de ani1\1 9 876.991
mais - inece-tó --- milhos alimentiN" 876.885
aio s, - moluscos alimentícios - morPAMUS
Ladeia - mostarda - nabiça - na" CÁRWAL " IMPORTAÇXO.,
bo - nozes - óleos alimentícias FACULDADE
ADVENTISTA
estros - oves cozidos, fritos ou quenINDeSTRIA E COMbCIO . II— • tes - pastilhas - patos abatidos DE MCSICA
pesegada - pêssego - peixadas S.à. o Paulo- Capital.
peixes - pepino - penas - pescados
- pickes - pimentões - pararucu : Requerente: União Sul Brasileira da
Reque.n,..nte: "Carwal" - 'Importação, polenta - pralinés - presuntos Igreja Adventista do Sétimo Dia.
produtos alimentícios para conservar
stria e Comércio Limitada.
Indu
Local: São Paulo
alimentos - pudins . - queijos , Local: São Paulo
Classe: 33
quiabos - rabadas - rabanadas Nome de Emprêsa
Artigo.: Produtos alimentícios em ge- rabanete - rações alimentícias raTítulo
de
estabelecimento...
ral - importação - indústria - ci- ções balanceadas para animais - repolho - rim - salames - salsa N 9 876.996
mércio e renresentaçõea..
salsicha - sanduic.hes - salga - seN 9 876.983
pa.3 - soja sorvetes - talharim tapioca - temperos - tomates torrões alimentícios - tortas alimenT
"'CARWAL"
tícias - trigo - IITUCUM — vagens
BrAsiloira
InalistriP
er•
- vinagres - xaropes alimentícios
,
xarquea - xispe - chuchu.
INS TRIA BRASILELRA
ÇJI
k+L-J

•

13PASILEIRA

.f(

Requaute: San Fernando S.A. In"Carwal" - Importação,
Requei!
N9 876.987
dústria e Comércio de Tabacos
Industria e Comércio Limitada •
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe: 44
Classe: 41
ir
Artigos: Para distinguir cigarros
Artigagl: Açúcar - alpiste - amendoim -- arroz aveia -- canjica N 9 876.992
IND. BRASILEIRA,
ervillui r - farinha de mandioca - farinha de trifarinhá de
go --- ' cfarinha de rosca - farinhas
Requerente: Alexandre Petrocukino
alimrnícias - feijão - fubá Local: São Paulo
raseel 11- grão de bico - lentilhas
milho pipoca. - misturas para
Classe: 43
TO(
paeSarea - para aves e animais Artigos: na —
classe.
puiii err'- sagui - trigo para kibe -1
- - paiarc i 'L-- canela sec"a e em pó - polti:
N 9 876.988
semola - araruta, - sequilo
aco ralado - camomila
cravo - erva doce cominho
i
ncerna cada - orégano - pirrent-a
- on 6 imentes - chocolate -- alho EPO Lm E
- .,s ataricias alimentícias e seús
.
preparados - ingredientes de aliEs,sências alimentícias a
inef.jtes.
•
„- abacate - abacaxi - abio
-- abóbora - abricó - a.carajpe
•
- agrião - aimpim - aba- Requerente: - Laboratórios Ayerst Li` alcaparra - aletria - aiehatraa---mita.da
Requerente: San Fernando S.A. Infac ri-alimentação para .aves
Local: São Paulo
dústria e Comércio de Tabacos
- amêndoa - amido alimenLocal: São Paulo
Claase: 3
ticlo, -Tr angu -- aspargo - assados
Classe: 44
- aves abatidas - atum. -- Artigos: Um preparado farmacêutico
azeitonas - bacalhau - balas - indicado no tratamento das doenças
Artigos:
Para
distinguir cigarros.
banana - bananada - banha - bado fígado.
N 9 875.924
rata .baunilha - bertalha - bater- N° 875.989
raba.
biscoitos - bengala
bróoclj-,a
bolachas - bolos - bombons
-,ait
be,hos - caças alimentícias - DESENHOS PUBLICITÁRIOS
Cama:- café - caju - camar ilo canja. - caqui - carambolas - caSchneider
ramelos - carnes frescas, séca. e em
cons-erN.a - castanha .- cebola - ce.
noura - . cereais - cevada - cevaRoque-e
te:
Desenhcs•
dinha .- chá
cheires alimewialcs Requerente: Fábrica na Tecido-, TaSidnea Schneider
-chispe - chouriços - churrascos
tua-né S.A.
local: Guanebara
- ,coalhada - cogumelos - coloranLocal: São Pal.do
es. : 8, 25 e 23
tes 'para alimentas - colorau Classes: 22 23. 24, 86 e 37
de e.si'a!iaeeciinanto
,

ANO 2.000

YG-

R

Requente: : Tá-Ta." Mercantil Peças
e Acessórios Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 21
Artigos: Para distinguir veículos e
peças para veículos: - Automóveis
- amortecedores - breques - bicicletas - braços para veículos - capetas - caminhões - caminhonete
- carros tratores - carrocerias chassi:§ - cubos de veículos - chapas circulares para veículos - direção - desligadeiras - eixos de direção - freio - fronteiras para veículos - lanchas - molas - manivelas - pneus - para-,choques - paralamas - rodas para veículos - radiadores para veículos - varetas do
contrôle do afogador e acelerador Varaes de carros - Vagonetas - hélices de veículos - pedais de cãmbio
- selins - reboques - para-brisas
e calotas.

180.111111411.E1114

N 9 876.99'7-998

POLISTAPLE
Indústria Brasileira

'

Requerente: -remoa Inaustria, e Comércio de Plásticos Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 22
Artigos: Para distinguir fios e linhas
de tôda . espécie: Algodão - cánham a - juta - rarni - lã - linho --nylen. reyen - poileste - acril'co
sé.,o natural -- sintéticos -- Másticos - ceaule: e e miaia dos rile::mos,
pa ra tecelagsm, coa:tura, bordado, tricô e crochê:

•

Têrça-feira 25

ilÂRIO OFICIAL

(Z5eçao

Marco do '195., V:./79

.-arriá. ;minas, condutos para máqul..'
Clw.sse:
Classe: 26
Classe: 28
nas co,iitra-ha .stes de máquinas, eon+
Uma
especialidade
farmaArtigos:
Artigos:
Para
distinguir
caixas
de
de
Artigos: Para distinguir artefatos
tralie,s2,5 de máquinas, coroas para,
indicada
como
medicação
cêutica
barricas
de
madeira
para
e
.
madeiras
produtos acabados de origem animal,
rriáqua '!.s, corrediças, corren t e, cruanti-anêmica
embalagem
vegetal e mineral. Artefatos de maseta para máquinas, cubcs para irá.
terial plástico: Laminados plásticas
NO 877.012
N9 877.005
quinas, culatN. as de máquina.,,
— resinas plásticas — massas plástimos, discos de máquinas, dragas me..
cas — resinas sitéticas — cordéis de
cânicas, eixos de máquinas, elé',roclos„
HVITELA.rE OURO
plásticos — espumas sintéticas — reêmbolos, engenhos de cana, de serra,
vestimentos plásticos para objetos e
en6::. enagens de máquinas, eseartéis,
matérias plásticas.
esmeris mecânicos, estassaniz.adores,
excênt:icos, do máquinas, facas pa:•es
Requerente: Churro soaria "Vitela
No •876.099-877.000
de máquinas, fere amaitas, meu:ni- de Ouro" Ltda.
INDUSTMA ORASILEIR.A
cas, .ferramentas partesrde máquinas,
Local: São Paulo
filtros de máquinas, forina.s de 111,s.-.
Classe: 41
fornos de máquina s , forquiIndústria Brasileira Artigos: Para distinguir lanches, re- Requerente: A. A. — Fábrica de quinas,
lhas, franzidores de máquinas, :rrMos.
feições prontas, frituras e salgados:
Bolssas Ltda .
trema, furadores de máquinas, PiraRequerente: Tontice Indústria e Co- Bolinhos, croquetes, churrascos, cuscus,
dores mecânicos, gatilhos de inkqui+
Local:
São
Paulo
mér cio de Plásticos Ltda.
coxinhas, -carnes, empadas, esfilhas,
nas, geradores dl máquinas,
!local: São Paulo
kibes,. omeletes', pastéis, pizzas, salsi- Assinalar: Abrigos quando vestuário, guindastes, hastes de máquinas, ilç,SU—
Classe: 22.
chas; 'sanduíches, saladas, tortas, do- agasalhos, alvas, anáguas, aventais, fiador és de ar para /Ragu:s, juntas
Artigos: Para, distinguir fios e linhas ces, sopas, peixes, bolos, cremes e bady-doll, barretes, batas, batinas, p ara máqu:nas, lançadeiras para máde toda espécie: Algodão — cânhapudins
bermudas, blusas, blusões, boinas, bo- quinas, lanças partes de maquilhas,
mo — jut a — rami — lã — linho —
leros, bonés, borzeguintes, botas, bo- lubrificadcres partes de Máquinas,
No
877.007
nylan — rayon — poliester acrilico
tinas, . cacho-Cais, calçados, calças; macacos, mancais antifricção, rivarheio
— sêda n atural — sintéticos — piáscalcinhas, calções e camisas inclusive velas de máquinas, máquinas: —
lgaça das,
para esporte, camisas de fôrça, pa- nadoras, achatidorao, aci'etolas,
tinos c elulose o mista dos mesmos,
para tecelagem, costura, bordado trigão, camisetas, camisolas, camisolões, afiadoras, ajusta-docas, alargadoras,'
cô e, crochê.
canos de botas (perneiras) , capacetes, alimentacteras, allsasoias, alimentaClasse 28
capas, capotes, carapuças', cartolas, dosas, alume-duras. amassaeloras,
casacos, casacas, casquetes, casulas,
arqueadoic.,
a arrclhadoras,
Artigos:- Para -distinguir artetatos de
ceroulas,chales, chapéus, chinelos, aspiradoras, . atarrachadora .s. a i-apor, •
produtos acabadas de origem animal,
chuteiras,' cintas, cintos, cinturões, batedeiras, beneficiadoi . ,s bombea-.
vegetal e mineral. Artefatos .de macom- docas, brunidoras, cata cra.s,
a. centri+
terial plástico: Laminados plásticos Requerente: Cesar Georgés Nassif clergy-man, colarinhos, coletes,
binações corpinhos, cuecas, elleiTC6, fugadoras, classificadora.s, • coletqras.
— resinas plásticas — Massas plástiz,
, Local: Guanabara
C1.110teS, dolmans, echarpes, espartl- compressoras, condensadoras, conldu-.
cas — resinas sintéticas — cordéis de
Classe: .32
• lhes, esfolas fantasias, fardamentos, toras, construtoras, cortadoras, complásticce — espumas sintéticas --- refraldas, fraques, galochas, pressoras, de abrir, de acoplai', da
vestimentos plásticos para objetos e Artigas: Álbuns impressos, calendá- ' fardas,
rios, catalocos, folhetos impressos, fo- gandolas, gorros,. guarda-pó, grava- alumar, de bMar fies, de: bob.har,
matérias plásticas.
tas,
hábitos,
japonas, jaquetas, ja- bordar, briquetme debruadcras, Munir, _lhinhas impressas, jornais, revistas,
peças 'teatrais, programas de rádio e quetões, lenços, librés, ligas, lingeries, debulhadoras, burilar, calandrar, car817 .001 /002
televisão; prospéctos impressos, pu- luvas, macacões, maillots, mandriões, dar, clarear, colar, ccaservas cl e con.
.
blicações impressas
manipules, mantas de • uso pessoal, serva]: estradas, coser, costurar, de.
FIBRILE 2:
manteaux, mantilhas, mantos, mar- brua,r, derrubar, descarnar, descaro- •
-Ny 877:008
tas,martinhas meia,s
,meias confec- çar, desgaseificar, descaroçar, despol,
Indasiria Brasileira.
_
ções, modeladores , palas(ponchos le- par, difundir, dobrar, drenar, embra.
yes), paletós, pantufas, paramentos, ga,r, empurrar, enfornar, 'engraxar,
indústria e CoRequarn
peignoirs, pelerines, pelas quando vos- estriar, explosão, extração, • fabricai:
mércio de Plásticos Ltda.
roscar,sacudir.
sacudisal-.
tuario, perneiras, peugas, pijamas, produtos, f
Local: São Paulo
q!"os, gar, deseas,cadoras, desempalhadOras,
Classe: 22
p
qlain onch
,
peitilhos peitos . spa
desnatacloras, elevadopijloveres, punhas, quépis, quimonos, desfibradoras,
Artigos: Para distinguir fios e linhas
empacotadoras, empalhadbras,
rttulos, renards, robes de chambre, ras,
de tôda espécie: Algodão, cânhamo,
encardenadoras, encanadoras, enga-.
; roupas brancas de uso pessoal, de veladeiras,
játa, rami, lã, linho, nylon, sintéticos,
enroladoras, ensacador ass ,
plásticos, celulose e mista dos mesmos Requerente: Manuel Rieiro Remar ! baixo, feitas, roupas para esporte, escavadoras, estampadoras, expretne"
Local:
Guanabara
,
roupões,
saias,
sandálias,
sapatos
'Iara tecelagem, costura, bordado,
furadoras, gramadeiras,
Classes: 41 e 42
sobre-pelizes, paramentos, solidéus, donas,
tiicô e crochê
ficadoras, impressoras, impulsicnado-.
Titulo •
.
shorts,
sandálias,
.shooteiras,
slake,
Classe: 28
lavadoras, lixadPras, misturadosobretudo, stainas soutiens, sungas, ras,
NO 877.00?
ras.moedoras, pulverizadoras, ppeifi,e3
Artigos: Pra distinguir 'artefatos de
sueter, suspensórios, tailleurs. tala- caddras rachadoras refinadoras,.
produtos dp origem animai, vegetal
bartes, tiaras, togas, toucas, túnicas,
s sacadoras, separadorase
.e mineral, artefatos de material plásturbantes, uniformes, vestidos, véus, frigeradoras,
serrar.".oras, soldadoras, sopradorasoo
tico: — Laminados plásticos, resinas
visons, da classe 36
torcedoras, torneador-as, trituracilpras.
plásticas, massas plásticas, resinas'
urdidoras, ventiladoras, marteleteqs
N 9 877.013/017 •
sintéticas, rev.esf;mentos plásticos para
mecânicos, mecanismos de máquinas.,
objetos e .matérias plásticas
moinhos, molas de máquinas, irlOto:ii;
• •
res, munhões para máquinas, pa..rafu7.•,.
Nos 877.003/004.
aos para máquinas, pedais e ponti
de máquinas, pingadores de máquiriai
Requerente: .Manuel Rieiro Romar
pistões para máquinas, placas para,
POL IOp
Local: Guanabara
ISOUSTRIA BRASILEIRA- tornos; placas partes de máquina:s."
Indústria Brasileira
Classes: .41 e 42
plainas, planetárias, platinados„ dei
Titulo
Requerente: Aro — Estamparia e motores, polias, pclitrizes, pratoS'.
Requerente: Tornce Indústria e.
máquinas, prensas, ralos de máquipas.'
Ferramenta-ria Mecânica Ltda.
No 877.010
Comércio de Plásticos Ltda.
. receptáculos de máquinas, redutores.
Local: São Paulo
Local: São Paul0
h reguladores de fôrça,
Assinalar: Acoplamento axiais, ala- para, maqmas,
Classe: 22
vancas -mecânicas e partes de má- para máquinas, de velocidade 'ParW
Artigos: Para distinguir fios e linhas
B A R k- D O
quinas, anéis de seguimento e partes máquinas, • rolamentos de motdreáe?
de toda espécie: Algodão, cânhamo,
de, máquinas, antidetonantes para rolos partes de máquinas, rotativasig
juta, rami, lã, linho, nylon, rayon,
Yer
inotores, aquecedores de máquinas, rotores, Segmentos, separadores, lam•
poliester, acrílico, sécia natural, sinariietes, arneses, arranques de, moto- bares, partes de máquinas,tearcs: te+,'
téticos plásticos, celulose e mista das
res, apitos de máquinas, aros de ma- souras mecânicas, tornos, tremonhas",?)
mesmas, para tecelagem, costura, borquinas,
balanceiras de máquinas, ba)e tubulações para caldeiras, turbina4='
dado, tricô e crochê
Requerente: Manuel Rieiro Romar ses de máquina-e,
barras de máquinas válvulas, ventiladores, ventoinhakif
Classe: 28
Lo al: Guanabara
c
bate-estaca,
betoneiras,
bielas, blocos partes de máquinas, virabrequinj
Artigos: Para distinguir artefatos de,
Classes: 41 _e 42
partes
de
máquinas,
bombas
a pistão, volcutes, partes de máquinas.- da
produtos acabados de origem 'animal,'
Titulo
classe 5
bo mbas elétricas, cenerifugas, hidráuvegetal e mineral. Artefatos de malicas, braçadeira de má-quina, bronzes
N9 877.01'
terial plásticos: — Laminados plásde máquinas, braços de máquinas, Abotoaduras, abridores de latos. cal-"
ticos, resinas plásticas, massas- plásbronzinas, buchas de. máquinas, bur- xas, aços • para afiar, açucareiro3i,',
ticas, resinas .sintéticas, cordéis de
rinhos, cabeçotes de máquinas, cá- adornos exceto laias e imitações, dé-:
plásticos, espumas sintéticas, revestibreas, cabrestantes, cadeias paia, má- jóias, afiadores, alavancas, alargáddpara cbje•ros e
mentos plásticos
quinas, caixas partes d,e maquinas, res, aldravas, algemas, alica ias, ar:W.
matérias plásticas
caixas partes de máquinas, calan- mctolias, alviões. ano:nhos, anéis eX;Á:i
—
N9 877.005
dras, calços partes de máquinas, cal- eeto jóia ou parte de máquinas, apardw
deiras de máquinas, canos partes de relhos de café, chá aoeinra, apitos,"
•
arames lisns rimpe dos, arcos de,
INBEL
'..máquinas, camisas para máquinas, serra
e de pua, argolas para guardajaa
rters", cht.1
carburadores, -----------Indu-s-tria Brasileira
maceiras a.nnfricçao para maquinas, 'o-os .,is e similares; • aros para gualda..
cilindros de máquinas, colares de m111- :nanas e' similares aros para óculos,
re cri:ta.
errie:
Maria
Ap p.ila ei
i l arBraS
e Sttra
ú
•le
Re nud
a-,reira
1-s."
Regueis-1P
iquinas. 'compressores, comutadores de armações, arranca-tachas, . arrebites,.
Vianna de Carvalho .
Ltda. Enba,:agf.n.,1 u
I feit'ea, de velocidade, condensadores 'arruelas. assadeiras, aeiçadcres de
Local: São Paulo
Local: São Pauli_
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III)

