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DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

DEPARTAMENTO NAClONAL !REVISTA
DA PROPR!EDADF. 1:!')1:STMALI
Grupo de Trabalho
Expjcitcnte de 21 de março de 1969
.,lia:"cas Deferidas
N a 165.285 - Real Neon Ltda, Classe 8..
N9 243.777 - Felina - 'P alma Fábrica. Elétrica e Mecânica Lltda.
Classe 8 (com exclusão dos artigos
indicados pela seção).
N 9 264.666 - Emblemática - Gerb
Weyersbrg - Classe 11 (com exclusão
do S artigos indicados pela seção),
Na 397.191 - Afinará - Cia. de
Administração Aimaré - Classe 16
papel Para correspondência).
N9 452.206 - Bandeirantes ,- Re.
c r eio dos Bandeirantes Imobiliária
S.A. - Classe 38 (Com excliisão de
papel para correepondncia).
N 9 479.332 - Durval - Montas..
bali Petrochimica Sp A. - Classe
1 (com exclusão dos artigos indicados pela seção).
Na 532.'794 - Eminerong - Eme
merong Comércio Importação Ltda.
- Classe 7.
N a 534.371 - Seapex - Darrow
Laboratórios S.A. - Classe 3.
N9 546.689 - Dislal - Dislal Distribuidora de Laticinios Ltda. -Classe 41.
N a 538.373 - Administração de PeS
sqal - Flávio Rodrigues Silva. Classe 32,
536.961
Credi Ramos-.--- Lo.
jas Credi Ramos Ltda. - Classe
36.
N a 590:228 - Sepsfarm - Incluse
tria Farmacêutica da Produtos Antie
séptico Sepsfarm Ltda. - Classe 3.
Na 591.166 - Aducical - Comer.
cial Sebastião Correia de Mello S.A.
- Clase 3.
Na 593.647 - G re en's Economiser
, - E. Green & Son Lira:teci - Classe 6.
Na 568.241 - piormilage - FormiUna Indústria e Comércio de Lages
e Blocos de Concreto Ltda. - Classe 16.
N 9 599.339 - Grand-Mere kahashi & Cia. - Classe 42.
Na 610.908 - Compare - Cia. de
Abastecimento do Recife Com p are Classe 41.
N 9 610.915 - Bombatee
Mecânica • Bombatec Ltda. - Classe 33.
N9 611.656 - Chavacete - Monna g e et . Retorderie de Chavano - Classe 23.
N a 611.659 -- .Chavasol nage et. eRt e " -lesi - de Chavanoz Classe 23,
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N 608.035 - Dow Chamiça' Cem
pany - Classe 18.
N 608.087 - Dow - The Dois
Chemica/ Company - ClasSe 31,
N 607.239 - Dia Spectra Smnd
-Cassio Muniz S.A. Importação e
Comércio - Classe 8 (sem direita ao
uso exclusvio da expressão Speet-a
Four.d) .
N 608.005 - Egycsa
Ccinucial
Guadalupe Ltda. - Clase 41.
N €09.220 - Super Sio - E:Wel
Einprsa Técnica de Asistncia (2omer.
ciai Ltda. - classe 26 (cem ex.
clusão cies arti,s :11!:licados pe'a.
seção).
N 611.340 - Itor -- Otto Fei o de
La, Roca -- Classe 21,;:
N 613.110 -- Guará - O'paa
Olecis do Prá S.A. - Classe 47.
N 613.643 - Sambuc - Societa
per Azioni Strega -Alberti Be:levanto (Sab) - Classe 42.
N 613.930 - Manhattan Editora
Ltda. - Classe 32.

N 9 610.271 - C'arnet Felciidade
N9 612.350 - Bertioga - Indústria
e Comércio, de F'ios Elétricos Ltda. - BE - Utilidades Domésticas e
Brinquedos Ltda. - Classe 5 (com
- Classe 8.
Stras- exclusão dos artigos indciados pela
Francinete
Na 61:i.417
seção).
•
burger & Cia. - Classe as.
N 9 423.578 - R. Sampaio - R.
N 9 612.429 - Espaço - Marcaria.
Sampaio Representações Ltda. ia e Carpintari Espaço Ltda.
Clsse 38.
Classe 4.
N 9 523.222 - Agronorte - Usas
N9 613.804 - Chema Zr-chacal
fer - Labortório Fimcéuti.co Clau- ,Sociedad Anónima Comercial Incluo
trial e Imobiliária - Classe 41,
Ler Ltda. - Classe 48.
Na 601.666 - Stratocar
Luiz
N 9 481.172 - Queen Eleanor - D'Alberto
Genzalês - Classe 21.
H. Ste,nham Limited - Classe 42.
N 602.031 - Pingar Touch - MeN9 481.174 - Highlander perna S.A. Indústria e Comércio Stenham Limited - Classe 42.
N 9 481.177 - Premiar Scotch Classe -21.
Whisky - H. Stenham Limited N €02.309 - 0 .scar's Oscar's
Classe 42.
Agricultura Indústria e Comércio
N9 492.203 - 2Ce3 - Vibar Indús- S.A. - classe 41
N 602.655
Wind Stop
Noura- Título de Estabelecimento Deierido
tria eComércio S.A. Vicsa - CiasN 9 466.200 - Ramos Luxo - Áurea
cy Longo - Classe 31.
se 5.
N 602.820 - Gelblue Bozzano Accacio Sanes - Classes 8, 6 e '3 -N9 621.831 - Butschardt - Paulo
S.A. Comercial Industrial e Impor. Art. 97 na .1.
Butschardt - Classe 41.
tadora
Clase 46.
544.905
Pingouin
Florinette
N ? 516.77'4 - Café e Bar Tilo:asa.
Na
Natte - Lanifício SulRiograndense S.A. Comercial Indust.rail e Impor_ - Café e Bar Tiroleza Ltda. - elas.
N9 602.821 - Gelbue - Eszzane ses 41,42 ^. 43- Art. n°97 n9 2.
S.A. - Classe 36.
- Clase 48.
N9 543.235 - Editôre. Lar Pariu.
Na 545.591 - São Luiz - São Luiz ta.dora,
Na 602.898
VCF 81VI Aços Villa- guês - Antônio Fernandes Pereira,
Importação, Comércio e Representa.
res S.A. -- Classe 11.
Marques - el. 32 - Art. 97 ri , 1.
ções Ltda. - Classe 8.
N 9 603.779 - Caiffire - João Bru- N 9 550.944 - Fábrica de Roupas
AçOfer EnNa 579.122 - Açofer
Leonardo - Classe 32. (com ex- Finas Luxy Nil - Heme T. Rasais
genharia Indústria e Ccmércia Ltda. no
clusão dos artigos indciados pela se.. & Cia. Ltda. -- classe 36 - Classe 5.
ção) .
97 n9 1.
N: 584.173 - Thu-Ya Simões EmIacy Filmes N a 612.940- Enchanted Valley
N 604.223 - Iacy
blemática Mista - W S. Simões Dias Propaganda
Ltda. .- Classe 32.
Texas Ranch Desenvolvimento
& Cia. Ltda. - Classe 2.
N 604.249 - Saint Gerami- Saint ritorial e Agrícola S. A. - Classe 33
N 9 602.911 - Vca-40 - Aços Vil. Germanin
97 n 9 1.
Flores
Artificais
e
Artilares S.A. - Classe 11 (com exclue gos para Presentes Ltda. - Classs - Art.
N a 565.218 - Pecaria LI-alia
são de c-amisas para cilindros) .
Caetano Lobozzo
G:asse 41
Na 602.917 - VCF-20 - AÇOS Vi- 25.N9 605.912 - Silentoque Art. 97 ri» 1.
lares S.A. - Classe 11 (com ex- indüstrai,
e Comércio S.A. - Clas. N9 579.537 - Aliança Americana de
clusão de camisas paar cilindros) .
Cultura Inglêsa. Ruy de Barros
se 18.
Chalmers - classe 33 - Ar!. 97.
N a 603.317 - Spuncet - Spumar
N
a 609.214 - Super Sélo - Emtec lia 1.
Espuma e Nylon S.A. Indústria e Empresa Técnica de Assiste:leia, CoComércio - Classe 36 (com exclusão mercial Ltda. - Classe 12 (com ex.. N2 606.041 - Coflspauij - Cons.
dê leques).
pauli S. A. Técnica. Paulista, de Cons.
N a 606.309 - Rio Quati'ec,então •'-- clusão dos artigos, indicados pela se- ty uções
classe 33 - Art. 97 n? 1.
Som I(idustria e Comércio S.A. - ção:.
Nome Comercial .Deferido
Na 609.215 - Super Selo - Emtec
Classe ,3.
Refri. Emprêsa. Técnica de Assistência Co- Na 476.183 - Indústria de Cone_
N,' 603.261 - Lusofrio
mercial Ltda. . - Classe 13 (com 'dias e Peças Forjadas Conforja. Lil
geração Lusofrio Ltda. - classe 3. exclusão
dos, artigos indicados pela mita.da. Indústria e Conexás e Peças
IV 607.567 -- El Caribe - El Ca_ sec,ão)
Forjada.s Conforja Ltda. - elas.
riba Engenharia Comércio Indústria
seis 11 e 33 -- Arts. 97 na 2.
609,216
Su
p er Sêlo Eintec
Ltda. - Classe 8,
Emprêsa 'Técnica de Assistência Co- Na 613.102 - Sociedade Industrial
Na 607.659 - Is,otex - Produtos mercial Ltda. - Classe 14 (com ex- Agrícola Corurnbaese Ltda. - Sacie.
.Perstor p IndúStria de Plásticos S.A. clusão dos artigos . indicados pela se. dada Industrial Agrícola Corumbe.en,
se Ltda. - Art. 9, ir 2.
- Classe 4 (com exclusão dos arti- ção) .
N 609.217 - Super Sêl.o Eintec N a 613.192 - Sociedade Inci::.stria/
gos indicados pela seção).
EmP r êsa Técnica de A5sist5né.:9. Co- Atrícola Cerumbaense Ltda. 4- So..
N a 607.323 -- Maquinasa Mae- mercial
Ltda. - disse 15 (coM ex.- ciedade Industrial Agrícola Corume
nal S.A. Máquinas , Operatrizes - alusão
dos artigos indicados pela se_ baense tLtdo. - Art. 93 na 2.
Classe 3. (com exclusão do; attiges
/ião) .
indicado pe.l seçãoa).
N? 608.072 - Minérios Nacionais
N 608.082 - Dow - The Do-Ltda. - Minérios Nacionais Ltd.i.
indicado pela seção) '
ciasse
5
Compa.ny
=tical
Ari.
09 na e.
mciatpeher
Anta.
N9607.820

.
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,~ As Repartições Públicas de.
#rtíit) entregar na Seção de Comunicações do Departamento de
:Imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à publicação.
• As reclamações pertinentes
matéria retribuída, nos casos de
'érro ou omissão, deverão ser
por escrito à Seção
.
íorinuladas
'de-Redação, até o quinto dia útil
'subseqüente à publicação no
'órgão oficial.
-- A Seção de Redação funciona, para atendimento do público, de 11 às 17h30m.