Marco de 1969

N° 877.01f
Classe: 3
%te: , azeiteiras, bacias, bainhas, baixe- caminhões, auto-motrizes, aviões, baArtigo: Um preparado farmacéuticO,,
as, baldes, bandejas, barris, baterias iões para navegação aérea, bancos
contra a tosse
Ie cozinha, bebeclOulos, betumadeiras, dde veículos, barcas, barcos, bicicleADMINISTRADORA NACIONAL S. A.
N° 877.027
igoitias, bisagras, biscoiteiras, bom- tas, bondes, botes, camionetas, caonieres, botões puxadores, braçadei- noas, caminhões, carretas, carrinhos
as, bridões para animais, brocas, de mão, carrças, carros inigadores,
nolas, bules, cabeções, cabides, cabos, carros raotores, carros reboques, car- Requerente: AcImimatsadora Nacional
,açambas, caçarolas, cacrepots, ca- ros tanques, cascos para veicules, digo
S
leadcs, cadinhos, cafeteiras, caixas embarcações, dispas para veículos,
Local: Guanabara
Requerente: Colgate-Pahnolive Ltcia.
'inclusive para relógio), caldeirões, chassis, desligadeiras de veículos, diNome de Empresa
Local: São Paulo
,anecas, canivetes, canos cântaros, reções de veicules, dirigíveis e suas
partes
integrantes,
dragas,
eixos,
de
Classe: 46
anudinhos, canudos, carretilhas, casN° 877.021
Artigos: Velas, fósforos, sabá() comum
içais, catraoas, cavadeiras, cavaletes direção para veicules, eixos de veíe
detergentes.
Amido, anil e prepa-4
culos,
elevadores,
amua:cações
e
suas
le farro, centros de mesa, chaleiras,
rações para a lavandaria. Artigos e
haminés chanfre.dore,s, chapas não partes intagrantes, engates de veicupreparações para conservar e polir
:e outros classes, chaves da [...roca, les, escadas rodantes, esconihas, esClasse: 48
haves em geral, inglesa, chuveiros tribes de veicules, freios de veículos,
INDOSTRIA
BRASILEIRA
Artigos: Perfumaria, cosmeticos,
ornuns, cinzais, coadores, colheres de fronteiras para veicules, furgões e
tifricios, sabonetes e preparados para
lesa, de pedreiro, cai/mateiras, son- suas partes integrantes, - braços para
aias, conexões para encanamento, veículos, guidões • para ve_dulas, héli- Requerente. Jacques da Cruz Senna o cabelo; artigos de toucador e esLocal:
Guanabara
ler orrentes, confeiteiras, copos, coque- ces de veicules, jangadas, lanchas e
côvas para os dentes, unhas, cabelo
Classe: 34
e roupa
aleiras, corta-arames, cremaiheras, suas partes integrantes, lemes, loco,
Artigos:
Capschos,
cortinaa,
caritinaTempnes, crives, cruzetas, estos, motivas e suas partes intagrantes,
a,
dos,
estrades
para
chão,
linóleos,
mos1;s1 9 877.028
unhas, cachos, curvas de cano, de manivelas pasa veículos, mastros,
cio çs, cuscuzeiros, cutelos, descanso molas de veicules, motocasgas e suas quiteiros pata cama, oleados, passa'ara talheres, para ferros, diccs, dis- partes integrantes, motecicsuas, mo- deira';, persianas, mi:watts', sanefas, tapetes, esteiras para chão
intives, dobradiças, enfeites não de cacelos, motolurgôas, motcnataz, naClasse: 40
iutras classes, engates, engrenagens vios, ónibus, pasabrisas de veículos,
'exceto partes de máquinas), envólu- parachsques de veículos, para,lamas, Artigos:. Armações sob forma de móTos, enxadas, enxadinhas, enxós, es-- pedais de câmbio; petroleiros e suas veis inclusive para escritório, armá- Requerentes: Louis. Edouard Tibraud
e Alice Raymonde Boivin Feraud
;areadores, escopros, esguinchos, es- partes integrantes, pick-ups e suas rios bancas comuns, bancos escolares,
5alliadores para mictório, espalhas partes integrantes, pneumáticos de bureaux, cadeiras com rodas e co- Local: Faubourg, Saint-Honore, Paris.
França
nerálicos, eswas, espremedores, es- veículos, pontõ-es de veiculas, radia- muns, camas com molas, com rodas
Classe: 48
alm. adeiras, esticadores e esticadeiras -dores para veículos, radiadores para comuns, hospitalares, para enfermos,
iferramentas), estojos, estribos para veculcs, raios Para bicicletas, rebo- carrinhos — mesas (inclusive para Aftigos: Perfiffnes, águas de toucador.
nontária, extensões,, facas ; facões, ques, e suas partes integrantes, re- refeições e para - escritórios), divãs, águas de colônia, loções e cremes de
raduras, fer- mes, rodas de veículos, selins, toletes móveis de ferro (podendo ser desmon- beleza ,maquilagens, esmaltes para as
ecliaduras, fechos, fer
rolhos, ferres comuns e de plaina para. Veicules, tratores não agrícolas táveis ou presos em paredes), parta- unhas, "rouge" ou carmim para os
vasos sob forma de móveis
lábios, loções para os cabelos, pôs de
ara cortar capim, foices, fôlhas para e suas partes integrantes, trens tolas,
toucador e sabões de toucador e denSas diversos, forcados, formas, for- troleibus e suas partes integrantes,
NO
877.022-23
tifrícios
trucks,
vagonetas,
e
suas
parr(sagõe,s,
nões, forquilhas, freios para animais,
tes
integrantes,
varais
e
varetas
para
iresas, frigideiras, fruteiras ; funis,
N° 877.02P
veículos, da classe 21
iuradores manuais, ganchos, garfos,
;lobos, goivas não de outras classes, Assinalar: Adesivas para vedação,
grampos, grosas, instrumentos cor- aros para vedação, anéis para veda;antes e perfurantes, jardineiras, jar- ção, argolas para vedação, arruelas
ras, jarros, ladrões para, caixas d'água, para vedação, barbantes, betume para Requerente: Cimento Tocantins S,A
Local: Distrito Federal
âminas, lamparinas, latas, latões, vedação, barracas de campanha, buClasse: 4
Requerente: Unilever Limited
lavra-dedos de mesa, lavatórios, lei- chas para vedação, bujões de vedaPort Sunlight, 'Cheshire,
:eiras ; letras de metal, levantadores ção, canaleta,s, cápsulas para garrafas Artigos: Substâncias de origem ani11•0`
.
.uto
ou
,
dl
0Inglaterra
cão sendo máquinas, limas, limatões, e frascos, cimento refratário para mal, vegetal ou mineral,
não
inparcialmente
preparadas
Classe: 3
:impa pés metálicos, lingüetas, luvas vdeação, cordas para fins diversos,
'
aluídas
em
outras
classes
Artigos:
Substâncias
químicas, producão sendo partes de máquinas, luvas cordéis para fins diversos, cordoalha
tos e preparados pura serem usados
Classe: 16
para 'bombas d'água, maçanetas, ma- em geral, cordões, correias da transna medicina ou na farmácia
;eters machadinhas, machados, ma- missão erã geral, enxárcias, esferas Artigos: Material exclusivamente para
dlo3,3 mancais para rodas; mandris, para vedação, fitilhos para vedação, construção .e adorno de prédios, es
N° 877.030
nanivelas, 'manteigueiras, marmitas, forros para, vedação, fugalaça„ ga- tradás, etc., como cimento, azulejos,
martas, martelos, matrizes, molas cheias para vedação, guarda-sol -de ladrilhos, telhas, Portas, janelas, etc.,
O,0 Ando partes de máquinas, mu- praia, guitas, lonas em geral, man- não incluídos em outras 'lasses.
Papel para forrar casa
s/só:is, núcleos para marselos e 'bi- gueiras, mangotes, massas para calaTV A X l•
Classe: 50
gornas, paliteiros, panelas, parafusas, iate, vedação, 'material de vedação
Serviços
pás, pedestais, pendentes, pendurica- em geral, molas para vedação, pálios,
hos( peneiras, perfilados, perfurado- pestanas para vedação, rolhas em ge- - •
N? 877.024
res aferramentas), pernos de fixação, ral,. tampões para vedação, tendas,
Requerente: Boots Pare DIsig
pés de cabra, pias, picadores, picare- tiras para vedação, correias de transCompany Limited
tas, picões, pilares, pinças, pinos, pi- missão, tubos para vedação, tubulaLocal: Nottingharn, Inglaterra
res, placas, plainas, podadeiras ma- ções para vedação, válvulas simples
Classe: 3
para vedação, da classe 31
•
nuais, podões polias, pontas de paris,
Artigos: Substâncias químicas, proporcas, porta-chaves, copos, gelos, Assinalar: Estamparia é ferramantas
dutos
e
preparados
para serem asados
em geral, da classe 50
frios, jarros, jóias, pão, toalhas, ponna medicina ou na farmácia
teiras, ponteiros de relógios, potes,
'N° 877.018
postes, pratos, pregos, protetores para
N° 877.031
calçados, puas, punções, purificadores, queijeiras, quebra-nozes, raladoARO ESTMPARTA E VMRAMTPIIA PEC Â
. NIOA LTDA.
res, s ralos, raseadeiras, raspadeiras,
HIPREX
restelos, rebites, recipientes, regadorssa redomas, reservatórios, retentoRequerente: Central Elétries
res, retortas, roçadeiras, rodas, ex- Requerente: Aro, Estamparia e FerRequerente: Rexall Drug and Che.,
ramentaria Mecânica Ltda.
de Fumas S.A.
sato sala máquinas e veículos), soldamical Company
Local:
São
Paulo
Local: Minas Gerais
nas,,. rolos, rosários, roscas, rosetas,
Local:
Los Angeles, Estado da CaliNome
de
Empresa
liaca-pregos, sacarrolhas, sacastaxas,
fórnia, Estados Unidos da América
Classe: 50
rachas, sacholas, sachos, saídas, salaClasse: 3
Serviços de geração e transmissão
N° 877.020
leiras,
saleiros,
salvas,
serras,
serroArtigos: Anti.sséptico das Vias
-.
de energia elétrica
ges,-serviços para café e chá, sifões,
urinárias •
ginetas, sovelas, suportes, taças, taN9 877.025
)hos, talhadeiras, talhas, talheres,
N9 877.032 .
tambores, tampas, tanques, tapetes de
.ietal, travessas, tarrachas, taxas, te' CIMENTO TOCANTINS S.-A.
ias de arame, tenazes, -terçados, ter. inais, terrinas, tesouras • para cospura- e jardineiro, tijelas, torrieiPas,
Requerente: Cimento Tocantins S.A.
40P1INIVRAC0A
rninhos, tornos, torquesas, tradbs,
Local: Distrito Federal
MO:NAL
iancas, tranquetas, Cavadeiras,. tra• Nome de EmprUa
lressas, trilhos, trinchantes, trincos,
rErs-Lrocarter ou trocastes, tubos para enN9 877.026
anamento ,e para uns divessos,
Administradora Nasionalik
Uniões, urinóis, urnS,s, válvulas simS.A.
ples, varais, varetas,`vasadores, vasi‘ Hiames, vasos, verrumas, virolas,
Local: Guanabara
xícaras, da classe 11
Classe: 50
[Assinalar: Alavanca de câmbio, am- Artigos: Serviços de compra, venda.
, Requerente: Burgess Vibrocraftera
bulâncias, amortecedores de veículos incorporação, corretagem e adminis- Bcclu6rente: C.-IgE-Palmolive Ltda. Local: Grayslake Estado de Minei
les. na:na yekialna autarnbaralsa allt0., , .
tração de Miáveis
Local:,,Sac Paulo
Estado$ Unidas da América
I

GALAXIE

SUZAQUE

JUST1NE

.Ïf ()CAN N

.1•nnn•,
-.