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR GERAI,

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
CHEFE DD EERVIDO DE PUELICAÇÔEO

csileac Da Erçao DU faeoaçÃo

FLORIANO GUIMARÃES
J.B. DE ALMEIDA CARNEIRO
DIÁRIO OFICIAL
EEÇÁO W
99.160 da publicidade do expediente de Departamento
Nacional de Propriededa Incluo:Arfai de Ministério
- da Indiástrie • do Comercio

Insprenso nas Ofleinaa cio Departamento de unprensa Nacional

ASSINATURAS •
REPARTIÇÕES E.PARTICULARES

FUNCIONM210,5

aii• As assinaturas vencidas po-

derão ser suspensas sem prévio
aviso.
• Para evitar i?tterrupção na
remessa dos órgãos oficiais a renova ção de assinatura deve set
solicitada com antecedência de
trinta (30) dias.
• Na parte superior do ende•
rêço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e a mês. e e ano em que findará.
• As assiaaturas das Repartições Públicas serão anuais e de.
verão ser renovadas até 28 de fevereiro.

Capital e Interior :
-- Os originiais, devidamente
Capital e Interior:
autenticados, deverão ser dactilo- Semestre
NCr$ 13,50
NCr$ 18,00 Semestre
grafados em espaço dois, em uma Ano
e:• • NCr$ 27,00
• • NCr$ 36,00 A no .e • P'1,"11-•-•
só face do papel, formato 22x33:
Exterior
Exterior
as emendas e rasuras serão reses• Ner$ 30,00
•-* 4,4 I,*
NCr$
39,00
Ano
•
Ano
U.:‘
salvadas por quem de direito.
•
/14.4

.1'4

IR* MI

-- As assinaturas podem ser
tornadas cm qualquer época . do
ano, por seis meses eu um ano,
exceto as para o exterior, que
sempre lerão anuais.
Frase de Propaganda Deferida .
N 9 3 - Para Homem Nenu
N9 613.084 - Para homem nenhum botar Defeito - Dormel Sacie.
dade Industrial e Comercial de Roupas S. A. - classe 36 - Art. 101.
N9 606.025 - Resultados Milionários em negócios imobiliários - Alberto Florido Júnior e Alfonso Estevez
Fabeiro - classe 33 - Art. 101,
Insignia Defenda
N9 608.031 - Jal - al Contabilidade Ltda. - classes 32, 33 e 38 art. 97 no 1.
Marcas Indeferidas
N o 265.253 - Emblemática - São
Paulo Alpagatas S. A. - classe 36.
N9 232.146 -- Excelsios Onker
Phoenix Nahmaschinen Aktiengeselschaft - classe 6.
N9 457.346 - F. L. Indústria e
Comércio de Forjas da Lapa Ltda. classe 21.
N9 458.276 - Listas Amarelas Listas Telefônicas Brasileiras S. A.
Páginas Amarelas - classe 32.
N9 4E5.272 - Bandeirantes - Eletro Ferragens Bandeirantes Ltda. classe a.
N9 553.182 - Primavera - De Millua Comércio e Indústria de Roupas
S. A. - classe 36.
N9 584.716 - 3 Poderes - Panificadora 3 Poderes Ltda.. - classe 41..
No 593.343 - São Lourenço - SalVador Cabello - classe 15.
N9 597.520 - Coliseu Bar e Restaurante Coliseu Ltda. - classe 38.
N9 599.033 - Rio Una - José Vitalino dos Santos - classe 42.
N9 599.528 - President - -Tonbras
S. A. Indústria, e Comércio de Aparelhos Eletrônicos - classe 8.
1\1 9 612.437 - Washington Washington Machado - classe 28.
N9 549.256 - Durex - Auto Asbee_
tos S. A. - classes 33 e 39.
IsT9 566.336 - Vuicasal - Brunetto
Gicaisinrietti & Filhos - esse 39.
N o 666. .842 -- Sem-Passar - Marian Dzieciolostski - Classe. 36.
N9 494.981 - Canaree-eae - Edson
Medeiros - classe 42
N9 609.454 -- Doias --. Adrainistração e Pe,rticipae tees L' n. clasat 50.

O

NÚMERO AVULSO
preço do número avulso figura na última página de cada

• A remessa de valôres, sem
pre a favor do Tesoureiro do De.
partatnento de Imprensa Nacia.
nal, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à sua aplicação.
•

Os suplementos ás edições

exemplar.
dos órgãos oficiais só serão terno• O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0,01, tidos aos assinantes que os sotise do mesmo . ano, e de NCr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores. citarem no ato da aàsinatura
Argear S.A.
Dia 21 de março de 1969
N9 599.604 - Argsr
Máquinas Industriais - classe 6.
riviiégio
de Invenção deferidos
N9 6'03.800 - MS Sept Peche João Bruno Leonardo - classe 48.
N9 142.319 - Mecanismo para caixa
N9 603.803 - Meu pecado - João de bobinas nos teares de tecelagem
Bruno Leonardo - classe 48.
- Metapic S. A.
N9 604.033 - Mias-Personality N9 142.343 - The National Cash
De Minus Comércio e Indústria de Register Co. - Sistema Automático
Roupas S. A. - classe 36.
de percepção.
N9 606.051 - Trapiche - Mendes
N9 142.355 - Dispositivo operado
Lima S. A. Indústria e Comércio - par modulação - martin Marietta
classe 41.
Corp.
•
N9 610.152 - Nova Guiné - Frigo,
No 142.381 - Aperfeiçoamentos em
rifle° Nova .Guiné Ltda. - elas- eruveiros Elétricos - Nicolino Guise 41.
marães Moreira.
N9 612.832 - Rio Una - Cia. AçuN9 142.434 - . Contador de Carreira
careira Santo André do Rio Una - para máquina de fazer tricot Cano
classe 1.
Reslaelli.
Expressão de propaganda indeferida
N9 151.014 -- Processo para, detectar
No 607.090 - M. P. R. - Os melhores Preços do Rio -- classes 16 os curto circuitos nas celulas de ele.
trolise de catodo movei de mercúrio
e 28.
solvay & Cie.
N 9 603.795 CIeopatra usou mon
N9 151.108 - Transformador de
Piche e conquistou Marco Antônio - medida
enchido com óleo - Aktien
João Bruno Leonardo - classes 32
-- Gesellschaft Brown Boveri. / Cie.
e 33.
151.902
- Circuito para ré irNq
Exigências
radiação do som de aparelhos de Redo mesmo - José Veroneesi.
Térmos com exigências a cum- produção
N9 152.122 - Sistema de Transmisprir:
de mensagens - International
N9 428.115 - E. Almeida Comér- são
Business Machines Corp.
cio e Indústria S. A.
152.136 -9- Aperfeiçoamento
N9 562.504.- Cia. - Estanif era do •em NO
aspirador de pó - General ElecBrasil.
No 606.114 -a. Estromboli Comércio. trio Co.
No 152.569 - Aparelho para posi.
de Bebidas Ltda.
e reter material de registro N° 603.830 - Adelino dos Santos; cionar
National Cash Registar Co.
N9 609.236 - José de Araújo Bestes The
152.322
- Aperfeiçoamento em
N9
e José Roberto Ribeiro Bastos.
de circuito elétrico do
Oussama Soukail interruptor
N9 610.134
tipo a vácuo - General Electric Co.
Moukaddem.
N9 163.085 - Aperfeiçoamentos em
N9 600,295 - Professor Mancs1 Cân- articulações
metálicas - J. Pairn S.
dido Rodrigues..NQ 603.700 - Destilaria Old Scoia A. Indústria e Comércio.
S. A. Indústria e Comércio.
N9 166.501 Aperfeiçoamentos em
tubu:antes extensiveis e
NO 607.337 - Destilaria Old S.cotia estruturas
armações radiais expansíveis - J.
S. A. Indústria" e Comércio.
S. A. Indústria e Comércio.
No 608.829 - Salustiano AÍ tenso Faias130.988
- Aperfeiçoamentos em
NO
Vasconcellos Soares.
para segurar folhas de -vidro
NO 610.359 - Químico Valreey S.A. tenazes
- PPG Indústria Inc.
Diversos
N9 133.037 -- Nivelado,: para suspensões pneumáticas de veículos com
564.863
-M.
Schischlee
ize
PiNo
recuperação automática da jôgo do
rais. - Aguai de-se .
mancai cio eixo de comando - FáN9 446.073 - Ferro Cola:int:e - Co- brica lialiana. Magneti Mareli S P . A.
/ mércio e Incluatria Lide. - aesara.W 123.196 - Carregadores de terra
de-se.
cs.ecivadn, --t• Massey Ferguson Inc.
131Vt e s i- , Pril PAYS--_-eTses
1.374 - - General Electric Co.

No 137.701 .- Chave protetora ;termica eletrô magnética 'para motores
e outros - Spelex Indústria e Oomércio Ltda.
N9 138.062 - Estrutura de Armário - Whirlpool Corp.
NO 138.189 - Novas disposições ei.
carrinhos para elevar cargas - Car,
los Janota.
NO 138.326 - Aperfeiçoamentos relativos s classificação ou triagem de
objetos translúcidos - E. W. Guiason Seeds Ltd.
NO 138.476 - Máquina de escrever
tendo um único elemento cabeça de
impressão - International Business
Machines Corp.
NO 133.480 - Aperfeiçoamento em
uma célula a gás -- General Electric
Co.
N9 138.696 - Aperfeiçoamentos em
chaves elétricas seletoras - Walter
de Hollanda Cavalcanti.
NO 139.107 - Dispositivo Hidráulico - The Bondix Corp.
No 139.658 - Conjunto de tubeira,s
para máquinas para lavar louça G. Bauknecht GMBH.
N9 140.259 - Conjunto de Anéis
deo cemento com várias peças - Mcquay Morris Manufacturing Co.
N9 140.685 - Aperfeiçoamento em
compressor de refrigerador - General Electric Co.
N9 140.824 - Aparelhoe processo
de operação com arco voltaico -;Union Carbide Corp.
N9 141.367 - Esquema de ligação
para sistemas de transmissão telefônica multiplex temporizado - Sie,
mens Aktiengesellschaft.
NO 141.620 - Aperfeiçoamento em
sistema semicondutor- Siemens
ellschaft.
Schuckertwerke Aktienges
N9 141.797 - Dispositivo elétrico Motorola Inc.
NO 141.916 - Aperfeiçoemento em
combinação de interruptor elétrico e
fusível - General Electric Co.
N9 144.139 - Aperfeiçoamentcs em
bombas submersas - 'Natalia Arroyel
Nieto.
NO 144.620 - Um ccndutor elétrico
extremamente flexível • e facilmen'e
soldável - Facetyt S. A.
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Medélo de Utilidade Deferidos .,
NO 1 35.433 - Névo mod'élo de -dispositivo de iluminação para fins decorativos - Edgar . C'iare Indústrias
de Vidro Ltda.
No 142.060 - Névo mociêlo de vasacior com extrator central automático para macete, martelo e. prensa
- Ernesto Pakrauskas.
NO 15 1 .099 - Carretel de mola com
lios elétricos para veículos e outros
- Manoel de Almeida Pinheiro Braz
Machado.
NO 140.868 - Nêvo m•dalo de conexão para tubulações - Cia. Hansen Industrial.
No 144.020 - Um nérvo tôrno de
tancacia versátil - Bens Muller.
Privilégio de Invce.ição Indeferidos
N9 139.785 - Elementos pré-fabricados em concreto ou similar para
construções moduladas - Antônio
Marquês Boa Viagem.
No 127.717 - Nôvo tipo de automático para câmbio de veículos motorizados em geral - Tenichi Pukushima.
N9 137.820 - Nõvo pro.cesSo para
Lixar travessas em longarina.s de veículos - Fruehauf do Brasil S. A. Indústria de Viaturas.
PáTAra etaoin shrdlu ETo
Exigências Técnicas a Cumprir
N O 152.029
meloa
S. A., Indústrias Elatrônicas.
N9 154.207. - Kiiahi Amerniya.'
No 151.095 - The Babcock
Ca
NO 162.154Th
e British Aluminium Co. Limited,
N9 171.907 - Quatro Auto Partes
Ltda.
N9 172.179 - Sifatspa.
NO 113.155' - Dynamit Actien Gesellschaft Vormals Alfred
Co.
N9 124.021 - Indústria e Comércio de Instrumentos de Cordas Di
Giorgio Ltda.
No 136.195 -- Gustav Gottfried Pappermann.
N9 137.031
Teg Indústria e Comércio de Auto Peças Ltda.
N9 137.218 - General Electric Co,
NO 147.207 - C'empagnie Generale
de Geophysique e Instituto Français
du Petrole der Carburanrs et LubriUcants.
N9 115.807 - Comissariat l'Ener.
gie Atm/ligue.
N9 157.006 - United States Steel
Corp. do Est. Delaware.
NO 157.143 - United States Steel
Corp. do Est. de Delawa,re.
N9 163.015 - Les Usines de Mello.
NO 1E4.990
Ibroc Ind. Brasileira
de ()cuias Ltda.
N O 167.327 - Aluminium Laboratories Limited.
, NO 128.522
Henry John Kupty.
N9 168.673 - A. O. Smith Corp.
NO 169.242 - Carlos Verran Brandão.
NO 1e9.368 - Ford Motor Co.
NO 170.041 - Waldemar Ruben
Spiandore.
No 170.465 - G. Rosnar & Cia.
Ltda.
NO 172.474 - Fibro Sisal Limitada.
NO 173.001 - José Cherubino Jr.
NO 173.011 - Veb Farbenfabrik
Wolfen.
No 173:017 - Veb Farbenfabrik
Wolfcn,