CAYTESS1N

DEOSTERAL

Terça-feira 25
Classe: 8
Artigos: Implementos elétricos portáteis para gravar e cortar, borrifadores manuais elétricos portáte i s para
tintas, inseticidas, etc., dispositivos
manuais elétricos portáteis pata gerar
névolas inseticidas e dispositivas para
gerar névolas inseticidas oaerados por
motores de combustão interna
N9 877.033

,CHART-PAK

Março de 1959
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ele,,,,nn•n•••nNemn

N9 877.039

N9

877.046

ivuTRIEINIGORuÁ

TOM

Requerente: Purina do Brasil
Alimentos Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Ração completa ou armeistrada, para aves em geral, principalmente para frangos de corte

Requerente: Gillette do Brasil

NÕ 877.040

Requerentea Avery Products
Corporation
Local: San Marino, Estado da Califórnia, Eatados Unidos da América
Requerente: Purina do Brasil
• -Classe: 17
Alimentos Ltda.
Artigos: Materiais (para escritório)
Local: São Paulo
sensives à pressão, com reforço adeClasse: 41
sivo, em forma de fitas, fõihaa e
símbolos ou indicadores, e dispensa- Artigos: Ração completa mi concendores ou fornecedores para uso com trada para aves em geral, principalmente quando em estado de tensão
es mesmos
ou como tratamento suplementar de
estados de doença
N9 877.034

N 9 887.050

Local: Guanabara
Classe: 48
Artigos: Perfumaria, cosméticas, dentifrícios, sabonetes e preparados para
o cabelo; artigos de toucador e eaeôvas para os dentes, armas, cabelo
e roupa
N9

AVE.MICINA

N9

1981

877.047

CHISPA
. aRequerente: Gillette, do Brasil
Local: Guanabara
Classe: 48
Artigos: Perfumaria, cosmétiaas, dentifrícios, sabonetes e preparadas para
o cabelo; artigcs de toucador e esc•vas para os dentes, unhas, cabelo
e roupa

Requerente: Companhia de F'..a03
Santa Cruz
LOcal: Rio Grande do :lu'
Classe: 44
Artigos: Cigarros
-N9 877.052

N9 877.048

871.041

'PO NTANA Dl T REVI
/CASA DE COLTON
Requerente: Gillette do t3rasil
Requerente: Biadi e Filhos 7
Local: Guanabara
Loca.:.: Minas Gerais
Requerente: Caterpillar Tractor Co.
Requerente: Purina do .Brasil
Clane: 43
Classes: -41, 42 e 43
Local: San Leandro, Estado da CaliAlimentos Ltda.
Artigos: Perfumaria( coetra ;Sticos, denTitulo
fórnia Estados Unidos da América
Local: São Paulo
tifrícios, sabonetes e Pranarades para
Classe: 50.
Classe: 41
o cabelo; artigos de tneader e es.1\7*877.054
Serviço, manutenção e reparo de ca- Artigos: Ração completa ou concen- eôvas para os dentes, unhas, cabelo
minhões, tratores, motores, equipa- trada, para aves em geral, principalroupa
e
mento de movimentação de terra e
mente para Érangps de corte
C
1.?
• —
unidades de contrôles para o mesmo,
N9 877.049
equipamento para a manipulaçã,o de
N9 877.042
material, geradores e equipamento
Requerente:
Cia
Planajamentõ
agrícola
e Organização Indátrial Ltda.
Local: Minas Gerais
N9 877.035 Classe: 25
Artigos: Cartazes, desenhos, eisplays,
Requerente: Gillette do Brasil
.
projetes, prospectos
Limitada
Classe: 50
•
Local: Guanabara
Géneros de atividade: Emprêeaa dea
Classe: 48
orientação, emprêsas de planejamento;
Requerente: Magwsita S.A.
Artigos: Perfumaria, cosméticos, denLocal: Minas Gerais
emprêsas de publicidade, emprêsaa de
tifrícios, sabonetes e preparados para
propaganda
Classe: 15 o cabelo; artigos de toucador e esArtigos: Artefatos de cerâmica, re- côva,s para os dentes, unhas-, cabelo
fratários e isolantes térmicos para
e roupa
fins industriais
— CréCIPRA-PLABEJAYMITO 1
Requerente: Handra, S.
•
dito, Financiamento e Investimentos
, N9 877.043
DROARIZAÇXO INDUSTRIAL aTDA
N9 877.036
Local: Guanabara
Classe: 16
Artigos: Argila e areia preparadas Requerente: Cifra — Planejarnente
e Organização Industrial Ltda.
para construções, argamassas para
Local: Minas Gerais
construções, azulejos para construNome Comercial
ções, blocos para construa-ries e paRequerente: Gillette do Brasil
vimentação, calhas de telhados, caiLocal: Guanabara
Requerente: Denvel Chemical MaN9 877.055
bros preparados para construções cal
Classe: 48
nufacturing Company
Local: Stamford, Estado de Connec- Artigos: Perfumaria, cosméticos, den- para construções, caixas de cimento,
tifrícios, sabonetes e preparados para caixilhos, cimento comum, cornijas de
ticut, Estados Unidos da América
o cabelo; artigos de toucador e es- concreto, era para construçõea diviClasse: 1
EN'GENHC
Artigo: Um reagente de laboratório côvas para os dentes, unhas. cabelo sões pré-fabricadas, esquadrias estacas preparadas para construções, ese roupa,
para testar fluidos do corpo em
Requerente: Etngenho Criação
—aea tuque, fôrros, frisos, graacs, janelas,
animais
e Pesquisa Ltda .
ladrilhos, lageotas, lajes, lambris, maN9 877.044
._
Local: Minas Gerais
cadame manilhas mosaicos, papel
N9 877.037
Classe: 50
para forrar casa, partmetes, aortas,
portões, tacos, telhas, tijolos , tintas Gêneros de atividade: Emprasas
— para paredes, muros, portas e ja- administração, emprêsas de planeja.
nelas, tubos de chnereto, venezianas mento, emprésas de publicidade -ema
emprêsasl de
e vigas preparadas para eanstaucsaes prêsas de propaganda,
Requerente: Gillette do 3rasil
orientação
Requerente': ruma do Brasil AliLocal: Guanabara
. NM 876.782
mentos Ltda.
Classe: 48
;o 877.053
4
Local: São Paulo
Artigos: Perfumaria, cosméticos, denClasse: 41
tifrícios, sabonetes e preparados Para
0
Artigos: Ração completa ou concen- o cabelo; artigos de toucador e ESENGENHO CRI-ÀÇÃC
trada para aves em , geral, principal- côvas para os dentes, unhas, cabelo
(§
mente para iniciar frangas, de postura
e roupa
E PES QU I SÁ IRD/ü
qzj, eb.
Requerente — Engenho Crlaçãa
N9 877.038
• Ne 877.045
Pesquisa Ltda,
Local. -7 Minas Gerais

`CAT

FINALINA

13 E L:F ORMr.

'CIR,OCAST

MIP1TEST

COMECINA

PRINCIPINA

CÔR r'JOsVEM

GdiAS DE MEL'

BEHAVE

be?'

(;)

e.
Requerente: Purina, do Brasil
Requerente: Gillette do 3tasil
Alimentos Ltda.
Local: Boston, Estado de Massacha- R eq acrania: Konstantin Tkaczenko
Local: São Paulo
Local: São Paulo
setts, Estados Unidas da América
Classe: 41
•
Classe: 32
Classe: 48
Artigos: Ração cempleta ou concen- Perfumaria, cosmética,,. e ),),:.).posi.ains
Peças teafl'ais, pdur.irti-Cs)
trada para aves .em geral, principal- de toucador; preparados para o cae ..iemato'iralieas (filmes) livros e remente para iniciar franga de postura
vistas, programas de rádio e, televisão •
belo; e xampu3
o

Nome comercial

/a ?877.057

1NTI

14

Requerente — Intima Ltda.
Local — Minas Gerais

POP

1952 Terça-feira 25
Classe - 36

r;Artigos -. Agasalhos - blusas -
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cal-

çados - calças - camisas - capas

chapéus - chinelos - Cintos , tfantasias - fardas - gravatas
lenços - lingeries - luvas - meias
confecções - roupas feitas - roupas
0,ra esporte - roupa de baixo.
N 9 877.058
D

Março de 1969

catracas - frisosi
N9 877.073
) canos de escape
1 - grades - guarnições - parafusosl
• especiais - peças para molas canSONDOMINAS Zsgenharis
teiras e trazeiras - calotas - engrenagens - pernas de fixação de Solos e FundaçO- es Ltda
engates 7-- crusetas - cubos de roda
•
Requerente Sondominas - Engenharia - mancais para rodas - mandris molas - polias - retentores - peças Requerente - - Instituto de Terapeude Solos e Fundações LiJa.
de metal a saber: trilhos. para portas Requerente - Instituto de TerapêuLocal - MG
- fechaduras ferrolhos, - maçaNome comercial
e Reabilitação
netas - cadeados - dobradiças - tica Ocupacional
Classe molas para portas - roldanas e trin- Atividade - Tratamento
N 9 877 .034
e reabilitaçãe
cos.
de doentes em geral, ensino e odes—
tramento de pessoal especializado.
Classe - 50
Atividades - Compra, venda e troca
S UP "1,1 A17011
877.077
de veículos e andai-neveis em geral.
N9 877.063

requerente - Novax Lançadora
lempreencVmentos Ltda.
Local -- Belo liorizoWe
Classe - 25
Requerente - Seplanor -- Supervitítulos são,
Artigos - Ações - bonus
Planejamento e Organização Ltda.
apólices.
Classe -- 25
Artigos
Cartazes
--- desenboa N 9 877.059
displays - projetos - prospectos.

Classes - 6, 7, 8, 11, 7:1 33 e 50
Gênero de esmerei ° - Mesminas industriais e agrícolas - peets e accessorios para veículos - witomoveis e
veículos em ge-sirl e suas partes integrantes - papel semleimpresso para
propaganda - compra ---, venda e
troca de veiculas e aatemoveis.

Classe - 59
Gêneros de atividade - En.p,eses
orientação - empri• - • .s de planejaRequerente:A
Lúcio Ferreira de
N9 C'i'7.07l
- empresas despablie•dade Novax Lançado:a de mentoempresas
/1cerwren t e
de
prop
a
ga
tida
.
) Local: Rio de Janeiro
Empreendimentos Ltels
Classe 36
Local 377.035
9
N
Artigos: na classe
Classe - 50
•
• Atividade -- Empresase administraN° 877.078
raPIA17011 SLIPYR. VISIO,
ção de bens e de empsas .empresas de empreendimentos - empresas reknIABEWTO E 0E 0,1171241,0 VIMA
de orientação - empresas de plane.
erfk
•amento - empresas de publicidade Requerente Supla•nor - Supervisão,
SOCIEI5AOE ANÓNIMA
' 5;11
- empresas de propaganda - empre- Planejamento e 'Organização Ltda.
asa d eurismo - wprOsas
VEICULOS
E'
AUTOMÓVEIS
NIACION,
Local DE
empresas de'rinterme.i , açáo de
rids
Nome comercial
vares -- empresas de crédito - fiBrasa - Estados lïn'idcis'
naneia.mento e investimento.
Ele,guerente - Sociedade taMônima de
N 9 877.056
Veículos e Automóveis Nacionais
I.
N9 877.060
Local - Rio Grande do Sul
Titulo de estabelecimento
Classes - 6..7. 8, 11, 21-, 33 e 38 P
A M I N . A. 5-4
INDúSTRIA.BRASILEIRA
1\T 5 877.072
Requerepte: Instituto Brasil-Estados
Reimere.nte - Novax Lentes:loa „I Requerente - - Rhodia - • Inalástriaa
Unidos
Empreendimentos Ltda.
"
Químicas e Textew,
Local: Guanabara
Local - MO
Local - São Paulo
Classe 50
Classe - 32
Classe - 3
Objeto: Instituição Cultural
Artigos -- Albuns impressos -- ca7 Artigos - Um produto destinado ao
catálogos - folhetos imtratamento de micoses
lendários
N° 877.079
pressos - folhinhas impressas - jornais - livros - peças cinetnatográ.
N 9 877.067
Requerente - Arcângelo Paolino
ficas e teatrais - programas dc ráLocal - Guanabara
dio e televisão - impre e sos - proClasse paganda e prospectos impressos Artigos --- Discos gravados - 7 discos
/ publicações impressas - revistas' imfonogravados - discos soneros -,--- 'grapressas.
vadores - rádios televisores -- fileas r
madores - toca-discos - microfones
lasse - 50
amplificadores - altofalante
- Planos
Gêneros d '
projetores e válvulas.
Consórcios - empreendimentos
administrações.
N" 877.073
Requerente - Arcana:elo Paolino
N 9 877.061
• local -7- GB
Classe - 36
T-t E ST AITR AN
Artigos - Artigos de vestuário para
homens a saber - Camisas - camisetas - blusões - bermudas - slacks
LIBANS
Requerente: Vinícola do Vale dia
- boinas - bonés - calções - shorts
Dão, Limitada
- gorros - gravatas - meias - jaLocal: Viseu - Portugal
- calças - pulôRequerente - Restaurante Ldo.nes Requerente - Sisal
/mobiliária ponas - jaquetas
•Classe 42
veres e suéter.
Ltda.
Santo Afonso S.A.
Local - MG
Artigos:
Vinho tinto
Local -..Guanabara,
N 9 877.074
Classe - 41, 42 e 43. Titulo
Título de estabelecimento
- Requerente Arcângelo Paolino
N°
877.080
Local - Guanabara
N. 877.062
N9 8'77.068-070
•
50
Classe
Atividades - Conjunto musical - artístico - vocal - instrumental e
orquestral -- • promoções artísticas e
publicitárias - organização de bailes
, .
shOws e festas.
NOV A X

Ana

institutá

FUNJAT

Psico- Lanzragem

4P

w2 grmffita nr.

. N 9 877,075 En•
Sondominas
Requerente
5Nrik s",la de Se1,2,s e ` Funclações Ltda.
Local- MG
1. T. O. R. - Instituto de Terapêutica
Classe - 50 Ocu pacional e Reabilitacão
Gêneros de Atividade - Empresas de
administração - empresas de cons- Requerente - Sociedade Anônima de
trução - empresas de demolição Veículos " e Automóveis NaCionais
tica e Reabilitação
empresas de planejamen to - empreLocal - Rio Grande de Sul
sas de arquitetura - empresas de
'Paulo de estabelecimento
11
Classe
engenharia - empresas de estudos Artigos - Ferragens e aeN2SOTi O S paLocal -- Guanabara.
técnicos - empresas de sondagem - ra veículos - a saber: arruelas Classes - 33, 5,0
fundações e ,geo-técnica.
•

Requerente: Vinícola do Vale ex.)
Dão. Limitada
•

-DIÁRIO OFICIAL XSeço III)

Têrça-feira. 25
Local: Viseu — Portugal
Classe 42
Artigos : Vinho branco
N.? 877.081

Indústria Brasileira

Nome de Emprêsa
N9 877.087

Leiteria Vitória"
Requerente : Csano Aibuquerqu,e
Braga
Local: Pernambuco
Classe 41
. Título

Requerente : Teletur Limitada
Local: Paraná
, 877.088
Classes : 8 — 50
Artigos: Classa -8 — Antenas, aparelhos de csmunicação interna, apareRestauram Popular do
lhos de rádio, aparelhos de telecomunicações, aparelhos fototelegráficos,
Recife
aparelhos radiofônicos, aparelhos telegráficas, aparelhos telefônicos, ha.. •
terias, bússolas, cristais de rádio,
Roquerelnte: ()sano Albuquerque
diais, discos foncgrafados, discos - telefônicos, Lonas, gravadores manipuLocal: Pernambuco
ladores, radiof anos, rádios e válvulas
Classes : • 41 — 42 e 43
elétricas. Classe, 50 — TelecomunicaTítulo
ções (Serviços de)
N° 877.089
' N9 877.082
N

RESTAURANTE TORRE RE LUNARES -

inaustria brasileira

Requerente : Paula Philippe
Local: Santa Catarina
Classe 8
Artigos : Televisores

N e 877.094

Metalúrgica
Yanes Ltda.
Requerente : Metalúrgica Yanes
Ltda .
Local: São Paulo
Nome de Emprêsa

Março de 1969, 1983
N. a77.099

COVOL
Requerente: Comn Products oniPally
Local: Nova York,. Estado e Nova
York, Estados Unidos da Aineríca
Classe: 1
Artigos: A.lcoois palivinilicos, icooi3
polivinilicos parcialmente esterif)cado3
e copolimeros dos mesmos para apli.•
cações iiidustriais
N. 377.100

N" 877.095

051K13,0rPIIP,,j,

Indústria Brasileira
Requerente: Metalúrgica Yanes
Ltda .
Local: São Paulo
Classe 8
Artigos : Lampiões
Ne 877.096

Requerente : Lymar Garrido Barca
Locai: Pernambuco
Classes : 41 — 42 e 43
Título
Ne W77. 090

Requerente: Mundo dos Plástico, Limitaria
Local: Guan2bara
Clas : 23
Artigos : Artallatus e procutos' acaba.
dos de origem animal, vegetal (-,1 minera!, não incluídi.s em outras cle.s4
ECS: artefatos deimibstânci-aí quinhoas não incluídos em outras ‘;;;.,:.,1:es
N.9 -877-101
rim

ANSAFOI\1:

MIL PEÇAS

Requerente:- laasonios Interna dona.;
'
cornorati,m
Local: El Segundo, Estado da California, Estados Unidos da América
Classe : g
Requerente: M. P. de Melo & Cia.
Artigos : Aparelhos para gravar o teLida.
Indústria Brasileirt,
Requerente : Saligna — Comércio, produzir
e dispositivos nutomá.
Reflorestamento e Serviços Técnicos ticos parasom,
Local: Pernambuco
responder ou atender teLtda
.
Classes:
6
—
11
e
21
Requerontc: Panificadora Aytam
lefone, e partes dos mesmos
Local : Silo 'Paulo
Título
Ltda.
Classe
50
N. 877-102
Local: Pernambuco
Artigos : Prestação de serviços no
N9 877.091
Classe 41
campo de reflorestamento, incluindo
krtigos : Massas alimentícias e pães
assistência técnica
N e 877.084
N. 877.097
itirand Universitária"
11? 877 . fi3

AYTAM

FRAIBURGO

Floriano Pecas
Indústria. Brasileira.

Requerente: D. Albuquerque & Cia.
Lida.
ElJriails Peças Ltda.
Local: Pernambuco
Local: Pernambuco
Classes: 32 e 38
Classe -.21
Titulo
Artigos: Alavanca de câmbio, - aros
para, veículos, breques. cal•ta,s, .cáN9 877.092
ma ras de ar para veidulos direções
para
s
de veicules, eixos de ,direçõe
veículos, eixos de veículos, freios de
Norideste-Alimentós
veículos, guidões para veículos, héli_ ,
ces de veículos, molas para veículos,
Bási c-o-s
' pára-brisas para veículos, pára-choque's de veículos pára-lamas de veíIndústria Brasileira
culos, pedais de câmbio, radiadores
para veículos, rodas de veículos e
Requerente: Nordeste — Alimentos
varetas • para veículos
Básicos S. A.
Locai: Pernambuco
N9 877.085
Classe 41
Artigos: Araruta, aveia, batata, banana, bananada, canjica, farelo, farinhas de mandioca, farinhas de
milho e fubás

COPA

-Indústria Brasileira
itecp.1:1:2nte: Companhia de Óleos

Paraibanos — Copa
Local : Paraíba
Classe 4
Artigos: óleos vegetais parcialmente
preparados
• •
N ? 377.08€

:OMPANHI4

DE OLEOS

PARAIBANOS-COPA •

Requerentá : Companhia de Oleos
Paraíba — Copa

N9 877.093

OLINDA , MOTOR

Requerente : Sociedade Agrícola Irra 1burga Ltda .
Local: Santa Catarina
Cla.s•se; 43
Artigos: Sementes de fruta.s e_mudaS
de frutíferas
lq .1 377.103

PLANTVA,Ç
Reqtierente : Ginete de Brasil Ltda
,
Local: Guanabara .
Requerente: . Uniroyal Inc .
Classe: 4õ
Local: Nova York, Estado de Nora
Artigos: Perfumaria, cosmétio)s. den- York — Estados Unidos da Arnériea
• Classe : 2
tifrícios, sabonetes e prepara dos . para
Artigos: "Um fungicida
o cabelo; artigos de toucador e esi-Apara os dentes, unhas, cabelo e
N. 9 871.104
C

- roupa

N.I 877.093

COR DELICADA \

indústria Brasileira

Requerente: Olinda Motor Lida.
Local : Pernambuco
Classe 6
Artigos : Bielas, bronzinas, burrinhos,
câmbios, cardans, dínamos, freios,
guinchos, Macacos, motores, planeta rias, rolamentos de motores, sargentos e virabrecjuins

Requerente: Gillette do Brasil Lida.
Local: Guanabara
;lasse:
Artigos : Perfuma ria cosmétacos, dentifrícios, sabonetes !, preparados para
o cabelo; artigos toucador e escôvas para os den r-•• •z ou ha s, cabelo e
roupa

CATERPILLAR
Requerente: Caterpillar Tractor
Local: San Leandro, Estado dá Cal..
fornia, Estados Unidos da Ainéric4
Classe • 50
Serviço, manutenção e reparo de ca.
minhões, tratores, motores, equipa.
mentoto de movimentação de terra
e unidades de contrõles para o Ines.
Mo, equipamento para manipula O*
de materiais, geradores e qu!pamento
aerforiln
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N . 9 77. 1O5

1-xequerent e : Standard Ou l uompany
Local: Nova York, Estado de Nova
Yor k — Estados Unidos da América
Classe: 23
Artigos: Revestimento de emulsão de
vinilicos

SEi
Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft "
Leverkusen — Alemanha
Requerente: Farbenfabriken Bayer
Aktiengeaellschaft
Local: Levedkasen — Alemanha
Classe: 3
Artigos; Um preparado farmacêutico
Indicado contra re.sfriaciaa e doenças
:rifes:dosas
1\1.9 877.107

DIÁRIO OFICIAL (Seção
Classe: 3 1 mais, laticinios em geral: anilar),
Artigos: Uni preparado farmacêut i co rararuta, azeites comestíveis, azeitoindicado contra resfriados e doenças nas, afpiste, anafa., aveia, açúcar, arroz, amendoim, avela:, amendoim,
infecciosas
ameixas, alho, palas, bombons, biscoitos, bolachas, banha, bolos, tolos
N.9 877.109
gelados., bacalhau, batatas, balas do
mascar, baunilhas, caramelos, chocolatas, cacau, canelas, bombocadõs,
condimentos para alimentos e colo'antes, cravos, café, coxinhas, chá,
chouriços, carnes, • cereais, creme de
leite, eangica, .croquetes, coalhada,
confeitos, creme, crocanfes, carnes em
conservas, sal gadas, secas, defumadas
e enlatadas, cebolas, caenornila, caminhos, clõees de ainêndeas, de amenINDUSTRIA BRASILEIRA
doim, de nozes, de castanha e de frutas sécas, coisertas com chocolates,
Requerente: União Mineira de Teci- dõces, extratos para dôces, cirops,
ciôces gelados, dôces. de' leite simples
dos Limitada
e compostos, dôcas de frutas em conLocal: Minas Gerais
sarvas, preparados em massa, em
Asainalar: Tecidos de: a l godão, alpa- salda, em compota e em geléias, esca. , amianto, aparas de tecidos batis- sências para condimentos e preparata, tecidos entremeados de borracha, ção de alimentos, empadas, ervilhas,
dc Lerracha, de efinhamo, dS caroá, farinhas alimentícias, de cereais, comde casemira, impregnados de carvão postas ou não, féculas, flocos, frutas
para revestimentos, - de . celulose, de sêcas, passadas e cristalizadas, fricetim, de crepe, de cretone, de elás- turas, farelo, fubá, fermentos, frios,
ticos, fazendas em • pegas, tecidos de feijão, frutas naturais, feno, forraflanelas, fular, tecidos de: _fustão, cla gens, flocos, açucarados de milho, fagabardine, de ganga, de gare, de gor- rinhas de trigo, farinhas lact,eas, fagorão, de gatapaaoba, impermeáveis, rinhas de mandioca, farinha da mitecidos impregnados de qúa.lquer ma- Aio, farinhas de rosca, geléias, goma
terial, tecidos isolantes em peça, te- de mascar, granulos, .grão de bico,
cidos de jersey, da juta, de lã, linha- gorduras animais e vegetais para
gem, tecidos de iinho, tecidos de ma- fins culinários, gorduras e éleos
lha, de matéria plástica, motim, mus- côco, gorduras hictrogenaclas, gorduceline, panos em peça para qualquer ras comuns e compostas, herya-dõce,
fim, tecidos de papel, percal, parca- herva-mate, keflr, rog,hurt, legumes
lina, tecidos plásticos, tecidos entre- era conservas ou não,-leite, leite em
meados de prata, tecidos da nanar, pó, em condensado, lentilhas, linguide rayon, retalhos de tecidos, sarja, ças, molhos, mostarda, mariscos, em
sarjinha, de seda, de cetim, tafetás, conservas, em salmoura, em extratos,
tecidos em geral, tecidos para quais- em caldas, ehr pasta e em geléias,
quer fins de peças, tecidos revestidos lombos mel, mosSacielas, margarina,
de qualquer material,- telas em peça malte, massas da tomates, masaas
exceto de ,metal, resultantes de tece- alimentícias, manteiga., milho, noz
lagem tumor, velado, tecidos de vi- moscada, ' óleos comestíveis, pralinés,
dro, de viscaose, da classe 23.
pastilhas, pudins, pães, pizzas pães
dôces, picklesa pa•natones, pos para
N. $77.110
pudins, polvilhos, pipocas, pimentas,
peixes em conSeavas, em salmoura,
em extrato, em pasta, em geléias,
presuntos, paios, çastéis, puxa-puxa,
pirulitos, qeijos, quicalas, refeições
prontas, raspas, roscai, requeijões, ricota, sal, sagti, salsichists, salames,
• INÕÚSTRIA BRASILEIRA
suco . de tomates 'e de frutas para fins
alimentares, sandarched, peixes, pescados, peixes frescos, sêdos, salgados,
defumados . e em conservas, mariscos,
Coe
Requerente: UP-C Exploração
moluscos e crustáceos, sopas enlatamércio de Minérios Ltda.
das, sumo de frutas. sovetes, EmenLocal: São Paulo
tes de girassol, senientes para pásAssiro': Amianto bruto, amido ve- saros, torradas, tortas, tapiocas, totigetal bruto, argila não preparada (in- cinhos, tâmaras, tempero a base de
clusive refratária), barrilha, bauxitss, pimentão, tortas de algodão, torrões,
benjoim, betume em bruto, breu em
vinagre, xarques
bruto ou parcialmente preparado, sal
em bruto ou parcialmente preparado,
N. 877.112-11s
calcáreos, calcita, caolim em bruto
ou parcialmente preparado, cristal de
rocha, diamantes brutos, enxofre em
bruto ou parcialmente pre,paraCo,
grafite em bruto ou parcialpreparado,
malacacheta, malaquita bruta, mica
bruta, menasíticas, areias, pedra sabão, pedras bruta, bonasitica,s, hhhhh
hão, pedras bruta, pedras preciosas
em bruto, sais, silício, xisto, da
classe 4
INDÚSTRIA BRASII.EIRA
N. 877.111

UpG

Requerente: Parbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft .•
Alemanha
Local: Leveso,ku sen
Classe: 3
Artigos: Um preparado a:armacéutico
indicado contra resfriadas e doenças
Infecciosas
N. 877.108

Requerente: Rosenham S.A. Indústria e Comérelo
Estabelecido am São Paulo
SI la E RIA.
Claad'n
Artigos: Para distinguia: apólices, clIndústria Brasileira
brins de fotografia, bibelots, bandeiFarbenfabriken Bayer
ras, cartazes, clichês. cópias fotostãticas, cópias fotográficas, cartões pos•!Aktiengesellschaft
tais, cartas geográfica:, clichês, desenhos, displays, decalccananias, esskequerente: Emílio Plen
Leverisusen -- Alemanha
tampas, estatuetas. figuras para enEstabelecido cm São .Paulo
feites de bóias de adversários e outras
Classe: 41
Artigos: Para distinguir produtos ali- • comemorações, figuras de ornatos, taRequerente: Farbents. lisan Bayer mentidos em gerei, raeõea balanceei . guras de aves e animais para enfeiAktiengeaellschaft
ui- tes, flâmulas, graiairas,• imagens, Isd
as e alimentação para, aveste e.)
4294. Lev.9a¥144ea %Re:ganha

BENDIGON

Março de 1969
treiros, mostruários artísticos para
propaganda, manequis, ' eiras de pintura e escultura, slides
Classe: 50
•
Artigos: Para distinguir como marca
de serviços: Serviços de impressão,
serviços gráficos e litográficos, aerviços . de cópias heliogaáficas, de fotocópias, serviços de encadernação e
serviços. de instalações da indústria
gráfica
N.9 377.114-115

GIINDI•
Indistria Brasileira
Requerente: Tecnagem e Confecções
Gundi
Estabelecido em São Paulo
Classe: 23
4rtigos: Para cilasinguir tecidos em
geral, tecidos para confecções em geral, para tapeçaria e para artigos de
cama e" mesa: Algodão, alpaca, Unhamo, cetim, caroá, casimiras, fazendas
e,tecidos de lá em peça, juta, jersey,
linho, nylon, pacoapaco, pe,rcalina,
remi, poliester, rayon, sêda natural,
tecidos plásticos, tecidos iniparmeáveis, tecidos de nano couro, tecidos
sintéticos de fios acailicos e veludos,
Classe. 36
Artigos: Para distinguir artigos de
vestuário e roupas feitas em geral:
Agasalhos, abrigos de-peles, aventais
alpercatas, .anáguas, blusas, botas,
blusões, boinas, . babadouros, .bonés,
capacetes, cartolas, 'carapuças, casacai, aasacão, coletas, capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e ..1 .3 .ciaanças, calções,
camisas, calças, camisolas, caminetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
chinelos, dominós, echarpes, fantasias,
farda para militares e colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gôrros, jogos
de lingerie, jaquetas. lavas, ilgas, lenços, mantos, meias, maiôs, mantas,
mandrião, mantilhas, paletós, palas,
penhoar, paugas, pulover, pelerinas,
ponches, polainas, pijamas, guardapó, punhos, perneiret.s, quimonos, regalos, role de eira:libre, roupão, sobretudo, saias, susininstirios, saídas
de banho, sandália-e. swcater, shorts,
sungas, stolas, soutiens, slacks, tafér,
toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
N''s 877.116:113

RÃ VIOLA
Indústria :drasileira
Rec,aeierenee:
adrandunio
Giannini
S . A . Indústria de Instrumentos de
Cordas.
Estabelecido em: São Paulc Classe: 8
Artigos: Para distinguir aparamos
elétricos — aparelhos eletrônicos —
acessórios elétricos; aparelhos para
uso domésticos — artigos elétricos —
instrumentos científicos — instru•
alentos e aparelhos para Sins úteis:
Aparelhes para lavar e passar para
uso doméstico — aquecedores — aspiradores — acumuladores — aparelhos de freqüência modulada — aparelhos de iluminação — aparelhos
receptores de sons — aparelhos fotográficos — aparelhos de telecomuni.
cação -- aparelhos para expremer
frutas e .legumes — aparelhos ele
aquecimento central — aparelhos. de
cortar frios — abat-jour — alto-ta.
lanies amplificadores de sons —
antenas — anarelhos de alta fideli.
dado — _as:alças — batedeiras —
bules eletsiesea -- bobinas — chaves
elétrims — condensadores
corna-

•
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tadores - chassis - discos gravados
- enceradeiras - estabilizador de
voltagem - exaustores - i'itas magnéticas - fios elétricos - fios terra
- fogões - ferros elétricos de passar
- filtros - filmes revelados - fonógrafos - gravadores - geladeiras
- liquidificadores - lâmpadas microfcnes - meCri dores - mostradores - panela de pressão
pilhas
- rádios - registros - relógios recipientes térmicos - soquetes
transformadores - torradeiras elétricas -- tomadas
tubos para televisores - toca-discos - televisores
- transmissores, válvulas e
. ventiladores.
Classe: 9
Artigos: Para distinguir instrumentos
musicais e suas partes integrantes:
Acordeão - bandolins - banciola.s
banjos - baterias - batutas - be,
rimbaus - caixas de música - cordas para instrumentos musicais cometas - cuicas - clarinetes cavaquinhos - castanholas - clarins
-- flautas - fõles - gaitas - gongos - guitarras - gonzos - harpas.
- harmônicas - órgãos - liras maracas - pandeiros - pistão pianos - pianolas pratos de bateria - rabecões - realejos - rebeca - saxofones - surdinas - tambores - tamborim - tarrachas -trombones turunas - tuba violas
-- violões, - violinos e violoncellos.