Yainashita Yukio.
N9 174.971
N9 174.977 - Alex Priadmann
Kommandit Gesellschaft.
N9 174.997 - Charles Jacque Janne.
N9 175.001 - Leif Erik Sorensen:
NO 175.002 - Leif Erik Sorensen.
NO 175.027 - Italma S. A. Indústria do Mobiliário.
N9 185.949 - Karl Unterwejer.
NO 185.988 - Aldo Orlando Deucher.
N9 187.429 Sh-unji Nishimura.
N9 188.101 - Guilherme Adclpho
Timmerman.
NO 188.103 - Danillo Polidoro.
NO 190.277 - Giuliano Gibelli.
N9 128.262 - Marrikyn Indústria
de Máquinas Agrícolas Ltda.
N9 131.146
Tatuo Yoshino.
NO 164.925 - Nelson Neves Tavares de Almeida.
NO 187.834 - Shinnosuke Funakuloo.
NO 187.840 - Farbwerke Hoechst
Aktiengesalischaft Vorm Meister Lucius
Bruning.
No 187.911 - José Vinardo Soares
Costa.
NO 187.929 - Monsanto Co.
NO 187.980 - Telefonaktiebolaget
L. M. E'ricsaon.
No- 187.991 - Ricardo Cuellar Forrar.
NO 188.000 - Fernando Riscado
Cordas..
N 9 188.01 - lvLagrini Fahriche
Riunite Magrini Scarpa e Magnano
Msmspa.,
No 155.641 - Monsanto Co.
N9 170.294 - Itt Industries Inc.
NO 186.718 - Antonio Fernandes
Thomaz e Sebastiã-o Martins Vicente.
NO 127.802 - In,ternational Minerais ,P.; Chemical CO.
NO 140.917 - Deutsche Gold urict
Silber .,Scheideanstalt Vormals Rbessler.
N9 174.863 - Yolando Tognato.
NO 174.881 - A Otto Koch e Cia.

No 173.4z0 - Fruehauf do Brasil
S. A. Indústria de Viaturas,.
N9 174.246 - Norton Co.
N9 174.926 - Monte Sanders Hudscan
No 174.932
General Foods Corp.
No 174.939 - Metalúrgica Barra
do Pirai Ltda,
No 174.955 - Sandra Ribeiro da
Costa Lacerda Vieira,
N O 174.960 - Ralph Figueiredo
No 174.98 - Caterpillar Tractor Co.
No 174.957 - International. Busi- ness Machines Corp.
No 174.968 - Roakaaati Fttandarcil
Cern

NO 167.15:1 - Dairobras Industra;
Metro Mecânica Ltda.
No 187.915 - Sven Ingmar An.
pe,ras.on.
N9 188.007 - Gagilardi Research
Corp.
N9 188.008 - J. R. Geigy S. A.
NO 183.010 - Ceskoslovenska Akademie Ved.
N9 188.011 - Maierform Trust Reg.
No 198.013 - Nicolas Reisini.
No 188.016 - Metal Contrainere
Limitect.
No 188.021 - CND Ficha Oboravy
Podnik.
N9 188.026 - Ja.ck N. Binns.
N9 188.028 - Laminação Nacional
de Metais S. A.
NO 123.030 - Corri-alio Peruca
Camps S. A. Indústria e Comércio.
N9 188.033 - William S. Collens.
No 188.534 - Alfred Taves Maschinen Uni Armaturenfabrik KG.
N9 188.035 - Alfred Teves Maschlnen Und. Armaturenfabriek KG.
NO 188.037 - Atkins Hatch e ASSO&ates Ltd.
N9 188.043 -- Jorge Ferreira da
Rocha.
No 188.045 - General Eletric. Co.
No 188.051 - Martins Robert Macdonald Aistergren.
NO 188.060
Shionogi e Co. Ltd,
N9 188.072 - Alfred Teves Ma.schinen Und. Armaturenfabrik KG.
No 191.894 - 'Alfa Romeo S P A
NO 192.407 - Alfa Morea S P A
NO 192.885 - Alfa Romeo S P A
N O 193.577 - Alfa Romeo SP A
No 193.578 - Alfa Romea S P A
NO 193.747 - Alfa Romeo S P A
N O 193.748 - 193.749 - 193.752 Alfa Romeo S P A
NO 137.303 - Montecatini Soc,icta
Generale per L'Indú.stria Mineraria e
Chimica.
N9 154.163 - Tomirotti e Cia. Ltda
N9 157.219 - The Quaquer Oats Co.
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NO 163.25 - Anglo American Corp
of South Africa Limited.
N O 165.485 - Eutectic Walaing
1 ys Corp.
No 166.283 -- Koppers Co. Inc.
No 167.504 - Hercules Poavder
N o 167.549 - Unilever N V
N9 168.974 - Allied Chem:cal Corp
NO 169.636 - Fisons Pest Con-,rol
Límited.
N o 170.123 - William Stanley lt,mv
No 170.323 - Beacon Manufacturing Co.
N9 170:403 - The National Casn
Registar Co.
N9 170.849 - Union Carbide Corp
N9 170.874 - Societa Rhodiatoce
S PA
NO 170.989 - Farbenfabriken Bayer
Aktiengeselischaft.
N9 171.469 - Pisoas Pest Control
Limited.
NO 171.850 - Shell Internationale
Research Maatschappij N. V.
N9 172.499 - W. B. Grace e Co.
N O 172.722 - Kimberly Clark Cor')
N o 173.474 - J R Geigy S. A
N9 173.493 - L Givaudan e Cia.
Scciete Anonyme.
N9 173.494 - L Givaudan e Cie
Saciete Anonyme.
L Givaudan e Cie
N O 173.495
Societe Anonym e.
L Givauclan e Cie
NO 173.496
Societe Anonym e.
United Staes
No 173.919
Corp..
N o 174.245 - E. Merck Aktienge.
Sellschaft.
N9 174.496 - Tachikawa Researeb
Institute.
N9 174.611 - J. R. Creigy S. A.
NO 174.744 - Dow Corninj Corp.
N9 106.967 - The Dow Chemical Co.
N o 139.335 - Imperial Chemical Industries Limited.
N9 140.037 a-- Societe Anonyme rias
Pneumatiques Dunlop.
No 143.768 - E 1 Da Fon", de Nomoura And Co.
No 143.769 - E I Du Pont de Na.
moura And Co.
NO 157.043 -- E I Du Pont da Nemours And Co.
NO 161.776 - Institut Français
Petrole Das Carburants Et Lubrifiants
No 163.950 .-- L'Electro Rcfractaire.
N9 164.0k1 - Ccntinental Can Cu.
Inc.
NO 164.375 - Eletrckemisk A. S.
No 165.859 - Imperial Chemical
Industries Limited.
No 165.877 - Vanredvell Products
Limited.
No 166.068 - Kare Norman Boag.
No 166.091 - Gebr Bohler e Co.
Aktiengasellschaft.
N9 166.284 - Farbenfabrik en Bayer
AktienLiasleschaft.
N9 166 847 - Etablissemants Kahlmann.
N9 169.298 - J. R. Geigy S. A.
N9 170.362 - General Foods Corp.
N9 170.810 - PechineY Compagzue
tallurgiques.
de Produits Chimiques et Electreme.
No 171.018 - Monsanto
No 171.307 - Monsanto Co.
No 171.336 - E I Du Pont de Nemoura And Co.
NO 171.508 - Farbwerke Hoechst)
Aktiengesellschaf t Vorm Meiter Lucius e ir:Luning.
N O 172.471 - The Goodyear TirCt
e Rubber Co.
No 172841 - Johson e Johnson.
N9 173.158 - The Goodyear Tire
e Rubber Co.
N9 1 473 a56 - Arnold Edward Rabe.
NO 174.070 - Allied Chemical Corp
N9 174.071 - Freeport Chemical
Distributors Incorpo.
No 174.994 - Conte Giuseppe.
NO 174.667 - F Hoffma nn La RO,
che e cie Societe Anonyme.
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Allied Chemical Corp
N Q 174.732
N9 174.823 - eserve Mining Co.
N9 163.198 - Pharma Plast.
N9 165.078 - N. V. Philips Gliniampenfabrieken.
N9 165.132 - Richardson Mierrell
Inc.
N° 165.158 - Crown Zellerbach Corp
N9 165.307 - Farbwerke Hoechst
Aktiengesellschaft Vorm Meisler Ludus e Bruning.
N9 165.394 - Merck e Co. Inc.
N9 165.651 - Cibo, Societe Anonyrne
N9 166.653 - Ghas Pfizer e Co. lia.
N9 167.585 - Veb Arzneimittelweike
Dresden.
N9 169.369 - I° Hoffmann La ": -;,oche e Cie Societe Ancnyme.
N9 169.889 - Rousse' Uclaf.
N 9 139.848 - José Francisco Aranha.
N9 142.517 - Seiro Kawata.
N9 146.996 - Inácio Tatulli.
N9 158.009 - Ainerican Can co.
149 158.308 - Adelino Corrêa da
.1osta.
N9 161.193 - Bellini de Faria.
N9 167.235 - Ande Africani.
N9 95.811 -- LJ:s Laboratoires Fran;ais Chimiotherapie.
N9 97.881 -- Jocelyn Fielding Doudas e Eugene Robert Lawrence Gauduan. N9 105.027 - E I Du Pont De Nonours e Co.
N9 107.436 - Edgard Pierre Monel Saint Paul.
N Q 113.844 - Inventa A G Fur POLShung Und Patenverwertung.
N9 119.570 - Chemische Werke Fluis
kktiengesellschaft.
N9 122.032 - Xational Lead Co.
N9 123.060 - Wlodzimierz 'Kunovicz e Franciszek Ulak.
N9 128.678 - Eli Lilly And Co.
N9 130.452 - Dr. Fred Leuschner.
N9 130.611 - Sandoz S. A.
N9 130.931 - Nathaniel M. Winslow
N9 131.314 - Kanegafuchi Kagaku
(:1 8374:1 Kabushiki Kaisha,
. N9 132.427 - Societe des Usines
hirniques Hhone Poulenc
N9 133.498 - United, States Itubier Co.
N9 134.069 - Societa Italiana ReN9 136.870 - Ayrest 191ackenna e
larrison Limited .
N9 138.441 - Haien International
ánc.
N9 138.624 - Libbey Owens Forsd
:41ass co.
N9 138.682 - Monsanto Co.
N9 139.886 -,- Allied Chemical Corp
N9 141.302
The National Cash
tegister Co.
4ARTINS - P. I. 116-120 (24-3-69)
N 147.741 - A.;ahl Kase,i Kogyo
Kabushikikisha.
N9 149.022 - Shell Internationale
Research Matschappij N v
N9 149.045 - Badische Anilin ,s4
Soda Fabrik Aktiengellschaft.
N9 149.205 - hilips etraoleum Co
N9 153.194 - E. I. Du ont de Nenours and Co.
N9 154.540
ellrbert C. Stecker.
N 9 157.252 -- Shell Internationle
Research' /vIaatschappij N. V.
N9 157.804 - Kaiser Alurnirdum
o Chemical Corp,
N9 159.797 - Kyowa Kakko kog,yo
r,o Ltd.
N 9 160.014 - C elanese Corp of
kmerica..
N9 160.020 - Shell Internationale
Research Maa tschappij N. v.
N9 160.083 - Estman Kodak Co.
N 163.130 -• Irron Intern-ktionai
(no.
X 164.114 - Sheil Internationale
'r.essreh Maatschand N. V.
X 164.584 - The British Drug
qouses Limited.
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• N 165.159 - Crown Zellerbach Cor_ cões ao termo n9 178.49 modelo in.
dustrial).
poration.
Seção de Exame Formal
Aços Villares S.A. (oposição ao
N 165.650 - Oba, Societé Anonytermo n9 137.504 privilégio de In..
me .
de Marcas
N 167.687 - ".1,(Icnel Laboratories venção).
Gesellschaft fur Technishen Forts,
Ineorporated.
Dia 21 de março de 1969
N 168.668 - Shell Internationale chritt M. B. H. (oposição ao termo
Notificação
n9 151.024 modelo de utilidade).
Research Maatschappij N. V.
Molas no SAG S.A. (oposição ao
N 168.984 . - Merck & Co. Inc.
Ficam
notificados
os requerentes
termo n9 141.145 Prviilégio de inven- dos termos abaixo mencionados
N 169.002 - Merck & Co. Inc.
e
ção).
N 169.727 - Revlon Inc.
convidados a comparecer a este DeThe Gillette Co. (oposição ao ter- partamento, no prazo improrrogável
Oposições
mo n9 143.449 privilégio de. invenção) de 90 dias, para pagamento das taxas
Fábrica de Gaitas Allredci eHring
Luiz Paulino eVnturine e Walita devidas, no período de 29 de maio a.
S.A. Comércio e Indústria (oposi- S.A. Eletro Indústria (oposições ao 31 de dezembro de 1967, de aciirdo
ção ao trmo r. 141.902, privilégio de têrmo n9 143.619 modelo de utilida- com a portaria n 9 5, de 7 de junho
invenção)
de 1968:
de).
São aulo Alpargatas S.A. (opas!,
Klimax Indústria e Comércio de
N9 813.200 - Centrais Elétricas d.e
ção ao trmo n 142.282, modlo
Artefatos de Borracha Ltda. (oposi, São Paulo S. A. CESP.
utilidade).
o ao termo n9 144.808).
N9 813.201 - Centrais Elétricas cie
Duratex S.A. Indústria e - Comer- Çã Ferci Propaganda S.A. (oposição
São Paulo S. A. CESP.
cio (oposição ao trmo n 144.007 - invenção).
N9 813.202 - Centrais Elétricas de
privilégio de . invenção).
-ao termo n9 144.980 privilégio de São Paulo S. A. CESP.
Robert Poseh do Brasil Indústria
Cia. SKF do Brasil Rolamentos
Ns. 813.203 - 813.204 - 813.205 'e Comércio de Acessórios para Mo- (oposição ao termo n9 145.107 privitoras e Chassis Ltda. (opos:ção ao légio de invenção).
813.206 - 813.207 - 813.208 trmo ii 144.424).
Rhodia Indústrias Químicas e 813.209 - 813.210 - 813.211 Redutores rransmotécnica . S.A. Texteis S.A. (oposição ao têrmo ml- 813.212 - 813.213 - 813.214 813.215 - 813.216 - 813.217 (oposição ao termo n9 144.627, pri_ mero 145.241).
vl.égio de invençao).
813.218 - 813.219 - Centrais EleSobenial Sociedade Anônima Bra- tricas de São Paulo S. A. CESP.
1_ie99 .CPP I 7tr'; ; Gee99 a qt dln chi)
sileira
de
Engenharia
Indústrail
Ns. 813.220- 813.221 - 813,222 -Don Baxter S.A. (oposição ao termo n9 144.948 privilégio de invenção) (oposição ao termo n 9 149.506 pri- 813.223 - 813.224 - 813.225 vilégio
de
invenção).
813.226
- 813.227 - 813.228 -Fábrica de Gaitas Alfredo Hering
Veta Eletropatent S.A. (oposição 813.229 - 813.230 - 813.231 S.A. Comércio e Indústria (oposição ao termo n9 146.025, privilégio de ao termo n9 151.411 privilégio de ni. 813.232 - 813.233 - 813.234
venção).
invenção).
813.235 - 813.236 - Centrais Elétrirre'gliZozZyo4Ah99999-90( d d .cltnd cas de São Paulo S. A. CESP.
Indústrias Elétricas Sintex Ltda.
Volkswagen do Brasil Indústria e
Ns. 813.237 -- 813.238 - 813.239 (oposçião ao termo ti. 9 146.310, pri, Comércio de Automóveis S.A. (opo.
vilégin de nivenção).
sição ao termo n9 175 703 modelo 813.240 - 813.241 - 813.242 813.243 - Centrais Elétricas de Sor
Volkswagen do Biasl i Indústria e industril).
S. A. CESP.
Comércio de Automóveis S.A. (opoMiguel .Angel Fulgêncio Artola Go- Paulo
N9 813.244 - Cia. Brasileira zik
sição ao têrmo n 9 147.645 privilégio ni (oposição ao termo n9 178.045 moAdubos C B A.
de nivenção).
oleio industrial).
N9 813.245 - Cia. Brasileira CU
Mário Luis Castro (oposição ao
Metalúrgica Oriente S.A. e Mi- Adubos C B A..
termo r.9 149.628 rivilégio de invenguel Angel Fulgêncio Artola Gonl
N9 813246 - Otan Promoeões e
ção).
(oposição ao termo n9 178.046).
Empreendimentos S/C.
Indústria Brasileira de Palmilhas
Metalúrgica Triângulo S.A. - Mc,
Otan Organização Técnica de (moInjetadas Palinatac Ltda. (oposição talúrgica Oriente S.A. e Miguel An- veis Ltda. (opoente do termo nuao têrmo n9 151,35).
g e Artola Goni (oposições mero 813.246).
Metalúrgica Mariotti S.A. (oposi- ao têrmo n 9 178.047).
N9 813.247
Otan Promoço,e,
ção ao termo 152.035 mo•delo
Metalúrgica Triângulo S.A. - MeI . talúrgica Oriente S.A. e Miguel An- Empreendimentos S/C.
Otan Organização Técnica cio ImóSão Paulo Alpargatas S.A. (opa. gel Fulgencio Artola Gemi (oposiveis Ltda. (opoente do termo 1 , u •
sição ao termo_ n9 153.925 privilégio ções 'ao termo n9 178.048).
de invenção)
Metalúrgica Triângulo S. A. - mero 813.247).
N9 813.248 - Refinadm'a de ()Iene
Otto Felts Della Roca Cia. Bra- Metalúrgica • Oriente S.A. e Miguel
sileira de Cartuchos - Pfizer Quí- 41,ngel Fulgêncio Artola , Goni (opo- Brasil S. A.
N9 813.250 - F. Conte S. A. Inmica Ltda. e Bozzano S.A. Comer. sições ao termo n9 178.049)..
e Comércio.
eial Industrial e Importadora (opa.
Metalúrgica Triângulo S.A. - dústria
N9 813.251 - F. Conte S. A.
sições ao termo n9 155.985 modelo Fundição Brasil S.A. e Waldomiro
utilidade),
Lozada da Costa (oposçiõe-s ao ter- dústria e Comércio.
Casa Sano S.A. Indústria e Co- mo n9 164.281).
N9 813.252 - Faiçal Sirnon.
mércio (oposição ao termo 119
N9 813.253 - Faiçal Simon.
Indústria paulista de Móveis de
167.351).
Ns. 813.254 - 813.255 Aço S.A. (oposiçãO ao termo núSã•o Paulo Alpargatas S.A. (opo- mero 167.514 modelo de utilidade). SiM011.
N9
813.257 - Conservex Constru- •
sição ao termo nç' 176-.049 modêlo in_
Giroflex S.A. Cadeiras ' e Poltrodustrial).
•
nas (oposição ao terna n9 172.588) ções e Pinturas Ltda.
N9
813.258
- Scheiby & Cia. Ltda
Platzer S.A. Ind. e Comércio de
Oscar Veiga ds Reis (oposição ao
N9 813.259 - Scheiby & Cia. Ltda.
Refrigeração (oposição ao termo nú- têrmo n9 172.928 modelo industrial).
N9 813.261 - Pavan. Engenharia c
mero 172.647). .
Ivo Galiazzi, Yvone' Caliazzi Vas_
Indús tria S. A.
ques,
Antonio
Caliazzi
Júnior
e
sylIndústria e Comérc:o Trorion S.A.
N9 813.262 - Faval) Engenharia e
vio Galiaziz (oposição ao termo nú- Indústria
(oposição ao termo n9 172.942).
S. A •
mero
172.944).
Cia. Cervejaria Brahma (oposição
Siderúrgica
Barra
Mansa
S.A.
Ng
813.263
- Farfisa S P A.
ao termo n9 172.9555).
N9 813.264 - Montesa Engenho.1:4
Amortex S.A. Indústria, e Comer_ (oposição ao termo n9 173.200 modeIndustrial Ltda.
cio de Amortecedores e Congêneres lo industrial).
N9 813.265 - Marcos Ainhorn
(oposição ao termo n9 173.195 mode- -Metalúrgica_ Oriente S.A. e Mi_
Cia. Ltda.'
lo industrial).
guel
Angel
Fulgêncio
Artola
Goni
•
N9 813.266 - Carlos Alves Candess
Borg Warner do Brasil Indústria (oposi ções ao termo n9 178.050).
Augusto da Motta Martio),.
'Metalúrgica Ori •tnee.S.A. e Mi- e Carlos
e Comércio Ltda. • (oposição ao ter_
N9 813.267 - Ostas Stutz.
guel Angel Fulgêgicio Artola Goni
mo n9 173:196).
N9 813.263
Tricotec Ind.
CoBicicletas Monark S.A. -(oposição (oposições ao termo ii 9 178.051).
Metalúrgica Oriente S.A. e Mi- mércio de Malhas Ltda.
ao termo n9 174.002 modelo indusguei Angel Fulgene - 0 Artola Goni
N9 813.269 - Martini & Rocei S.A.
•
trial).
Indústria, e Comércio de Bebidas.
Miguel Angel Fulgêncio Ar tale. (oposição ao termo O 178.052). .
'Metalúrgica. Oriente_ S.A. a. MiCia. Anónilna Toddy Venezolana
Goni (oposição ao tármo n 9 178.043
guel Ar:gel Fulge:leio Artata Goni (opoente d otermo 813.269).
modelo industrial).
N9 813.271 - S. A. Farmaceutica
•
Metalúrgica Oriente S.A. e Migue: (oopsições ao termo n9 178.053) .
Metalúrgica oeiente S.A. e Miguel Brasileira Farmabraz.
Angel Fulgêncio Artola Goni (oposa
Angel
Fulgencio
Artola
Goni
_N9.
81.3.272 - S. A . Farmacêutica
.Ç õe s ao termo n9 178.044).
Brasileira Farmabraz.
• C;.iistaleria Belga S.A. e Luealite oes ao termo n9178034).
Mei:alúrgiea Orimte S.A. e MiN9 813.273 - S. A. Farmacêutica
Coaeérejo e Ieedústria S.A. (op:.••si_
ções ao termo n 9 178.450 inodêlo in. çoel Angel Fulgene„lo Artola Goni Brasileira Farmabraz.
(oposições • ao termo n ? 178.055).
N9 813.274 -- • Sea & Ski Corp.
dustrial) .
MEtaltirgica Oeiente S.A. e MiW» 813.275 - General Electric Co.
Cristaleria Belga S.A..- a Luzaiito. usI Angel . Faigencio Artola • 30:11
N9 813.276 - Produtos Alimentícios
Comércio e Inaustria S.A. (oposi kopesi r, ões ao te:ma e 9 178.056).
II' Ltda.