Março de 1.969 1985

CLIARIO OFICIAL (Seção im
cas - condensadores - comutadores
chassis - enceradeiras - estabilizador de voltagem 'exaustares - rios
elétricas - fios terra - fogões ferros elétricos de passar - filtros fonógrafos - geladeiras - liquidificadoreá - lâmpadas - microfones medidores --• mestradores - panela
de pressão - 'pilhas - rádios ---, registros - relógios - recipientes térmicos - soquetes - transformadores torradeiras elétricas -. tomadas - tubos - para televisores toca-discos - televisores .trans.missores - válvulas e ventiladores.

Classe: 33
Artigos: . Fzspel de impressão -- de
encadernaçá,l - de escrever para
embrulhos a crepon - mataborrão,
para desenho --a miliirietrado
em blocos em fôlhas e em rólos;.,
para cartas - almasso - álbuns em.
branco . - álbuns para retratos blocos para_ Correspondência - para
cauculo -- 1:sara anotações - bobinas
de papel - brochuras não impressas
. - cadernos deescrever - capas para
documentos - carteiras para cigarros
caixas de cartão - caixas de pa.,
•pelaria
cartões índices - cartoli•
' nas - cartões eia branco - cartui
chos de cartolina - carretéis . de pa.
877.120
papelão a-- anválticros - envelopes
•etiquetas fôlhas índices -- livros não.
impressos
• ornamentos de papel
' transparente - papel de sêda - ima
' DICIONÁRIO BIBLIOpermeável - nacarado - higiplico •
GRÁFICO DA LITERATU BA
Requerente Davide Campari Milano imperineável para copiar - celofane
celulose absorvente - sacos de papai
S. p. A.
• BRASILEIRA
secipentiaas - tubos de papei.
Estabelecido em: Milano-Itália •
af-,•
Classe: 42
ISP 877 12 /
Artigos: Para distinguir: bebidas al.
Requerente: Saraiva S.A. --- Livrei- coolicas C fermentadas não incluirias
ros Editõres.
•
na classe 3.
Classe: 32
Artigo: Para distin guir: dicionários.
Classe: 43
Artigose Para distinguir: refrigeranN9 977.121
tes - águas naturais e artificiais bebidas não alcoólicas não incluirias
na classe 3.

:PONHA MAIS SABOR
NA SUA VI DA

Classe: 32
Artigos: Para distinguir: agendas - apostilas - anuários .- álbuns ini- Requerente: Fábrica de Cigarro
press.Os - almanaques - bolétins Flórida S.A.
crônicas impressas - catálogos Estabelecido em: São Paulo
calendários - dicionários - conjunClasse: 44
tos inátfumentais - iiusicais e vo,
Expressão de Propaganda
cais - enciclopédias - folhetos fo••-lhinhas -.histórias impressas - jorNi? 877.122
nais - livros impressos - método,
para ensino de música - musica impressa - prosas impressas - programas de rádio - televisão - cine, PELA MISTURAi SE
ma - programa - circenses - radiofõnicos e rádio-televisionados CONHECE O CIGARRO
peças teatrais - cinematográficas roteiros impressos - de peças teatraig - roteiros impressos de filmes Requerente: Fábrica de Cigarros
- revistas - "sãripts" de cinema •
-. Flórida S/A..
de teatno de televisão.
Estabelecido
em:
São
Paulo
No 877.119
. Classe: 44
Expressão de Propaganda

l'Z's C..77.125/12-3

• -

N°

877.127

AnTMTEC

barivels e
Requerente; Adimtee
Administração de Bens Ltda.
Estabelecido em: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Imóveis - administração de
bens - compra e venda de imóveis
en-- construções - loteamentos
genharia - arquitetura

Classe: 44
Requerente: Brasilcote Indústria.
Papéis Especiais para Artes
Gráficas Ltda.
Classe: 38
Artigos: Papel de impressão
encadernação - de escrever - para
embrulhos - crepon - mataborrâo
- para desenho - milimetrado
em blocos - em fõlhas e em rólos;
para cartas - almasso - álbuns em.
N9 877.128
branco - álbuns para retratos, blocos para correspondência - para,
cauculo - para- arátações - bobinas
JI.D Itme-lx6vias E Aammsraatazo
de papel -- brochuras não impreitsas
cadernos deescrever - capas para
BáN5 LTDA.
documentos - carteiras para cigatruai
- caixas de cartão - caixas de 'pau
Is198Z7.123
pelaria - cartões índices - cartona,
c,
- cartões em branco - cartua
Requerente: Adimtec - Imóveis e nas
nos de cartolina - carretéis da i paa
1
Administsação de Bens Ltda.
envelopèS
papelão - envolucros
55„
Estabelecido em: São Paulo
etiquetas fõlhas índices - livros nã,i),
Classe: "Nome de Emprêsa"
GOSTOSO PARA FUMAR
impressos - ornamentos de papel
transparente - papel de séda - irna
A 1015
877 . 129
permeável - nacarado- - higiênico'
k_t}.
impermeável para copiar - celofane
celulose absorvente -- sacos de papell
sedpen.tinas - tubos de papel.
rip?;)")
Requerente: Fábrica de Cigarros
Flórida S. A
NUY 877.132 •
Estabelecido, em: São Paulo
ttequerente: S.A. Pniaps ao Brasil
nhiclúf.aráe
Brasileíra.\
. Classe: 44
Estabelecido em.: São Paulo
Classe: 8
Expressão de Propaganda
Requerente; Brasilcote Indústria de
Artigos: Para distiguir aparelhos eléPapéis Especiais para Aries
tricos - aparelhos eletrônicos No 877.124
Gráficas Ltda.
acessórios elétricos - aparelhos para
Estabelecido em: SM. Paulo
uso domésticos - artigos elétricos Classe: 6 - 38
Instrumentos científicos - instru,
Artigos: Nas classes.
mentos e aparelhos para , fins úteis:
VARSSILA
Aparelhos para lavar e passar para
N9 877.130
In
Kis
t ri a Brasil eira
uso doméstico - aquecedores -- aspiradores - acumuladores - aparelhos . de freqüência modulada apare.:
lhos de iluminação, aparelhos recep- Requerente: Marssila Artefatos . de
tores de sons. - aparelhos fotográCouro Ltda.
ficos aparelhos de telecomunica- . Estabelecido em: São Paulo
'Classe: 36
ção - aparelhos para expremer frutas e 'agi/files aparelhos de aguo- Artigos: Para distinguir artefatos de
industrie, Brasileira,
It. me.
can eu to central - aparelhos de cor- couro: Alpargatas - botinas - botas
tar frios - abat-jour - alto -falan- - bonés - cintos - cintas - calça.
tas -- arapaficadores de sons - - an- - japonas - luvas - galochas - Recrerente: Brasilcote • indústra de
Papéis Especiais para Artes .
ienas aparelhos de alta fidelida- . sapatos desportivos .--- chinelos • Requrac;.i,t.: Doces Canipineira Ltda
flaráf icas Ltda.
de, balanças -- batadeirisa -- bules perneiras - suspensórios - sapa tos
• Estabelecido em: São Paula
Estabelecido • em: São Paulo
elétrico. -- bobinas a- élia,,es elétrie pelaYinas,

ráskote.

rilhocate

007,f5 tlef11,7184 LUA
o De ma. 4. ”11 •
• n .1,1". t.311,.•
n Ias
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Classe: 41
Artigos: Doces — balas — bombons
bisCoitos — bolachas — drops —
frutas sêcas e cristalizadas ou em
calda — caramelos — farinhas amidos — féculas — massas alimentícias.

N9 877.131

N9 877.133

Março de 1969

1trumentos musicais de brinquedo, piatolas de atirar flexas, papagaios de
'papel, panelinha quebra-cabeça em
de armar; raquetes, redes de
¡ forma redes
,pesca,
para jogos, rodas de roleta, revólver de, brinquedo; soldadi•nhos de chumbo; taboleiros para jbgos, tacos de bilhar, tambores para
crianças, tamburéus, tambdretes, tenis
de mesa, trens e vias ferras para brinquedos; varas para pescar; varas para
soltar, va.gonetes; zepelins.
N" 877.139

N9 877.142

DOCE

o

DOCES

o.

,

CAMPIef til', LIO.

o...rosco o,

ta, •

C0111 M3 — 1.15.11.
Cl.( 10.•
ccaCCCUM 141•11.. I

,

Requerente: Luiz Sambo de Menezes
Local: Guanabara
Classe 49 — Fr2se de Propaganda
N' ',77.138

Requerente: Doces Campineira Ltda.
Estabelecido em: São Paulo
Classe: 41
' Artigos: Doce de leite.
N o 877.134

Requerente: Luiz Jambo de Menezes
Local: Guanabara
Classe: 49
Artigos: Jogos, brinquedos, artigos
desportivos e passatempos, a saber:
buns para recortar e armar, aviões
automóveis, aros argolas; bilhetes de
Requerente: Doces Campineira Ltda. loterias, bercinhOs, bonecas, bonecos,
t, Estabelecido em: São Paulo
baralhos de cartas, bolas, para todos
5
ClaSse21 41
os esportes brinquedos em forma de
LArtigos: Biscoites. •
animais, balões
de brinquedo, bilhares,
'
brinquedos mecânicos, brinquedos em
N° 877.135
forma de instrumentos musicais, brinquedos em forma de 'armar, brinque
dos em forma de ferramentas, brinquedos em forma de máquinas, brinquedos de corda e brinquedos de borracha com ou sem assovio; carrinhos,
;
carrocinhas, caminhões, cartas de jo• ar, chocalhos, caneleiras para esporl ies, cartões para leito casinha de brinquedo, casinhas de arnaar, cadeiras de
brinquedos, carteiras e envelopes com
fõlhas para recortar e armar, calça-dos para bonecos, cordas para pular,
clavinas para tiro ao alvo, copos de
dados, caixinhas de música; dados,
dardos, discos, dominós; espingardas
• de brinquedo, espingardas de vento,
estaquinhas para jogar, enigmas,enRequerente: Demétrio Lorón
ganhos de . guerra de brinquedo; per' Estabelecido em: São Paulo
rinhos de engomar, ferramentas para
Classe: 50
crianças, figuras de aves e animais,
Serviços de despachos e figuras para jego de xadrez, fogões
representações.
e fogõezinhos de brinquedo, jogos de
N o 877.136
futebol de mesa, joelheiras para esporte: ganchos para pesca, guizos para crianças; halteres; lõiõs, iscas artificiais para pesca; jogos de damas,
jogos de dominó, jogos de raquete;
linhas para pesca, luvas para box,
para, esgrima , para jogador de pela,
para jogador de gico; máscaras carnavalescas, mesas de bilhar, de campista, de roleta, de xadrez, mobílias
de brinquedo, miniaturas de máquinas,
miniaturas de utensílios domésticos;
Requerente: José Ribeiro de Paria patins, patinetes, piões, petecas, peças
Local: Guanabara.
de jogos de damas, planquetas para
Classe: 41
giqástica. peças de jogos de dominó
Artigos: Sorvetes;
e *xadrez, pe!otas. planos e outros jus-

. Re q uerente: Fabrilmalla S. A.
Local: Igualada, Espanha
Classe: 36
Artigos: Corpeteria vestidos, chapéus,
calções, inclusive para esporte, camisetas, calcinhas. cuecas, pijamas, artigos de enxoval para recém nascidas.
N o 877.143

L_

AufrAN
' Preto

Requerente: Atanor Companhia Nacional :para 14 Indústria Química Sn-ciedade Anónima Mista
Local: Buenos Aires, Repúblca Ar
gentina.
Classe; 3
Artigos: Substâncias químicas, produtos e preparados para'serem usados ua
medicina e farmácia
N o 877.140
Requerente: Fabrilmalla $.. A.
Local: Igualada Espanha
Classe: 37
Artigos: na classe
N o 877.141

FABRILMALLA
Requerente: Fabrilmalla S. A.
Local: Igualada Espanha
Classe: 36
Artigos: Corpeteira, vestidos, chapéu,.
calções, inclusive para esporte, cami=
setas, Calcinhas, cuecas, pijamas, arti g os de enxoval para recém nascidos.
NO 877.145

Requerente: Fabrihnalla S. A.
Local: Igualada Espanha
Classe: 36
Artigos: Corpeteria, vestidos, chapéus,
calções, inclusive para esporte, pamt-setas, calcinhas, oneras, pijamas, artigos de enxoval para recém nascida.
N o 877.141

FABRILMALUA
Requerente: Fabrilmalla S. A.
Local: Igualada Espanha
Classe: 3
Artigos: na ciasse
N9 877.146

LICOR JERUSALEM
.115113,ti STRIA.

BRASILEIRA

dequerente: Naim Gershois .
Loeal: Rio de Janeiro
Artigos: Licor
No.877.147

F. A.C. Turismo
Requerente: FLi'x'lirnalla S. A.
Local; I q ua:aria r'roanha
Classe: 37
•
.A •:igo,s: nas classes

e -I rensportes
,
•

À

Ltaa.

Rerweral .F. A. C. `Sariema
• 4. ranspor Les Ltda.
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Local: Guanabara
Classe: Nome de Emprésa
- N9 877.148

N9 877.15."

Styldoce

Março de 1969 ' 1987

Classe: 40
Artigos:, Caixilho móvel com.
protetora -contra insetos.
N9 877.16'
•

Classe: 32
tela Aplicação: Almanaques, álbuns mi.
pressos, folhetos impressos, joraals
livros e revistas impressas.
N9 877,165

F., A. C.