(
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' N9 813.277 - Associação da Igreja Supermercados Peg . Pag S. A. -NO 813.335 - Participações Indus_
N: 813.876 - Electe a 11din da
VIetodista do Brasil.
(opoente do termo 813.312).
triais S. A. Pisa.
Brasil Ltda. Importação e Fazaa.a.
N9 813.313 - Mug Automóveis LiN9 813.279 - Caprl Indústria e
NO 813.336 - Participações Iodas- oão Indústria e Comércio.

Comércio de Bôlsas e Calçados Ltda. mitada.
triais S. A. Pisa:.
N. 813.877 - 913.878 - a
N9 813.281 - Condomínio do EdiN9 813.314 - Ferreira & Filhos-LiNO 813.337 - Participações Indus_ Rádio do Brasil Ltda.., Importa8ão
fício Itanhaçu.
mitada.
N9
813.3338
ICOL
Itabubá,
Cons.
Exportaçã.a Indústria e Coméecri.
• .1 do EdiN9 813.282 - Condomínio
N9 813.315 - Irmãos Oriente Ltda. trutora Ltda.
N9 . 813.831 - Dr. Karl Theinae
fício Alex.
Livraria e Editôra Orriente Ltda.
G. M. B. H.
N9 813.283 - Condomínio do Edi- (opoente do termo 813.315).
NOTIFICAÇA0 PARA PAGAMENTO
NO 813.887 - Almada & Cia. atda.
fício Rudaja.
N9 813.316 - Representações Liti
DAS DEVIDAS TAXAS E OU.
NO 813.888 - Montanhesa Saciada.
Ltda.
TRAS.
N9 813.284 - Condomínio do
de
Corretora de Valora,' Ltda.
N9 813.317 - Representações LIT.1
fiai° Pensilvânia.
N^ 813.893 Distribuidora
Ltda.
D
i
versas
exigências
N9 813.285 - Condomínio do Edide Valores Ltda.
N9
813.318
Navarro
RepresentaNo
813.249
-.
Staroup
S,
A.
Ind.
fício Lowdes.
No 813.898 - Sérgio Coimbra.
e Comércio Ltda.
de Roupas.
N9 813.286 - Condomínio do Edi- ções
No 813.904 - Ribeiro Nunes & Cia.
N9
813.319
Bulate
a;
Carvalho
N9
813.256
Time
Técnica
Inclua
fício Umuarama.
Limitada.
triaI Montagens Especiais Ltda.
N9 813.287 - David Corrêa de Mo- Ltda.
No 813.905 - Ribeiro Nunes & Cia.
NO 813.260 - Indústria e Comércio
raes.
N9 813.320 - Brami Ltda. Engar- Lopes Irmãos Ltda.
Limitada.
N9 81'4.288 - F. dos Santos Jotta. rafamento e Comércio de Bebidas.
No 813.906 - Ribeiro Nunes & Cia.
N9 813.270 - Martini ASz Rossi S. A.• Limitada.
.N9 813.289 - F. dos Santos Jotta.
N9 813.321 -- João A. de Carva- Ind. e Comércio de Batidas.
N9 813.290 - Mercearias Phenix lho.
Cio Anônima Toddy Venezolana
NO 813.907 - Mauro Roberto Silva
Ltda.
N9 813.322 - João Batista Fabri (opoente do termo 813.270).
e Odilon Silva Jr.
Fana Química S. A. Indústria e Oliveira.
No 813.278 - Capri Indústria e Co.
No
813.908 - Mauro“aoberto Silva
. Comércio (opoente do termo 813.290).
N9 813.323 - Cia, Habitacional do mércio de Bolsas e Calçados Limi- e Odilon Silva Jr.
• No 813.291 - Mercearias Phenix Estado de Goiás.
tada.
Casa das Espumas Ltda. (opoente
Ltda.
N9 813.324 - Madecil Indústria Con. 813.908).
NO 813.280 - A Guitarra de Prata do termo
mércio
e
Represeratações
Ltda.
N9 813.909 - Mauro Roberto Silva
renil Química S. A. Indústria e
Instrumentos de Música Ltda.
N9
813.325
Madecil
Indústria
CoOdilon Silva Jr.
Comércio (opoente do termo número_ meria° e Representações Ltda.
No 813.295 - Mercreal S. A. Ind. e Casa
das Espumas Ltda. ((mente
813.291) .
e Comércio de Veículos e. Máqa..,/ias.
Ns.
813.326
813.327
813.28
têrmo n9 813..909).
N9 813.292 - 'Mercearias Phenis
NO 813.296 - Prata limão Instala- doN9
Madecil
Ind.
Comércio
e
Represen813.910 - Mauro Roberto Silva
Ltda.
ções Hospitalares, Ind. e Comere Odi,Ion Silva Jr.
Felá'. Química S. A. Indústria e tações Ltda.
cio Ltda.
Comércio (opoente do termo número
No 813.310 - Casa Ascort de RouCasa das Espumas Ltda. (Opoente
N9 813.329 - Bar Taco de Ouro
813.292).
pas Ltda.
do têrmo no 813.910).
Ltda.
N9 313.293 -- Mercearias Phenix
NO
813.449
ICOL
Itajubá
Cana.
813.911 - Mauro Roberto Silva
No
Fábrica de Café e Chocolate MoiLtda.
Limitada.
e Odilon Silva' Jr.
nho de Ouro S. A. e Ernesto Neuge- trutora
No 813.340 - ICOL litajubá Cams,
Fenil Química S. A. Ind. e Co- bauer S. A. Indústrias Reunidas
Casa das Espumas Ltda. (opoente
trutora Limitada.
mércio (opoente do térrno n 9 813.293). (oponete do termo 813.329).
do tênno n: 813.911).
No 813.294 - Mercearias Phenix
No 813.859 - Vinhos Constantino
No 813.912 - Mauro Roberto Silva
No 813.330 - Panificadora Pôrto Brasil
Ltda.
S. A.
e Odilon Silva. Jr.
Alegre Ltda.'
N9 813.867 - Elias Jorge Kuri.
Fenil,Quimica S. A. Ind. e CoNO 813.913 - Mauro Roberto Silva
N9 813.331 - Construtora Rodoarte
NO 813.868 - Gemosil Industrial e e Odilon Silva Jr.
mércio (opoente do termo número Ltda.
813.294).
Comercial Ltda.
NO 813.918 - Leen-lidas Araújo.
NO 813.332 - Raimundo Santana si
N . 813.297 - Montesa Montagens
NO 813.873 -- T.;teria, Albacete Ve.
No 813.921 - Banco Moreira Sanes
e Engenharia S. A.
Cia. Ltda.
la.squez.
Sociedade Anô
N9 813.333 - Finasse Modas Li.
NO 813.874 - Tibério Albacete Ve.
N9 813.923 - Lilia Thereza . Tei.
No. 813.298 - Montesa Montagens mitada.
lasquez.
xeira
Vales.
N9
813.334
ORTEC
Organização
No 813.8175 - Electra Rádio do
e Engenhalia S. A.
Thereza Tel.
N9 813.924 Técnica
de
Instalaçõec
Comércio
e
Brasil Ltda., Importação, Exporta.. xeira Vaies.
N9 813.190 - Adalberon França
Indústria
Ltda.
ção.
Indústria
e
Comércio.
dos Santos.
No 813.925 - Traiu Shop Brin.
N9 813.191 - Jair Garcia.
quedos Ltda.
N9 813.192 - Artjuneo do Nordeste
NO 813.926 - Traiu Shop Brin.
Ltda.
quedos Ltda.
N9 813.193 - Transportes Cairu LiNs. 813.927 - 813.928 - Traiu
Imitada.
Shop Brinqued os Ltda.
Mecânica Cairu Ltda. (opoente do
NO 813.936 - Transportadora Luza
termo 813..193).
Limitada.
.
N9 813.914 - Transportes Cairu
NO 813.941 - Robart Representa.
ções Comércio e Importação Limi.
Ltda.
Mecânica Cairu Ltda. (opoente do
tada.
No 813.937 -- Sanai Comercial de
. termo 813.914).
Ferro Ltda.
N9 813.195 - Transportes Cairu
N9 813.958 -- Instaladora Romano
Ltda.
Limitada.
Mecânica Cair% Ltda. (opoenta do
PRODUTOS NACIONAIS
No 813.959 - Decorações de Plástêrmo 813.195).
ticos Tiahuanaku Ltda.
REGULAMENTO
N: 813.961 - Irmãos Bestetti.
N9 813)196 - Centrais Elétricas de
São Paulo S A. CESP.
No 813.968 - Macruz BuehilIa S.A.
Ind. e Comerei o.
Ns. 813.197 - 813.198 - 813.199 11:t.
,1 i S.A.
No 813.969 centrais Elétricas de São Paulo S.A.
Ind. - e Comerei o.
CESP.
ria e
Divulgação n v 1.079
No 813.983 -.- MQaucilZ
N9 813.299 - Spiller Comércio e
Comércio Ltda.
Indústria S. A.
N9 813.984 -- Química Indústria e
N9 813.300 - Spiller Comércio e
Comércio Ltda.
Indústria S. A.
NO 813.993 J Química Indústria e
No 813.301 - F. dos Santos Jotta.
?REÇO: NCr$ 0,30
Comércio Ltda.
N9 813.302 - F. dos Santos Jotta.
N9 813.303 - Junta de Educação
SEÇÃO DE PRORROGAÇÕLS_
Religiosa e Publicações da Convenção
Batista Brasileira.
Em 21 de março de 1969
A VENDA .
N9 813.304 - Junta de Educaçao
Religiosa e Publicações da ConvenTendo sido anotada a prarrogaçao
Na Guanabart,
ção Batista Brasileira.
no registro primitivo nos termos da
No 813.305 - .Chas Pfizer & Co.
legislação em vigor, arquivera_se os
Nvenida Rodrigues Alves n9 1
Inc.
processos abaixo mencionarias:
N9 813.306 - Helena Rubinstein
N9 521.806 -- Zavody Jana Sveriny
Inc.
Narodni Podnik.
Agência
N 9 813.307 - Helena Rubinstein
, No 597563 -- Laboratório Josalin
Inc. •
Limitada.
da
Fazenda
.0inistério
Orte.c
Incorporate.d.
.813.308
N9
No '748.833 -- Sapataria Cientifica
N9 813.309 - Casa Ascot de RouCorreto Ltda.
Atende-se a peclido elo Serviço de Reembõlso Postal
pas Ltda.
NO 755.747 -- Knoll A. G. Charlais.
Fábrica de Camisas Ascot Ltda.
a che Fabrilim.
(opoente do termo -813.309).
NO 757.J81 - Knáll A. G. Sheraia..
- Em Brasília
N9 813.311 - Pague Pouco Super
che Fabriken.
•
Mercado Ltda.
Na sede do D N
No 771.348 -a Cassella Fari-averke
Supermercados Peg Pag S. A.
Mainkur Aktiengesellschaft.
(opoente do termo 813.311).
No 778.860 - Indústria Química at
No 813.312 - Pague "tico SuPe r I 1.1~eawnweemebe.......
i FarITIUCê1ltien Schering S. A.
'alara:ui° Ltda.
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N9 778.861 - Indústria Química e
Farmacêutica Schering S. A.
N9 781.259 - American Home Products Corp.
N9 781.275 - Metalúrgica Abramo
Ezerle S. A.
N9 781.276 - Metalúrgica Abraino
Ezerle S. A.
N9 781.277 - Metalúrgica Abram°
Ezerle S. A.
N9 782.268 - Abel de Barros Co.
Inércio e Indústria de Tintas S. A.
N9 784.443 Byk Gulden Lomberg