,Indústria - Brasileira
Requerente: -Qif Química Intercontinental Farmacêutica Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 41
tequerente: P. A. C. Turismo o
Artigo: Produto Dietético
Transportes Ltda.
N: 877.154
Local: Guanabara
Classe: 33 Expressão de Propaganda
N9 877.149
•

F

\k,
,t

•r,)k
eimfrtnro`,̀'

ver we

Inclustria. Bras;icira

,

indústria Brasileira

nn•

Requerente: Sociedade Anônima Costa
Pinto de Comércio e Indústria
Local: Guanabara
Nome de Emprêsa
Na 877.150
\

Arnebitrát
indústria Brasileire
Requerente; Qif Química IntercontinentallFarmacêutica Ltda.
Classe: 3
Aplicação: Preparado farmacêutico
tiara o tratamento das amebas
N" 877.151

Hepaprotet6r:.,
Indústria Brasileira:
Requerentes' Qif Química Intercontinental Farmacêutica Ltda,
Local: São Paulo •
Classe: 3
Aplicação: preparado farmacêutico
(solagogot .ndicado nas insuficiências
hepáticas
.
877.15r

In
i

errn'

tncústria brasiietra
aequerenta: Qif Química Intercontinental. Farmacêutica Ltda.
I, %oral: São PaiVo
Classt: 3r.
5.pi.cação: preparado farin,c6utico
fso externo indicado no tratamento
de assadura de crianças

Requerente: Bracco-Nc.,,di..
Laboratórios 5 A
Requerente: Irmãos Cunetti S. A.
Classes: .3 e 43
Requerente: Braálian Flowers
Bebidas e Refrigérantes
Artigos: Acioos u.,acrics na vetcriii:la,
Limited-Export.-Import.
Local: Guanabara
adesivos medicamentosos
Local: Guanabara,
Classe; 42
Artigos: Bouquets de flores naturais, adonidina para veterinana,
Artigos: aguardentes, vinhos, vermutla flores naturais grinalda de flores na- dos conti a al.tosL,„ aglutinc.dol
¡uitognac, gin whisky (indústria e co- turais, sementes em parai para micos vetermarlos, agua ;jovem
veterinária, agua:; prepararas ,:ara
plantio.
mércio)
veterinária, álcalis para vetcru, la,.
N9 871.162
N9877.15"
produtos de alcatrão para velcrin
alimentos mealcmemosos pará
mais, amônia para veterin:cia,
BRA,ZILIAN
brocações para ainrilaiS,
". ira
desinfetar- ou , lavar animas,
para animais„ produtos yv criw . los
FL:OWERS
antiparasitários. antipirina vetr-t. 'viria, arnica para veterinária , arstt iaRequerente: Thales Eduardo de AlRequerente: Brazilian. Flowers
tos para veterinaria, arsenii,,tos
iameida Magalhães
Limited-Export.-Import.
veterinária, arsellie0s para Ver,r;:.1a.
Local: Guanabara
Local: Guanabara
ria,
assafetida para veterinária, n ,,,,•o•
Artigos: Bouquets de flõres naturais,
Classe: 3
flôres naturais, grinal de flôres na- pina para veterinária. óleo cio tni:Jsa
Artigos: Remédio desintoxicar te
turais. semente em geral para plantio. para veterinária, bacterielcia.,4 para
veterinária, bálsamos para vcterin.j,;:da,
Ns. 877.156-57
N9 877.163
banhos/ para. animais, benzoatôct
sódio Para veterinária, bicarbonat., cie:sódio para veterinária. remédio.; ;)1 .ia
bicheiras em animais, biodeto de :der.
LEEPUC
cúrio veterinário, brometos vetaisaiaaos
rios, produtos para lavar anirnar-.*da../
faina veterinária., cálcios para
.n.equerente: Leepuc Indústria
Requerente: Mano H Prioli & Cia e Comércio de Artigos Politécnicos
rinária, calomelanos para veterinaria.
Limitada.
Limitada
canela para veterinária, carbonaaos_
Local: Guanabara
para
veterinária, carranaticidas, unLocal: Guanabara
Classes: 33, 41, 42, 43, 44 e. 49
guentas para cascos, -ciantimide para
Classe: 8
Título
Artigos: absorsômetros, acumuladores, veterinária, cloridrato de morfina
Classe: 50
adaptadores, aerômetros, alfunadores para veterinária, cloropicrina para veAplicação: Empresar e organizar fes- de corrente elétrica, amperímetros, terinária, colódios elásticos par.. n etas, recepções, espetáculos artísticos, amplificadores, amarai:metros, apare- terinária,.destruidores de vermina era
jogos e diversões
lhos de comunicação interna, apare- animais, digital para veterinaria,
-Marca de Serviço'
lhos de engenharia, aparelhos de me- preparados para as' terelização de anidição, aparelhos de rádio, aparelhos mais, produtos exterminadores de ver149 877.156
de som, aparelhos de telecomunicação, mes em animais, remédios contra Ie.
aparelhos fototelegráficos, aparelhos bres em animais, germicidas exceto
projetores, aparelhos reatores, apare- da classe 3, microbicidas exceto da. -4(4øi4.
lhos radiofônicos, aparelhos radiotele- classe 3, sabão para fins veterináf . s
gráficos, aparelhos telefônicos, apa- unguentos veterinários e vacinas e«,,
.cilantras Pilantrinhos,
relhos termostatos, aritômetros, auto- farinarias.
Abaina, absinto, abutfra
claves, bobinas, chaves automáticas, acafifa indico, acatai, acetaliiskicaa'
chaves elétricas, comutadores, con- acertasona, acetatos usados . na
Requerente: Esteva% Sciangttla
densadora, conversores; croma-stocó- macia, acetatos usados na medicina,
Mangione.
Classe: 8 — Sinal de Propaganda pios, densimetros, esteregrafos cópias, acetofentetidina, acetona,. ácidos r nsa.estereômetros, estereoplanimetros, en- dos na farmácia e medicina, acoteifa
1\19 877.159
diômetros, fones, fonendoscópios, gru- da India, aconitina, acônito, actor„
pos conversores, instrumentos da con- açúcar medicinal e purgativo, adoill-^,
trôles mecânico, infercomunicadores, dina, adonis venalis para farmácia,,
medidores d. volume, microfones, 'adrenalina, agárico de carvalho, agiu.
_
mostradores, radiofonos, sistema de tinador químico para farmácia, agrião
iNDOSTRIA BRASILEIRA
comunicação,. sistema de som, tele- da india, agrião do Pará, agua balsa-.
fones, telêmetros, termofones, tran- mica„ água branca, água de anato,
água de arnicas água de cal para
sistores, válvulas elétricas.
Requerente: Carlos de Carvalno lios
farmácia, água de flôr de laranja,
Classe: 50
Local: Guanabara
Aplicação: Serviços de produção, be- água distilida para farmáqia, água,
Classe: 40
javel para farmácia, água pli,perinacla,
Artigos; Caixilho
com tela neficiamento 5 comércio de artigos água mineral medicinal, água oxige,-,
politécnicos, condizentes com .inge- nada
• iirotetora contra insetos.
para farmácia, aguardente
nharia mecânica, metalúrgica, eletroN9 877.180
técnica. acústitca e comunicações., ma, albumina vegetal para farmácia,:
albutamina, alcaçus, alcalinos para
N9 877.164
farmácia e medicina, alcalóides para'
farmácia, alcoois medicinais, extratoa
alcoólicos medicinais, aldeido para 1
farnsásia„ alecrim medicamentoso, thi.!
snASTRIA BRASILEIRA
f. azema para farmácia, alga vesiculosa, alho para farmácia, alipina,
aloés, aloetina, alma, alunaina, amadantes farmacêuticos, embroina, leite
Requerente: Carlos ae Carvalho Kós
I
Esfevess
de amêndoas, óleos de amêndoas,
.
rnral: Guanabara,
Local: Guanabara
amidoplrina, ami gdalina, aminas.

!Z OX
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i-mônia, amoníaco, anagiria fétida,
analroba, anéis medicamentoscia para
casas, anemoza pulsatila, anestésicos,
a g uo., de anelo, tintura de angélica,
pa cie angelin, ascórbico (ácido), aacoabina (iarmácia), chá e cigarro conti-a a asma, chá e eigarro anti-asrsaalco, assam, assafeticla para far:macia, tinturas oe assaféticias, atroazul de metileno (neaicinal),
•
óleo- de babosa, óleo de figado de
basalhau, prepaiados bacilares, prepra actos bactericos, caldo de cultura
pa• o i,acterialogia, preparados baetaiamogicos, essencia de badiana, bac:assa, bagas de zimbro, águas bolai ramas, nalsamos medicinais, balsahiss do Canadá, bálsamos contra o
17 • . s', P.mante, bálsamos ao gurjum e
• isau. banhos medicinais, produtos
sicinais para banhos, basilicão,
bevi-agens medicinais, bebidas medi
ca • al, tintura de beladona, beldroegas. oenzoatos para farmácia e meai/a/ia, penzanaítol (A.M.A.), betanaatol. betol (iarrnácia), biborato de
scaio hidratado, bicarbonato de aoda, biscoitos medicinais, bicromato cie
po,assio, biscontos vermífugos, bismacila, bismuto, preparados medieina-.S para os cuiciados da boca, exila:a) ilido de baldo, tintura de boldo,
cacs vermífugos, Pornbons de pipinr, bombons contra a tosse, bórax.
esparraarcete branco° de bates; bromélia, brornatos, bromidratos,
bromo, bromórfio, brumoreto, brucina,
!bislarthern, cabeça de negro, remédios
ccaatra dôres de cabeça, manteiga de
cacau, pílulas de cachu, eacodilatos,
cairina, preparados medicinais a base
de cal, calciferal (Vitamina D ,asistalicada), cálcio cinchofeno, caldadum, calicidas, calmantes, calomelano. emplastros para calos, produtos
contra calosidade, camomila, canela
era bel medicinal. ~ora, brometo
dc cânfora, óleos de canfora, óleos
connrados, canforato de creosato e
de piramidão, infusão de cantáridas,
pd ac cantáridas, tintura, de cantáridas, cantaridina, capilaria, xarope de
capraina, capricina, cápsulas
madicamentosas, medicinais, tônicas
e aurgativas, caramelos contra a tosse,
cabonatos, hidrato de carbono, pastilhas combostas de carbono, caroba,
carobina, carpaina, carqueja, pó de
ca :vão vegetal medicinal, casca d'Antaa cascas vegetais para farmacia,
ca ,cralna, caseína-, extrato fluído de
caalmirosa adulis, cássia, castoreo,
castos Oil (óleo de ricino), catoaba,
crsplasma medicamentosa, cáustico
••(acaas
produtos cáusticos, esteres
e ;.teres celulósicos, carato •canforado,
ereto, cerusa amarela, catonas, chá
pas e, emagrecer, chá purgativo, chiaelyasidina, chinchonina, cianureto de
posrasio, cicuta, cigarros medidinais,
ciacsaono, cipó cravo, citrato de cafein.a, composição com base de cloral,
cllamina,, cloreto amônio, cloridrato
dc morfina, clorofórmio, coca medicina", codeína, cola medicinal, .colargol,
colchicina, coleína, colina ou cholina,
colirlos, colódios, colutórios, combretos, comprimidos medicinais, conieina,
óleo de copaiba, medicamentos cordiais. coumarina, óleo de cravo da
•
creatina, creine tártaro, cremor
de tártaro, creosocanfora, creosoto,
cr2tar de "wia:gerR", croton Amazti.!
,nico, cumarina„ essência de mimaria
óleo de cumaru, curare, líquido dakin,
tiamiana, daturina, Dávilla Rugosa
;(cipó caboclo), decoções, dedaleira
(Digital), remédios contra as drires
de dentes, pós para fortalecer a dentição,- depurativos. dermatol, desinfetantes para os intestinos, sais para
'desmaios, detergentes medicinais, dextrose, diforéticos, dicloramina, dictildioxistibileno, preparados para digestão, produtos digestivos, preparados
para digital, digitalina, diuretine, produtos para quaisquer doenças, produtos para aliviar as dôres, dormideiras,
pô de dover, matérias dulcificantes
.icinais, substâncias farmacéntica.s
dulcina-, 'elixires mediduas, estimulantes medicinais, produtos estipticos, estramônio, estUpe-

¡adentes medicinais, etalonamioa,
ater medicinai, aucaripto meais:loa!,
eucalipto!, ie prifugos, renocetina, fenossuiroratoa, ferracina, ferruginosos
mealcinais, pálsamos cie kforavanti,
tormaliniaa, fotomacno, ICITINIOS Para
Irontals meaicamencosos anti-enxaqueca, mel as luncno, oleo de
'unem), gungeccores mecumnais, gaiacoa gasosos laxativos, aermicaaas meaicmais, giicerorosiatos, glicina, glicocola„ papei anagocaso, gama:lana, xá.'opa cie gaaco, guaiaco, • naiazone, extrato de namamebs, oleos ue
hemo-anticoxina, hernogio'onaa, analhernwroiaal, herorna, nesdiresoroinal,
ninpratos meche/naja, pioautos higiénicos metlica-4 'entosos, 111osgramma, hiphona, inj eções, lubri!acames o/calcinais, óleQs meuicinals,
papaina, pastas medicinais, punias
ma-treinais, bombons ou rebuçados
piram/mia, pomaaas mectioinais, sanoensina, erva de is;anta Maria, santomina, soluções medicinais. sanocrisina,
supositorios, veias medicinais, vitaminas, vitrastorina, xarope. — Agua
ae colónia, baton, brilhancina, carmin,
cosmeAcos, dentifricios, escovas para
toucador, assencias, extratos, Japis
pala maquilagem, loções, óleos perluxados para caoelos, perfumes, petróleos periumactos, pó de arroz, preparados para embelezamento da pele,
sabonetes,' sachets periumados, talco,
tinturas para cabelos, vernizes e
esmalte para unhas.
No 877.166'

Março de 19b9

N9 877.18a

AUTOFLEK
INDÚSTRIA BRASILEIRA'
Requerente: Autoflex — Freios
e Embreagens Limitada.
Local: São Paulo
Classe: 21
Artigos: Freios e embreagens para
veículos.
, No 377.170

B. I. T. Brasil Itália Turismo
Requerente: Brasitália — Brasil-Itália
Turismo Limitada.
•
Locai: Guanabara
Classe: 50
Artigos: Venda de passagens aéreas,
marítimas, ferroviárias e rodoviárias;
transporte da turistas e turismo em
tôdas as suas modalidades.
N s 877.171

PLATINO
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Cia. Progresso de Valança
Local: Rio de Janeiro
Classe: 23
Artigos: da classe
877.177

MANA,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Requerente: e-a. Frogreso de Valença
Local: Rio de Janeiro
Classe: 23
Artigos: da classe
No 877.178

_ ÁGUIA
INDÚSTRIA BRASILEIRA

MARINHA'

Requerente:
Cia. Progresso de Va.
lença,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Local: Rio de Janeiro
- Classe: 23
Artigos: da classe
1 /Requerente . Var. Progresso de Va_
lança
No 877.179
Local: Rio de Janeiro
Classe: 23
Artigos: da classe
"ro

\nclustna Was110a

N9 877.179

SHANTIOR,

C .P.V

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Bracco-Novotherapica,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Laboratórios S. ,A.
Requerente: Cia. ProgresSo de VaLocal: São Paulo
lança
Requerente: Cia. Progresso de VaClasse: 3 "
lença
Local: Rio de Janeiro
Artigos: Um produto quimioterapioo,
Local: Rio de Janeiro
Classe: 23
no tratamento da tuberculose.
Artigos: da classe
Classe: 23
Artigos: da classe
NO 877.167
No 877.180
No 877.173

PROFISSIONAL
. INDÚSTRIA BRASILEIRA

çki

Requerente: Cia. Progresso de Va-

Indústria

Brasileira

Requerente: Bracco-NovotncrapiCa,
Laboratórios S. A.
Local: São Paulo
Classe: 3
Artigos: Um produto quimioterápico,
no tratamento da tuberculose.
N9 V77.168

-

indústria BrasileiraN

leuça

Local: Rio de Janeiro
Classe: 23
Artigos: da classe
No 877.174

RAINHA

Requeurente: Rui Vieira Dantas
Local: Guanabara
Classe: 32
Artigos: Serão todos aqueles publicOcros nos Diários Oficiais, de Blasília
Requerente: Cia. Progresso de Vae Estado da Guanabara.
lança
Local: Rio de Janeiro
N° 877.181
Classe: 23
Artigos: da classe
INDÚSTRIA BRASILEIRA

N9 877.175

BLINDADO

CHARMANT

CABELEIREIROS.
Requerente: Paulo Melo & Irmão
Local: Ceará
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe: 43
Artigos: Aguas de mesa, aguas mi- Requerente: Cia:. Progresso de Va- Requerente: Charmant Cabeleireiros
nerais artificiais, água 1.ôn1ca de quilença
Ltda.
nino, gasosas, gigerele, guaraná, reLocal: Rio de .Taneire
Local: Guanabara
frescos, sodas, sucos de frutas, xaroClasse: 23
Titulo de estabeleciment0
pea e bebidas espumantes sem alceei.
Artigos: da classe
•
Classe: 33,

[MAR

Têrça-feira

877.182

IRAM
Sartori Ltda.
Requeurente: Celette
Local: Guanabara
Classe: 41
Artigos: Sorvetes — Picolé — Bolos
de sorveteS. — Cremes — Frutas naturais e frutas secas — Sucos de fruêtas — Xaropes alimentícios — Coberturas para; sorvetes
N9

877-183-184

T !PHONE

.INDÚSTRIA BRASILE RA

Requerente: Ring-Master Tclecomu-,
nicações Ltda.
Local :São Paulo
Classe: 8
Artigos: Para distinguir: aparelhos
telefônicos em geral
Classe: 50
Artigos: Para distinguir como'.márca
de serviços de ligações de aparelhos
telefônicos em geral, consertos e assistência técnica de telefones
N9 877.185.486

EKKOFON

aNDÚSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Ring-Master Telecomunicações Ltda.
Local : São 'Paulo
Classe: 8
Artigos: Para distinguir: aparelhos
telefónicos em geral.
Classe: 50
Artigos: Para distinguir como marca
de serviços de ligações de aparelhos
de serviços de ligoes aç GS5z-3hí.
telefônicos em geral, consertos e assistência técnica de telefones
N9 877187-188

R I NG -MASTER

INDÚSTRIA 5RASILEI,R4
Requerente. : Ring-IVía.ster Telecomunicações Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 8
Artigw: Para distinguir: aparelhos
telefônicos em geral
Classe
Artigos: Para distrnguir coma marca
de serviços de sligarões de aparelhostelefônicos em ge-:a1, consertos e assistência técnica de telefones •

OFICIAL
(Seçâo III )
IO
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Nç' 877.19C

te trabalhadas, mármores, sesinas natu- tas de cl•apas onduladas, pisos, tubos
concreto, telhas, tac , tubos de ventila.
" raia, xisto.
tanques dc cinlento, tintas para pa.
$
Classe: 7
redes, muros, portas c janelas, vigarnen4
Artigos: Para distinguir máquinas e tosi vitroa, venezianas, vigas, pisos, por.
Indústria Brasileive,
utensílios para serem usados exclusiva- tas, pilares de concreto, pedras para
mente. na' agricultura: Arados, máquinas construções, para pisos e para revesti,
Requerente: Industrialização de
adubadeiras, .máquinas arrançadoras de mentos, pedras britadas, postes, pamiele.
Amendoim Iriam Ltda.
tocos, máquinas de borrifar desinfetanpipeclos, es':aeas.
Local: São Paulo
tes, charruas, máquinas ceifadeiras; máClasse: 50
Classe: 41
quinas
cultivadoras,
máquinas
carpideiArtigos:
Para
distinguir
-ccrno mar,a
Artigos: Para distinguir: chocolates
ras, máquinas escarificadoras, máquinas serviços: Terraplanagem, dragagem.
de empilhadores combinados, máqUinas momento, aterros, escavações,
N. 877.191
enxofradeiras, máquinas ensilhadeiras, ções, serviços de obras públicas,
facas para máquinas agrícolas, grades de endimentos, calçamentos, cormt
disco ou dentes, maquinas de irrigação, engenharia, insta:ações e rnontag.-3,
lança-chamas, máquinas de. matar formiindústrias, a$sistência técnic:?.
gas e outros insetos, moinhos de vento
^CASA COM A TRISTEZA
Nç 877.189
rurais, motoarados, máquinas niveladoras, máquinas para pulverizar desinfetantes, máquinas de podar comRequerente: Editora Prelúdio Ltda.
prossores para esfarelarterra, máquinas
Is ti 4 41.,
L;
Estabelecido em: São Paulo
sachadeiras, máquinas trilhadeiras, máClasse: 32
quinas semeacleiras, tratores a serem usaArtigos: Para distinguir: revista
dos em trabalhos de fazendas.
Requerente: J. & P. Coats
Classe: 11
Thread VVorks
N. 877.192
Artigos: Para distinguir ferramentas , e Local: Forguslie
Paisley — Escócia
ferragens em geral: Ancinhos, alicates,
• Classe: 22
alicates cortantes, alavancas, arcos de Artigos: Para distinguir fios e linhas
DOM JO$Ê
serra, arcos de pila brocas, bigornas, de te-da a espécie: Algodão, cânharno,
cavadeiras, cunhas, colheres para pedrei- juta, rami, lã, linho, nylon, raytin,
Indústria Brasil eira
ros, chaves de parafusos, e para porcas, poliester, acrílico, sêda natural, sufi é.
chaves de fenda chaves inglêsa, corta- ticos, plásticos celulose e mista dós
para tecelagem, costura, bar.
arames, cavadeiras, cadinhos, chaves de mesmos, :lado,
Requerente. Modas a Exposição —
tricô e croch.
boca, diamantes, esticadores, enxadas,
Clipper S.A.
'enxadões,
enxós,
enxadinhas,
furadores,
Estabelecido em: Sk'o Pa‘ulo
NI. 877.198
facas facões, 'foices, ferro para cortar
Classe: 36
Artigos: Para distinguir artigos ác ves- capim, formões, fervos de plainas, limas,
tuários e roupas feitas em geral: Aga- lâminas para ferramentas, limatões, mansalhos, abrigos de peles, aventais, alper- dris, 'morsas, machadinhas, inartelos,
catas, anáguas, - blusas," blusões, bolsas, marretas, matrizes,. malhos, poli, podões,
babadoures, bonés, capacetes, cartolas, parafusos, picaretas, plainas, pnas, por?
carapuças, casacos, casacão, éolctes, ca- teirMs, perfuradores, perfurtarizes, pipai. chales; cachecols, calçados, chapéus, cões, roçadeiras, raspadeiras, tranquetas,
torquezas, tenazes, -torninhos, tesouras,
cinins, Cintas, combinações, corpinhos, verrumas, tubos de metal, conexões para
calças de senhoras e de crianças, cal- encanamentos, extensões, suportes, chações, camisas, calças, camisolas, camise- pas de metal, pilares, arruelas, canos, Requerente: Time Calpis if000
tas, cuecas, ceroulas, colarinhos; Cuei- 'Uniões, perfilados de metal e.vasilhames.
Co:, Ltd.
ros, chinélos, dominós, echarpes, fanta.
Local: Tokyo, Japão
Classe: 16
sias fardas para militares, á colegiais, Artigos. Para distinguir materiais para
Classes: 41 e 43
fraldas, galochas, gravatas, 'gorros, jo- construções, decorações e adornos de Artigos: Classe 41 — leite, café, chá.
gos de 'ingeria, jaquetas, luvas, ligas, prédios: Argamassas, argilas, areia, azucacau c substitutos de café
lenços mantos, meias, maiôs,. mantas, lejos, asfalio, aceiarador de .},tga para Classe. 43 — águas gasosas artificiais"
mandrião, mantilhas, paletós, palas, pau- cimento, batentes, balaustres, blocos de águas gasosas naturais, águas naturais
gas, penhoar, pulover, pelerinas, pon- cimento, blocos para pavimentação e ca- não medicinais, bebidas espumantes ,senh
ches, polainas, pijamas, guarda-pó, pu- lhas, blocos para construções, cal para álc-ool, bebidas não alcoólicas, essênciaig
nhos, perneiras, quimoncs, regalos, robe construções, crê para construções, cimen- para refrigerantes, garapa, ginger-ale,
de chambre, roupão, sobretudos, saias; to, concreto, chapas isolantes, caibres, gOselhas, guaranás, hidroruel como rem,
suspensórios, saídas de banho, sandá- caixilhos, colunas, chapas par cobertu- frigerant e , pós para refrescos, refrescoS
lias, sweatera shorts, sungas, atolas, ras, caixas d'água de descarga para li- em gerai, refrescos em pó, refrescos eng
soutiens, slacks, taier, toucas, turbantes. xos, edificações premoldadas, estuques, xarope, refrescos, líquidos, refrigerantes,
ternos, uniformes e vestidos.
emulsão asfáltica, pastosa para isolamen- sodas, sucos cie frutas para bebidas, xlaw
c ,
tos térmicos em construções, esquadrias,
ropes para refrescos
••n• Ns. 877.193/197
fôrrcss, frisos, gêsso, estacas, grades, jaN 877.200
nelas, estruturas metálicas para construções, lamelas de maal, ladrilhos, lambris,
lajes, lajeotas, material isolante contra
frio e calor, massas anti-ruidos para uso
nas construçõeá, manilhas, macadame,
massas para paredes, mastigue asfaltico,
-4mosaicos, endurecedor de superficies, 11T1permeabilizantes psra construçõe.s, em
líquido ousob outras formas 'para rede ar no cimento, produtos betuminosos
vestimentos e para outros fin s nas construções-,, massas betuminosas para enchi-i
mento de' juntas de dilatação à quente
para uso nas construções, plasaficante
•-para concreto, plastificante incorporador
'de ar no ,cito, produtos heturimosos
.Requerente: C .13. R. -• • •Construtor.a para uso no's • construções, produtos de
base asfaltico, produtos para tornar iam• Brasileira de Rodovias S.A.
permeabilizantes as argamassas de ciEstabelecido em: São Paulo
mento e cal hidráulica, pedregulhos, pro•
Classe: 4
Artigos: Para- distinguir substâncias mi- dutos betuminosos impermeabilizantes,
ni)
nerais c vegetais em bruto ou parcial impermeabilizadores de argamassas, pias- Req.uerente: .AJIU5,
T
;net* preparadas. Argilas refratária, --as- tificantes para concreto, persianas, plaLn a!
falto em bruto, bauxita, breu, caolirn, cas para pavimentação, peças ornamenpara teto, c
cMento ou . Osso para
i."' pedra , tais
brut,
granito em bruto, pixe e m
Artigos. Rird
calcária, pedras eia bruto ou parcialmen- paredes, •parquetes, porias, portões, p
os
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N. 877.204

N. 877.199

N. 877.207

Classe: 15
Artigos: Porcelana e Lou.
n.. dos o3
outros artigos pertencentes t tia s-s-è 15

N.%
4,0
serviço de imprensa e comunicaeoes

• N. 877.212

C.

?) r

S'ket

Recjuerente: SIC — Serviço de Imprensa e Comunicações Ltda.
Local: São Paulo
Classes: 32 e 50 :Artigos: Para distinguir: Jornais, revistas, publicações, impressas e -.3s serviços
3. 110 rnnlisino • imprensa e comun:cacões •
N. 877.201

,

n.:5n'

no,

o
o

•MUNDO Dos PLASTICOS

42"

Requerente : Mundo dos Plásticos Ltda.
Local : Guanabara
Título de Estabelecimento
Gênero de negócio relativo à classe 28
(Artefatos c produtos acabados ,de oriReq uerente: S. Ramos Lida, Indústria e gem animal, vegetal ou mineral, não inRequerente: Abril- Cultural Ltda.
ComércioLocal. São Paulo
cluídos em outras classes: artefatos de
Local: Pará
Classe: 32
substâncias quilnícas não incluídos em
.
Casse: -41
Artigos: Almanaques, álbuns impressos,
OWTRS classes) .
Artigos: Palmitos em conserva
l anuários, Alendários, catálogos, crôni•- 1 eis impressos, designr•ção de filmes, deN. 877.2 I 3
N^ 877.208
signação de peças teatrais, discusos impressos; fasciculos impressos, folhetos
Reeltkrente : Citúa Société Anonyrne (em impressos, folhinhas impressas, histórias
Ciba Aktiengesellschaff ) (em impressas índices telefõnicos, jornais, livros, músicas impressas, oroç.ões • impresinqlês CibaLimited)
sas, peças cinematográficos, peças tea- Requerentz: Warner-Lambert Pharmacom sede eia Basiléia, Suíça.
ceutical Company
trais, poesias impressas, programas de
Classe: 3
circo, programa de rádio, 'programas de Local: Morria Plains, Estado de Nova tt
Artigos: Uni preparado farmacèutico
Jersey, Eststlos Ilnidos ela América
televisão, programas impressos, propaCasse. 3
ganda
impressa
escrita,
prospectos
imN 877.202
pressos escritos, prosas impressas, publi- Artigos: Um Preparado Contraceptivo
por via oral.
cações iniNossas, revistas impressas, ro- ----- -mance impressos, roteiros, impressos de
N. 877.209
Filmes, roteiros impressos • de peças teatrais, «.scripts» de cinema, 4.scripts» de
teatro. "scripts» de .,televisãf , sueltos
impressos.
Requerente : Mundo dos Plásticos Lida
Indústria Brasileira
N. 877.20f'
Local, Q.anabara
Empresa
Nom'". ecjiie rente : Associação Brasileira para
N. 877.215
o Rearmamento Moral
Rio de Janeiro
Classe. 8
e Ari-os: Discos sonoros; fitas sonoras;
t i. • filmes cinematográficos revelados.
Classe: 32
Artigos: Jornais, revistas e publicações
'ai geral; álbuns e programas de rádio
•e de televisão peças teatrais e cinematoNZ4
gráficas, de longa ou curta ,knetragem.
-Requeren;e : koncl S.A. Lomercio e
N. 877.203
Indústria
Local: Guanabara
>2
2
Titulo ele Estabelecimento. Classes: 19,
33, 45 e50.

é,•>
'

LENA

RIGLONLIS

E

Requerente': Indústria cie tsemdas n 3ambarotta S . A.
Local: São Paule
Classe: 42
Artigcc: Lkõres de piperinint
.equerente:: Editõra Abril Ltcla
Local: Sã)i, Paulo
Classe-. 32
Artigos: Álbuns impressos, almanaques,
nulários, calendários, catálcvos, crônica:; impressas, designação de filmes, designação de peças teatrais, discursos impressos, fasciculos impressos, folhetos •
.ilnplessos, folhinhas, impressas, histórias
impressas. índices telefônicos, jornais, 1;-e'ros.. músicas impressas, on..-,-Iões impv,;;sás 'peças cinematográficas pc3;as teatrais. poesias impressas, programas de
'circo, programas de rádio, programas de
telesdsão programas impressos. propagarida impressa escrita,, presas impressas,
prospectos impresso-- :ritos, publi
ções impressas, revistas impressas, 1\3mances impressos, roteiros impressos de
filmes, roto irces impressos de peças teatrais, s scripts,: de cinema, escripts.'. de
tetro, «scripts: .1 televisão, sueltos
impressos.