Chemische Fabrik G. M. B. H.
N: 784.618 - Antônio Castro Netto.
N9 786.193 - Perfumes .Coty S.
II. B.
N9 788.062 - Indústria Química e
Farmacêutica Schering S. A.
Nç' 788.664 - Boehringer da Brasil
S, A. Produtos Químicos e Farmacêuticos.
N9 788.665 - Bo. ehringer do Brasil
S. A. Produtos Químicos e Farma.,
cêuticos.
W) '790.137 - Livro Ibero Arnericano Ltda.
N9 791.397 - Metalauto Ltda.
N9 781.444 - Ferragem America,.
Ma S. A.
N9 792.379 - Siemens Reiniger
;Werke, Aktienges ellschaft.
N9 792.383 - Boehringer d3 Brasil
S. A. Produtos Químicos e Fumacêuticos.
N9 793.538 - Vulcan Material Plástico S. A. N9 793.880 -- Cia. Brasileira de
Leite e Café Solúvel Lei Caf.
N9 .796.646 - Rohm
H.aas Ges
Mai Beschrankter Haftung.
N9 798.818 - Metalúrgica - Abramo
Sberle S. A.
N: 798.819 -a- Metalúrgica Abramo
Cberle S. A.
N9 800.503 - Sidney Couto,
N: 801.398 - Fortes Costa & Cia.
Limitada.
N: 801.420 - Anjer Werje A, G.
N9 801.994 - Cia. Eletro Química
Fluminense.
N9 801.995 - Cia. Eletro Química
Xtluminense.
N9 801.996 - Cia. Eletro Química
Fluminense.
N9 301.997 - Cia, Eletro Química
Fluminense.
N9 802.032 - Indústrias Reknidas
Reinaldo Foresti S.A.
N9 802.358 - Abel de Barros Comércio e Indústria de Tintas S. A.
N9 802.727 - Silva Fernandes &
Cia. Ltda.
N9 802.771 -- Morgehnrotb Leoni
Cia. Ltda.
N9 803.432 - Manufatura de Brinquedos Estrela S. A.
N9 803.479 - Indústria Química e
Farmacêutica Schering S. A.
N9 803.480 - Indústria Química e
Farmacêutica Schering S. 4.
N? 80-3.481 - Exotaco Exportadora
de Fumos S. A.
Ne 803.482 - Exotaco Exportadora
de Fumos S. A.
N9 804.316 - Bier Englert & Cia.
Limita-da.
N9 804.713 -- Farbwerke Hoechst
Aktiengellschaft Vorm Meister LuCius & Bruning.
Na 804.873 -. Vitrofe,rina Indústria
e Comércio de Vidros S. A.
.`• N9 806.445 - Farbwerke Hoechst
Aktiengesellschaft Vorm Meister
'cais & Bruning.
N9 806.591 - Chocolates Dizioli
S. A. - Arq uivenr-se os processos.
Retificação de pontos
Expediente de 21 de março de 1969
Têrmo 105.186 - privilégio .cie invenção: Processo para a fabricação
de disazo-corantes - Requerente:
eiba Société Anonyme - Pontos publicados em 29 de janeiro de 1969.
- Fica retificada a Ia fórmula do
ponto 3.
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Têrmo 105.797 - Requerente: Ciba
Société Anonyme - Pontos publicados em 7 de jaa-eiro de 1969. - Fica
retificado o Privilégio de invenção:
Processo para a fabricação da novos
compostos complexos de metal de mo-noazo-corantes.
Privilégio de invenção: Rádio Receptor - Requerente: The Bendix
Corporation -4 3ontos publicados em
14 de março de 1969, :Fipa retificado o têrmo 138.449.
Privilégio de invenção: Nova resistência eletro química anti indutiva
- Pontos publicados em 14 de março
de 1969. - Pica retificado o termo
:1 9 139.211 e u requerente: Mário
Ursi.
Têrmo 139.227 - Privdégio de invenção: Um processo para a produção de compostos carbonílicos,. anta,ticos ou cicloalifáticos Pontos publicados em 14 de março de 1969. Fica retificado o ' Requerente: Slteil
Internattionale Research Maatscnappik N. V. •
Térrno 140.123 - Requerente:
Ivonne Bittencourt Cunha, Brito
Pontos publicados em 19 da março
:te 1969. - Fira retifica:de o Privilégio de iiheação: Novas disposições
•:nnstrtitivea; em armaria de cozinha
Têrmo 14.118 - Prialéard de 'atenção: 12i.ICU. .;; aper feiçoado de hidrodesalquilação - Poui os publicadas
., 1969. - Faa reem 13 de ma o co
tiricado o teN-2e. Essd Research
and Engineering Company.
l'êrrno 141.1 Prae,eato de invenção: C
' abeça compressora para
máquinas de moldagem de fundição
equipada cern dita cabeça ele compressão - Eteen C1! 1e: 3.'he Osborn
Manufacturiag Company -. Pontos
aublicados em S do fevereiro de 1169Térrno 141.263 - Privilégio de invenção - Aperfeiçoamentos em ou
relativos a aparelhhos para purificaeãu ou lava: ar e outros gases -- Requerente: b/eialmencl. Patents Limited e Roy Macgregot Drummond Pontos publicados eu: 19 . de março
de 1969.
Têrmo 143.657 - Privilégio de invenção: Processo para a confecção de
meias de malha para mulheres e produtos resultantes - Abram Michel
Wojdyslawski - Pontos publicados
em 13-3-69.
Têrmo 144.908 - Privilégio de invenção: Aperfeiçoamentos em plantadeiras agrícolas - José J. Sans
S. A. Indústria e Comércio - Pontos
publicados em 12a1-69.
N9 146.099 - Modêlo de utilidade:
Bota cano curto - Requerente: Cary
Ramos Valli - Pontos publicados em
13-3-69.
N9 146.365 - Um processo para a
preparação de 16-beta-metil-preclnisona - Requea---y:ta. Lepetit S. p, A.
- Pontos publicados em 13-3-69.
N9 146.444 - Niko modno de bôisa
flexível para o acondicionamento de
soluções químicas e terapêuticas Requerente: Labc,tório Hemofarma
Ltda. - Pontos publicados em 19 de
março de 1969,
N9 146.611 - Mistura resinosa de
termoficação e processo pára produzir um artigo moldado tenaz com o
emprêgo da dita mistura - Requerente: Celanese Corporation of America - Pontos publicados em 19 de
março de 1969.
N? 147.015 - Suporte para telefone
com fichas de enderêcos telefônicos
alfabéticamente scractíveis - Recate-rente: Nebratex Indústria e Comércio
Importação e Exportação Ltda. Pontos publicado= em 19 cte março
cét' 1969.
N9 147.115 - Pêcho cioa remeade -Erich Timmerbeil e Hugo Timmorbon
- Pontos publ icados cm 12 de mara:
a- irar

N9 148.214 - lalquinas para dietribuição de tinta -- The Sherwin
Williams Company - Pontos publicados em. 19-3-69.
NO 152.203 - Aperfeiçoamento em
capaciton elétrico - General Electric
Company - Pontos publicados em
19-3-69.
N9 152.486 - Aperfeiçoamentos em
ou referentes a painéis de fórro falso
compreendidos por elementos de paredes finas paralelos, em forma de
canaletes - Jean Fischer - Pontos
publicados em 13-3-69.
N9 153.060 - Nôvo cinzel de talhadoira - Gerhardt Georges Petiot Pontos publicados em 13 de março de
1969.
N9 153.094 - Dispositivo de segurança para fè,,chamento e abertura de
circuitos alimentadores de alarmes Neo Rex do Brasil Ltda. - Pontos
publicados em 13-3-69.
N9 154.075 - Elementos de fechamento pçligonais, leves, e sua mantagem na parede de recipientes American Flange & Manufacturing
Co. Inc. - Pontos publicados em
13-3-69.
N9 164.200 -- Original configuração
ern pé de geladeira e outros aparelhos - Porcelana Santa Rosa Ltda.
- Pontos publicados em 13 de março
de 1969.
N9 166.634 - Nova embalagens Individual para bebidas em geral Leonel Corrêa- - Pontos publicados
em 13-3-60.
N9 170.421 -- Nôvo tipo de aplicação ornamental de portas - Francisco Xavier Novaes e Eugen. Mermelsteins - Pontos publicados em 13
de março de 1969.
N9 172.113 - Niko modêlo de tambor parra armas de fogo - Ina S. A.
Indústria Nacional de Armas - .Pontos publicados em 13-3-69.
N9 187.949 - Nôtro modêlo de tala:na de caçarola ou recipiénte de uso
culinário - Cia. Vidraria Santa Marina Pontos publicados em 13 de
março de 1969.
N9 147.234 - Aperfeiçoamento em
luvas de uso doméstico - Sonino
Pbpescu -- Pontos publicados em 13
de março de 1969.
N9 147.334 - Máquinas para a
fabricação de esponjas para pó= Indústria de Veludos Sant'Ana Ltda.
- Pontos publicados em 13 de março
de 1969.
N9 147.478 - Instalação de ignição
para o funcionamento de motores de
combustão interna -- Robert Bosch
GMBH - Pontos publicados ern 13
de março de 1969.
N9 147.559 - anivo perfilado
Ameropa Indústrias Plásticas Ltda. Pontos publicados em 18 de março de
1969.
N9 147.632 - Novas disposições em
caixas de manômetros e aparelhos
análogos - Fábrica de Manómetros
Record S. A. - Pontos publicados
em 13 de março de 1969.
Retificação - de clichês
Expediente de 21 de março de 1963
• N9 689.207 - Auto Pôsto Uruguai
- Auto Posto Uruguai Ltda. - classes 6 - 21 - 33 - 39 - 41 - 47 Clichê publicado em. 7 de julho de
1965.
•
N9 689.224 - Serralheria. Artística
San José - Orlandi Lemos &
Ltda. - cl. 16 - clichê publicado
em 7 . de julho de 1965.
N9 689.230 - Bettanin - Betto.nin
& Cia. Ltda. - el. 29 - clichê publicado em 7 de julho Ge 1965.
N9 689.252 -- Sumotex - Funditato
Mamai° Ltda. - ci. 41 - clichê publicada cm 7 do julho de 1965.
N ? 699.253
Acquila
Brasling
Fundieão Brasihira de Metais S. A.
-- ci. 11
clichê publicado em :3

Março de 1969
de julho de 1965 - estabelecido eM
S. Paulo.
No 689.281 - Acquila - Brasling
Fundição Brasileira de Metais S. A.- el. 8 - clichê publicado em 8 de
julho deV5 - estabelecido em São
Paulo.
N9 689.282 - Acquila - BraslIng
Fundição Brasileira de Metais S. A..
- el. 15 - clichê publicado em 8
de julho de 1965 - estabelecido em
S. Paulo.
Cofnercial São Paulo
NO 689.318
- Comercial São Paulo Ltda. 12
15
eis. 11
23
36
41
42 - 43 - 44 - clichê publicado em
8 de julho de 1965.
N9 689.320 - Sociedade Hoteleira;
Paraná Ltda. - Soc. Hoteleira 'asaraná Ltda. - clichê publicado em
8 de julho de 1965.
N9 689.321 - Rosmic - Rosmic Representações Ltda. - el. 38. clichê publicado em 8 de julho ao
1965.
N9 689.323 - Coophab/Recife Coop. Habitacional do Recife Ltda.- Coophab-Recife - cl. 38 - clichê
publicado em 8 de julho de 1965. N9 689.324 - Esquina do Lar
Etelberto Nogueira & Cia.
els. 8
11 - clichê publicado em 8 de julho
de 1965.
N9 689.325 - Condicionador de Ar
é Conosco - Técnico Comercial Gatis
Ltda. - els. 8 - 33 - clichê publicado em 8 de julho de 1965.
N9 689.334 - Staiger - Metalúrgica
Staiger S. A. - cl. 38 - clichê publicado em 3 de julho de 1965.
N9 689.329 - Cohab/Curitiba Cia. de Habitação Popular da Região
Metropolitana de Curitiba - cl. 16 clichê publicado em 8 de julho . de
1965.
N9 629.328 - Companhia de Habitação da Região Metropolitana de
Curitiba - Cia. de Habitação Popular da Região Metropolitana de
Curitiba - clichê publitado em 8 ele
julho de 1965.
N9 689.337 - Staiger - Metalúrgica Staiger S. A. - cl. 32 - 33
38 - 47 - clichê publicado em 8
de julho de 1965.
NO 689..350 - Vitalciclo
Instituto Vital Brasil S. A. - cl; 3
clichê publicado em 8 de julho de
1965.
N9 689.378 - Servir Bem Para
Servir Melhor - Organizações Sepol
de Comestíveis Ltda. - els. 41
42 - 43 - clichê publicado em 8 de
julho de 1965.
N9 689.384 - Exportadora Ouro
Branco - Exportadora Ouro Branco
Ltda. - eis. 4 - 22 - 23 -- clichê
publicado em 8 de julho de 1965.
N9 689.404 - Mtwalcret Willibald
Rudert - cl. 16 - clichê publicado
em 8 de julho de 1965 - estabelecido
em S. Paulo.
No 689.448 - Sonac - Soc. Nacional de Representações - Soc .. Nacional de Rep resetnações Ltda. eis. 1 4 - 22 - 23 - 24 -3541 - 38 - clichê publicado E111 8
de julho' de 19135 - estabelecido em
GB.
N9 689.479 Imperplastic - Indústria de Equipamentos Elétricas o
Plásticos Ltda. - el. 28 - clichê
publicado em 9 de julho de 1965 -estabelecido em S. Paulo.
NO 689.494 - Plastispuma indústria e Çomércio Trorion S. A. els. 28 - 40 - 34 - 36 --- 4 ----- 37 29 - 20 - 48 - cliché publicado em
9 de julho de 1963 - estabelecido em
S. Paulo.
Ne 689 565 - Clipper - Inter/11e-diações de Imóveis Lida. - Cdpper
- Intermediaçõos de Imóveis Ltda.
- enche publicado em 9 de julho de
1065 - estabelecido em Rio CrAnde
do Sul.
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N9 689.575 - Amendo-Chopp Cipa S. A. Industrial de Produtos
Alimentares - cl. 41 - clichê publicado em 9 de julho de 1965.
N'? 689.596 - Vila Rica - Maria
de Lourdes de Mello Pitanga - cl. 42
- clichê publicado em 9 do julho de
1965 - estabeelcido em Rio de JaN9 689.651 - Amazonas - Pucci

S. A. Artefatos de Borracha - ci. 28

- clichê publicado em 12 de julho
de 1965.
N9 689.696 - Sempre Mulher Abdpn Vaz Tôrres - cl. 32 - clichê
publicado em 12 de julho de 1965 estabelecido em Rio de Janeiro.
N9 689.861 - Kaatem - Indústria
Kaatem Decborações Ltda. - cl. 16
- clichê publicado em 13 de julho
de 1965 - estabelecido em Rio de
Janeiro.
N9 689.893 - Bôa Ré - Tinturaria
iavanderia Boa Fé Ltda. - cl. 33
- clichê publicado em 13 de julho
fie 1965 - estabelecido em Rio de
taneiro.
N9 689.950 - Salsar - Indústria
Comércio Salsar Ltda. - el. 2 ;lichê publicado em 14 de julho do
'estabelecida em Pará.
965
N9 689.979 - Carioca - Carioca
fl. A. Crédito - Financiamento Investimentos - el. 38 - clichê puVacado em 14 de julho de 1965.
N9 690.084 - Regiá - Alvaro Moia
- cl. 42 - clichê publicado
lin 15 de julho de 1965 - estabelelido em S. Paulo. N9 690.098 - Copasin - Copasin
- el. 6 - clichê publicado em 15 de
aparelhos Elétricos Para o Lar Ltda.
lulho de 1965 - estabelecido em Rio
te Janeiro.
N9 690.100 - AE - Epecê Editôra
A. - cl. 32 - clichê publicado
15 de julho de 1965.
N9 690.156 - Ibralar - Ibralar Indústria Brasileira de 'Lacagens de
Roupas Ltda. - cl. 33 - clichê pualicado em 16 de julho de 1965 estabelecido em S. Paulo.
N9 690.160 - Tocepe - Tocepe
Tubos e Conexões Plásticos Ltda. el. 11 - clichê publicado em 16 de
Iulho de 1965 - estabelecido em São
Paulo.
N9 690.161 - Tecepe - Tecepe
Tupos e Conexões Plásticos Ltda. cl.' 28 - clichê publicado em 16 de
julho de 1965 estabelecido em São
Paulo.
N9 690.183 - Milmar - Milmar
amércio e Importação Ltda. - el. 1
- clichê publicado em 19 de julho de
1965 - estabeelcido em S. Paulo.
. N9 690.354 --- Re-Cd-Foto - organizações Foto Nícolas - Org. Foto.
Nicolas - Nicolas Jean Sarantopolos
- cl. 33 clichê publicado em 21 de
julho de 1965 - estabelecido em Minas.
N9 690.373 - Eurarn - Indústria
Mecânica Eurâm Ltda. - cl. 6 clichê publicado em 21 de julho de
1965 - estabelecido em S. Paulo.
N9 690.441 - Carvalhinha - Agência de Automóveis Carvalhinho Ltda.
- cls. .21 - 38 - clichê publicado
em 21 de julho de 1965 - estabelecido em GB.
N9 690.450 - Sarparel- Labs.
Branova S. A. Indústria * Quanica e
Farmacêutica - cl. 3 - clichê publicado em 21 de julho de 1965.
N ? 653,456 - Sesaka - Irrigadera
Sesaka Ltda. - cl. 7 - clichê publicado em 21 de julho de 1965 stabelecialo em
Banco
Cidade de São'
Paulo.
N9 650.459 - S.
Paulo S. A. - Banco Cidade de São

Paulo S. A. - clich publicado em
N9 690.613 - Pão de Açúcar 21 de julho de 1965 - estabelecido Pão de AçUcar S. A. Indústria e
em S. Paulo.
Comércio - cl. 9 - clichê publicado
em 21 de julho de 1965. N9 690.464 - Pamcildan - Instituto de AndeIi do Brasil - Prods.
N9 690.614 - Pão de Açúcar Terapêuticos - cl. 3 - clichê pu- Pão de Açúcar S. A. Indústria e
blicado em 21 de julho de 1965.
Comércio - cl. 11 - clichê publicado
em 21 de julho de 1965.
N9 690.480 - T - Metalae, S. A.
N9 690.615 - Pão de Ancar Indústria e Comércio - cl. 11 clichê publicado em 21 de julho de Pão de Açúcar S. A. Inaústria e
Comércio - el. 12 a- clichê publi1965 - estabelecido em S. Paulo. cado
em 21 de julho de 1965.
N9 690.494 - Diafragma Verde 690.633 - Rocatti - Fabrica
Irmãos Mejiá Indústria e Comércio deN9Pistões
Rocatti Ltda. - cl. 6 Ltda. - cl. 31 - clichê publicado clichê publicado
em 21 de julho de
em 21 de julho de 1965.
1965.
N9 690.530 - Indústria e Comércio
N9 690.634 - Umasan - Umasan
Oxford Ltda. - Indústria e Comércio Oxford Ltda. - clichê publicado - Indústria e Comércio Brindes Limitada - cl. 41 - clichê publicado
em 21 de julho de 1965 - estabelecido em
21 de julho de 1965.
em S. Paulo.
N9 690.638 - Roast Steak - FerN9 690.561 - Royal - S. A. Moi- nand Clement Caron e Rene Mayer
nho Sentiste Inds. Gerais - cl. 37 - - cl. 41 - clichê publicado em 21
clichê publicado em 21 de julho de de julho de 1965 - estabelecido cai
S. Paulo,
1965.

-
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ENERGIA ELÉTRICA
NORMAS GERAIS DE TARIFAÇÃO
1.)ECR14-1;0 1N? 62.724 - DE 17-5-1968

DIVULGAÇÃO N9 1.054
PRESP; 1. \IL;4 0030

VENDA
Na Guanabara
Avenida Rodrigues Alves n• 11)
_

Agência 1:
, Ministério da Fazenua

Atende-sie a pedidos pelo Serviço de Reembolso Postal
Em Brasilia
Na sede do D.1.N.