N. 877.206

l

"Ti

>1)

Indústria Brasileira

N. 877.210

BELSPRA`r
Requerente: Gillette . - do Brasil Lintada
Local: Guanabara
Classe: 45
.Aigos. Perfumaria, Cosméticos, Dentifrícios, sabonetes e preparados para o
cabelo; artigos de toucador e esceivas
para os cientes, unhas, cabelo c roupa

Requerente : Anuindo Augusto rernartdes
Local: Guanabara
• Classe: 35
Artigos da classe
877.21E

N. 877.211

n

Requerente: Alvaro Moia Moreira
Local: São Paulo
Classe. 43
Artigos: Aguas minerais (ali, artificiais:
sodas, sifões, águas tônicas, ginger-ales,
refre:34...3s c refrigerantes gasosos ou não,
eupumantes ou não, naturais ou artificiais; xaropes sem álcool para refrescos,
•
de frutas, de flôres, de raizes, de ennentes. de plantas ou ele essências, sucos ou Requerente : Nippo.1
Tc ';
kaisha
extratos naturais ei, a: 1 . leiais. de frutas
.. Lida )
Local;
e plantas.
km Na auva, "[anão

II,ndústria Brasileirsa
Requerente. Ski-Brasa Indústria e Comércio de Sorvetes Brasiluso Ltda.
Loca l : Po 'de iilmcirc,
Cia : -11
.‘ „figos da classe

Tê rç a-feira 25
N. 877.214

!CURONV
Requerente: Badische Anilin — Ep Soda,
— Fabrik Aktiengesellschaft
Local: Ludwigshafen A. Rhein
Classe: 1
Artigos: Precintos Químicos para fins
adjuvantes ou auxiliares
Industriais,
para a Indústria de Couro
N. 877.217
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querente no que se refira á administração e demais ' atos necessários à consecução de usa fundo de investimentos.
— •
N. 877.221-

chuteiras,cintas, cintos, cinturões, derClasse: 3
gyman, colarinhos, coletes, combinações, Artigos: Para assinalar um produto faro
corpinhos, cuecas, cueiros, culotes, do!• maca-mico.
maus dorninós, echarpes, espartilhas, estolas, fantasias, fardamentos, fardas, fralN. 877,227
das, fraques, galochas, graidols, gorros,
guarda-pó, gravatas, hábitos, . japonas,
" TETO"
jaquetas, jaquetões, lenços, libres, ligas,
BIG NEWS.
lingeries, luvas, =Wats, mandriões, maai
Requerente: Teto- Artes e Decorações nípulos, mantas de uso pessoal, manteaux, mantilhas, mantos, martas, martiLtda.
nhas, meias, meias confecções, modeladoxequerente: Dajalma M.acchnivernj
Local: São Paulo
res, palas, (ponchos leves), pala-tós, panLocal: São, Paulo
Classe: 50
Classe: 32
Artigos: Aplicação, como marca de ser- tufas, paramentos, peignoirs, pelerines,
viços, para distinguir atividades de ou peles quando vestuário perneiras, ;Jeu. ?Artigos: Uma publicaçcii-,o semanal de
gas,
pijamas, peitilhos, peitos, polainas,
jornal entregue à domicilio.
relacionadas com arte se decorações.
ponchos, puloveres, punhos quépis, quiN." 877.228
monos regalos, renards, robes de chamN..877.222
bre, roupas branca de uso pessoal, roupas de baixo, roupas feitas, roupas para
esporte, roupas para operários, rotioôcs,
saias, sandálias, sapatos, sobre-pelizes,
solideus, shorts, shooteiras slaks, sobre.
indústria Brasileira
stainas, soutiens, sueter, sungas,
suspensórios tailleurs, talabartes, tiaras,
togas, toucas, túnicas, turbantes, uniforxequerene: Leão Rechtman
Requerente: Demerval Figoreli
mes, vestidos, vestimentas para trabaLocal: Guanabara
Local: Rio de Janeiro
lhadores , vestuários, véus, visara:.
Classe: 13
Classe: 2
Titulo de EstabelecimentO •
Artigos: Ácidos usados na . agricultura,
N. 877.225
NA 877.229
horticultura, veterinária e para fins saniMOZAMBO
tários, Agua de j0Vel para v:::-'nária, .
água oxigenada de sinfetante,
Ind.. Brasileirá
para agricultura e veterinária. Banhos
para animais. Embrocações para animais. Antifungus. Antipirina veteriná- Requerente: Mozambo Modas Lida.
Local: Rio de Janeiro
ria. Óleo de babosa para veterinária.
Bicarbonato de sódio para veterinária.
Classe: 36
Remédios para bicheira em
animais.
Requerente: União Sul Brasileira de
Artigos:
Artigos
de vestuário de toda
Brornuretos veterinários. Produtos para
:Cooperativas
sorte,
inclusive
de
esporte,
para
lia;c-acns,
Rio Grande do Sul
lavar cachorros. Sabão para cachorros.
Cal desinfetante, inseticida. Cálcios para senhoras e para crianças: abrigos quanClasse: 41
.•
agricultura e veterinária. Produtos para do vestuário, agasalhos, alpercatas, al- Artigos: Banha , carnes secas, salgadas,
vas,
anáguas,
aventais,
babyadoll,
barrefrigorificadas c frescas, salames, salsio
lavar carneiros. Cianamrde para agricultura e veterinária. Clorofórmio inse- tes, batas, batinas bermudas, blusas, blu- chas, mordadela, lingüiça, paio , ore..
sões,
-boinas
boleros,
bonés,
borzegunis,
sunto, chouriços, chispes fiambre , lombo,
ticida. Destruidores de animais nocivos,
de ervas daninhas e de vermina em ani- botas, botinas, cache-cols, cache-nez cal- línguas frescas e defumat'as, salgados
mais. Fertilizantes. Formicidas e fungi- çados, calças, calcinhas, calções, inclusieia geral
cidàs. -Salitre do chile. Soda cáustica ve para esporte, Camisas, camisas de
877.230
força,
camisas
pagão,
camisetas,
camisopara agricultura e vacir_as veterinárias.
las, camisolões, canos de botas (perneiras) capacetes, capas, capotes, carapuN. 877.223
ças, cartolas, casacos, casacas casquetes,1
casulas, ceroulas, ehales chapéus :Prelos chuteiras, cintas, , cintos, cinturões,
MOzÁKBO MODAS
clergyman, colarinhos, coletes, combinaLTDA.
ções corpinhos, cuecas, cueiros; culotes, Requerente: Copabends — nstalaçães e
colmans, dominós, echarpes, aspartilhos• Consertos de Eletro-Dom sticos Ltda.
Local: Guanabara
Requerente: moiambo Modas Ltda. estolas, fantasias, fardamentos, fardas,
Classe: 50
fraldas, fraques, galOchas, gandolas. gorLocal: Rio cie janeiro
ros, guarda-pó, -gravatas, hábitos, )apo- 1.,_üvidades: Consertos, reformas e bis.
«Nome de Emprraar>
nas, jaquetas, jaquetões, lenços, libres, talação de aparelhos eletro-domésticos;
assistência técnica
ligas, lingeries, luvas maillots, manN. 877.224
driões. manípulos, mantas de uso pesN.° 877,237
soal, manteaux, mantilhas, mantos, martas, mantinhas, meias, meias confec ç ões,
modeladores palas (ponchos leves, aaletós, pantufas, paramentos, peignoirs
pelerines, peles quando vestuário, perneiras, peugas, pijamps, peitilhos, peitos,
polainas, ponchos, pula-.'cr. punhos,
I\T DI)STRI A BRASI1IRA
quépis, quirnonos, regalos, renards, robes
de chambre, roupas braneas de uso ?Pes- Req uerente: cinco Barbosa de 01j-yelt4
Local: São Paulo
j
Requerente: Mozambo Modas' Ltda. soal, roupas de baixo roupas faitas. roupas
para
esporte,
roupas
para
operários,
Classe:
41
Local. Rio de janeiro
roupões, saias, sandálias, sapatos, sôbre- Artigos: Sorvetes, pós para sorvateg.:
Classe: 36
Artigos: Artigos de vestuários, de tôda pelizes, solidéus, shorts shooteiras slaks,
Essências.
sorte inclusive de esporte, para honiens, sobretudos, stainas, soutiens, suciar, sunN.°
877.232
gas
suspensórios,
taillcurs,
talabartes,
tiasenhoras e crianças ..; abrigos quando ras,
Iogas,
toucas, tónicas, tthip,..n:".t.s,
alpercatas,
alvas,
vestuário, agasalhos,
uniformes,. vestidos, vestimentas para
anáguas, aventais, baby :doll, barretes,
batas, batinas, bermudas, blusas, blusões, trabalhadores, vestuários, véus, visons.
boinas, bolaras bonés, borzeguins, botas,
N. 877.226
botinas, cache"-lols, cache-nez, calçados,
i
calças, calcinhas, calções, inclusive para
II
VERMIn—FTSTP
esporte, camisas, camisas de forças, ca)
Inda Braelleirat
misas-pagão camisetas, camisolas, LarniIRequerente: Antônio Tavares Sih eira
solêSes, canos de botas (perneiras), ca,
..,
Local: São Paulo
pacetes; capas, capotes, carapuças, car- R citierente. T aborrioriu 1 lomeona•tice 1
1I
Classe: 41
tolas, casacos, casacas. casquetes. casuFil ,S . A .
A'rtigos: Sorvetes. Pôs para sorvete...
las, ceroulas, chales, chapéus, chiados,
Pau'o
Essências

Joalheiria
ision

IN.

Requerente: Mineração Agrícola Tupi
Indústria e Comércio Ltda .
Classe: 4
•
Artigos; Para distinguir: caolim,
alabrasto, algas, feldspato, calcários, calcita, .cal, baralha, carnaúba chistos e pedras calcárias.
N. 877.218

20-20-20
TRÊS VINTE
IND.

BRASILEIRA

Requerente: San Fernando S.A. Indústria e Comércio de Tabacos
Local. São Paulo
Classe: 44 .
Artigos: Para distinguir cigarros
N. 877.219

‘•STOCAR
Requerente: ei-Stocar>> Técnica-Promoção
e Representações -S/C.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Aplicãção: como marca de serviços para distinguir atividades de ou relacionadas com cansultória técnica em
instalações industriais; promoções em geral; representações.
N. 877.220

Par.
PUNDO BEA5/1,E1R0 D INVE9TE,/

Requerente: Corretora Içasileira de São
P aulo S A.. Interrnediaçã.-. de Câmbio
e Valores.
Lcéal. São Paulo
•
Classe: 50
Artigos: Aplicação: como marca de serviços para distinguir as atividades dá re-

co

tendi

OU BON

lue Star

1992 Terça-feira 25
N.° 877.233

DIÁRIO OFICIAL (Seção Hl)
N.° 877.238

N° 877.241

Março de 1969
Na. 877.244-245

Requerente: Safar° Suganiuna
Local: São Paulo
Classe: 43
Requerente. Companhia Nacional
Artigos: Refrescos em geral, sucos de Requerente: Transporte Sideral S. A.
de Álcalis
Local: Rio de Janeiro
frutas para bebidas, xaropes para reLocal: Guanabara
Classe: 33
frescos, sodas, concentradas para reClasses: 2 e 38
Insinia
Requerente: Indústria de Borracha
frescos e refrigerantes, águas gasosas
Art]gos: Adubo calcário misto, comrmãos Unidos Ltda.
naturais e artificás, essências para re877.239
N.o
posto de cal extinta ou hidratada, de
Local: Rio de Janeiro
frigerantes e ;Does para refrescos
cal viva e de calcário
Classe: 21
NA 877.234
.Caixas de papelão, sacos de papel e Artigos: Pneus c Câmaras de ar para
semi-impressos
veículos
Classe: 39
N.' 877.242
Artigos: Amortecedores, Anéis de dentição -- Aros, Argolas de borracha para
guardanapos, Arruelas, Assentos, Bicos
de borracha para mamadeiras, Braçadeiras, Buchas, Buchas de jumelos , Cabos para Ferramentas, Discos para
Requerence: nclustria e Comércio de
mesa, Esceivas de borracha para esfreSorvetes Caiu Ltda.
gadores de borracha, Esguichos , MaçaLocal: São Paulo
netas, Molas de borracha, Pedais de
Classe: 41
•
acelerador e partida, Rodas de borracha.
Artigos: Sorvetes. Pós para Sorvetes.
Solas de borracha e Suportes
Essências •
N9 877.245
Ni' 877.235

y_

uc

Requerente: bicalho E Quimarães Ltda.
Local: Minas Gerais
Classe: 23
Artigos: Tecidos
N..' 877.240

Requerente: Panificadora Vulcão Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos': Pães, massas, farinhas e féculas alimentícias, balas, bombons, caramelos, confeitos compotas doces em
geral, drops, cremes frutas cristalizadas,
sorvetes, geléias, frutas, laticínios biscoitos, pastilhas, sucos alimentícios, de
frutas e xaropes alimentícios
—--N.° 877.238

Regue:. -ate: Companhia Nacional
de Álcalis
Local: Guanabara
Classes: 1 e 38
Artigos: Barrilha leve, pesada metalúrgica e carbonato de sódio usados na
indústria
Caixas de papelão, sacos de papel
e papéis semi-impressos
N.° 877.243
Requeren te : Geme rcial Construtora
Cyrino Ltda.
Local: São Paulo
Classes: 16 — 33
Insígnia
N9 877.246

iNDUSTRIA BRASILEIRA'

iss assa

Indústria Brasi leira

Requerente: Manufatura de Roupas Ita
Limitada
Requerente: France-Bel, Sociedade
Requerente: Missmassa Ltda.
Local: Minas Gerais
Manufatureira e Distribuidora de
k
Local: São Paulo
Classe: 36
Produtos de Beleza S.A.
Classe: 41
Local: Guanabara
Artigosc: Sorvetes. Pós para Sorvetes. Artigos: Blusas bonés, boinas, calças,
Classe: 48
Essências 1 coletes, casacos, sobretudos, camisas,
camisetas, cuecas, calotes, chapéus, cin- Artigos: Água de colônia, baton,' briN,' 877.237
tas calções, capas, capotes, calças para lhantinas, carmin, cosméticos, dentifrísenhoras e meninas, camisolas, combi- cios, escôvas para toucador, essências,
n,:t-sões, cachecols, carapueas, gravatas, extratos, desodorantes, lápis para magorras, ligas, lenços para cabeça, lenços, quilagem, loções perfumadas para caluvas, manteaux, meias, maillots, pija- belos, perfumes, petróleos perfumados,
mos, porta-selos, puloveres. roube de pó de arroz preparados para embelzachambre, saias, cshorts», roupas feitas, mento de peles, sabonec-Z.:s, sacheis perpara homens, senhoras e crianças, sué- fumados, talco , tintaras para cabelos,
vernizes c esmaltes para unhas
teres sobretudos vestidos c tailleurs
Requerente: Cooperativa de ProduçÁo
de Bansa Sant Ana Ltda.
—
Local . Rio Grande do Sul
Classe: 41
-.
?RECO DO ,NCIEIZO DE HOJE: Neli O,16
Artigos: Banha

Ind.Brasilelisa

0.1.•nnnnn

OL

Requerente: Comércio de Pedras
Itacolomy Ltda.
Local: São Paul
Classe: 16
Artigos: Argila, areia, azulejos, calhas para telhados, cimento comum,.
caixas de cimento, cal para construção, ladrilhes, iageotas; lajes, pedras
preparadas para. con,§truci5 :. .s, portas,
portões, tacos, telhas, tijolos, tubos
•
de concreto e vitrôs