Março de 1969 1999
N9 690.691 - Preadrilia - Vemag
S. A. Veículos e Máquinas Agricoias
- cl. 21 - cliehê publicado cm
de julho de 1965.
N9 690,692 - Pracinha - Vcniag
S. A. Veículos e Máquinas Agrícolas
- cl. 7 - . clichê publicado em 22
de , julho de 1965.
I9 9 690.693 - Pracinha - Vemag
S. A. Veículos e Máquinas Agrícolas
- el. 6 - clichê publicado cm 22 de
julho de 1965.
N9 690.700 - Atitude - Indúsalia
e Comércio de Bebidas' Atitude Ltda.
- cl. 41 - clichê publicado cm 22
de julho de 1965 - estabelecido em
S. Paulo.
N9 690.701 - Atitude - Indústria
e Comércio de Bebidas Atitude Ltda.
- cl. 42 - clichê publicado em 22
de julho de 1965 - estabelecido emn
S. Paulo.
N9 690.702 - Atitude - lndústLia
e Comércio de Bebidas Atitude Ltda.
- cl. 1 - clichê publicado cm 22 de
julho de 1969 - estabcelcido em São
Paulo.
N9 690.03 - Atitude -- indústria
e Comércio de Bebidas Atitude Ltda.
- cl. 43 - clichê publicado em 22
de julho de 1965 - estabeelcido em
S. Paulo.
N9 690.758 - Casa Alberto Tecidos
- Casa Alberto Tecidos S. A. ci. 38 - clichê publicado em 22 de
julho de 1965 - estabelecido em
Bahia.
N9 690.761 - Cedepa - Cedepa
Sociedade de Responsabilidade Ltda.
- cl. 41 - clichê publicado era 22
julho de 1965 - estabelecido era
Argentina.
N9 690.792 - B R - 2 - Manufatiira Luna S. A. -- 'Indústria de
Roupas Para Crianças - ci. 36 clichê
publicado em 22 de julho de
19
N9 690.807 - Interinetal - Internacional de Metais Ferro e Aço da
Brasil S. A. .- cl. 5 cliché publicado em 22 de julho de 1965 estabeelcido em S. Paulo.
N9 690.808 - Intermetal - Internacional de Metais Ferro e Aço do
Brasil S. A. - cl. 11 - clichê publicado em 22 de julho de 1965 estabelecido em S. Paulo.
N9 690.813 - Simes - Produtos
Farmacêuticos Simes do Brasil S.A.
- cl. 41 - clichê publicado em 22
de julho de 1965 - estabelecido em.
S. Paulo.
N9 690.814 - Jornal do Farmacêutico - A A B - Assessoria Adi:tinistrativa Ltda. - cl. 32 - clichê publicado era 22 de julho de 1965.
Teornar
N9 690.885 - Teomar
- Engenharia e Construções Ltda.
- cl. 16 - clichê publicado em 22
de julho de 1965 - estabelecido em.
GB.
N9 690.914 - Café Curió --- Ademar Alvino da Silva - cl. 41
clichê publicado em 22 de julho de
1965.
N9 690.925 - A Prestativa - Alfredo Gomes - cl. 33 - clichê pua*
blicado em 22 de julho de 1965
estabelecido em S. Paulo,
149 690.943 Morumbi - Rádio
Morumbi Ltda. - el. 3 - cache
publicado em 22 de julho de 1965.
N9 690.944 - Cardiorythmine •n••
i Labs. Branova S. A. Indústria Quimica Farmacêutica - ci. 3 - cliche
publicado em 22 de julho de 1965.N9 690.955 - Roman-Style - Sou- tiens e Cintas Darling S„ A. - cl. 35
- clichê publicado em 22 de julho
i de 1965.
all
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PICslicação feita de acôr<'N com o art. 109 e
N9 877.247

IND;WASILEIRA

Requerente: Cosméticos Marú Ltda.
Local: Sã') Paulo
Classe:
N9 877.248-

"VOWLY—CAR"

Ind. Brasileira
Requerente: "Vowly-Car" Veículos
Ltda. Local: São Paulo
Classe: 21
Artigos: Veiculo se suas partes integrantes, automóveis e suas partes
integrantes, alavancas de cambio,
aros para veículos, amortecedores,
breques, calotas, câmaras de ar para
veículos, carrocerias carros reboqUes
e suas partes integrantes; direções de
veicules. eix c
. s, dragas, engates de
veículos, estribos, freios, guidões, molas para veicules, pedais de câmbio,
bicicletas e suas partes integrantes,
pára-lama, pára-brisas, selins, motofurgões, varais de veículos, pneumáticos de veículos, pontões, fronteiras
para veículos, e rodas do veículos
Classe 50
Atividades: Serviços de auto elétrico,
soldas a oxigênio e elétrica, revisão,
regulagem e motor, funilaria e
pintura
iNjv 877.249

seus parágrafos do Código da Propriedade Industrial

• ferro de passar de uso doméstico, máquinas de picar, moer e cortar carne
de -uso doméstico, ventiladores, fios,
tomadas, soquetes, geradores, refrige"NOSAN"
radores, congeladores, panelas de
Ind. Brasileira
pressão, chuveiros elétricos chuveiros
Requerente: Confecções Nosan Ltda. automáticos, torneiras automáticas,
fogão a gás, máquinas de costura e
Local: São Paulo
voltímetros
Classe: 18
Artigos: Abrigos quando vestuários,
N9 877.257
alvas, anáguas, aventais, baby-doils,
bermudas, blusas, blusões, boinas, bonés, botas, cache-cols, calças, calciIARCOR
nhas, calções, camisetas, camisolas,
IMPORTADORA"
combinações, ceroulas, cuecas, lenços, echarpes, corpinhos, maillots,
meias, pijamas, Peitilhos, modeladoRequerente: Are& Importadora
res, fardas, uniformes, ponchos, pu•
Ltda.
loVeres, quépis, qulnioncà, dominós,
Local: São Paulo
Classes: 1, 11, 16, 17, 25, 23 e 50
robe de chambre, roupões, saias, souTitulo
tiens, sueter, suspensórios, vestidos,
togas, tiaras, túnicas e roupas bran
N9 877.258
cas de uso pessoal
N9 877.252
N9 877.251

Classe: 25
Artigos: Ações, apólices, cartazes,'"
cartões postais, decalcomanias, displays, distintivos, escudos, estampas,
estandartes, flâmulas, gravuras, painéis, santinhos, selos e e títulos
N9. 877.262

SUPEROVOS.
Ind. ..Erasilelra
Fequerente. Avícola Superovos Ltda
Local: São Paulo
Classe: 19
Artigos: Aves e ovos
N9 877.263
.1n1,

ORFANATO

Ind. Brasileirg

Requerente: Super Troca de (51e0S
Orfanato Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 47
Artigos: Substâncias e produtos destinados à lubrificação, à combustão,
ND. BRASILEIRA
à iluminação e ao aquecimento, a saber: álcool-mortor , graxas, gasolina,
Reque..rente: Armazém Santa Lidea óleos refinados, manufaturados de
Ltda.
petróleo, óleos para lubri ..dcação de
Local: São Paulo
máquinas e motores
Classe: 41
N9 877.264
-Artigos: Para disting uir carneá em
geral, conservas alimentícias, massa
de tomate, óleos comestíveis, sal, açúcar, café, mate, margarsina,,manteiga,
LINGOTE
cangica .arroz, mostarda , feijão, ceInd.
Brasileira
reais, far
inhas, massas alimentícias,
vinagre e laticinio5
Requerente: .unigote — Indústria
N9 877.259
Comércio de Metais Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 5
Artigos: Metal branco, metais antifricções e metal patente, aço, alumínio, alpaca, bronze, chumbo, cobre,
estanho ferro, goza, níquel, latão, zinco. metais parra ligas em bruto ott•
parcialmente trabalhados
N9 877.265
.312.

"OS MARACÁS"
Ind. Brasileira
Requerente: Reinaldo Benedeti
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: 'Um conjunto vocal e
musical
N 9 877.253

°OURIMAR"_
ind. Brasileira

SA \ITA LIDIA

Requerente: Qtrimar — Distribuidora de Armarinhos Ourinhense Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 12
Artigos: Colchetes, dedais, fechos
corrediços, fivelas, garras, grifas de
metal para- vestidos, ilhoses, lantejoulas, missangas, presilhas, adornos
para enfeitar vestidos, toalhas de
mesa, agulhas para costurar, bordar
ou tricotar, alfinetes comuns, argolas para vestidos, argolas para cortinas. barbatanas e botões
SUPER MERCADO
N9 877.254
Requerente: Transportes Rota Ltda.
Local: São Paulo
"ARCOR"
MENDEZ
Classe: 50
ind. Brasileira, 4COPEGA"
Género: Para distinguir marca a ser
Requerente: Helena Meneghim
Ind. Brasileira
.utilizada pela requerente para, disRequerente: Arcôs lr.mportadora
Mendes
tinguir serviços correlatos com sua
Ltda.
Local: São Paulo s
requerente:
Copeca
Automóveis
atividade, que compreende transporLocal: São Paulo/
Classe: 41 — Título
Ltda.
tes em geral
Classe: 16
Local:
São
Paulo
'N9 877.266
Artigos: Papel para forrar parede, N 9 877.260
Classe: 21
tintas para paredes, muros, janelas,
Artigos: Automóveis
plásticos para construção, janelas e
BELÇUCAR
N9 877.255
cantinhos
'Ind.
Brasileira
N9 877.250
"NICO e NÉCA'''
Inc. Brasileira
" WÁLLAND'
IReq uerente: Belçucar — Comércio 4P
índ. Brasile LL-11%,
Requerente: Wilson Vicente
Representações Ltda
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Requerente: Wallancl Propaganda
•IND.
BRASILEIRA
Classe: 32
Classe: 41
Ltda,
Artigos:
Uma
dupla
vocal
e
musical
Artigos: Açucar
Local: São Paalo
amam..
G' &asa, 32
N 9 877.256
N9 877.267
Requerente: José Marchi
Artigos: Al manaques, a g encias, boleLocal: São Paulo
tins, boletins imp ressos, folhetos , jor"INTERTOKYO"
Classe: 21
nais.: livros impressos, p eças cinemaetniLvAN
Brasileira
Artigos: Para distinguir barcos e
tográficas, peças teatrais, suplemen•
suas
partes
integrantes
tos juvenis e ilustrações, programas hequerente: Intertokyo — Importa
Ind.Brasiieira
radioforike,
N9 877.261
da televis..d., criancas ção, Re p resentação e Comércio Ltda.
•oro p agai:eia im p ressa e esLocal: São Paulo
crita . publicrções im p ressas
Rei 000e'iLe'; Nlivan Plástica; nkla.•
Classe: ARCO—IRIS
, poesias
imp ressas, 1 rações im pressas.
Local: São Paulo.
, musi- Artigos: v eija radio • geladeiras.
ind. Brasileira
ca, imp ressas catálogos calenclarios
crasse
máquinas
de
lavar
d,
uso
doméstico,
índices ",..e,lefónicos, prosp ectos nu- enceradeira.,
rc
imprs.§.sera
ArLgos: Para . d'stinguir
liq uidificadcres, hate‘. , a.essos e revistc0
,Lida.
ment:
plásârcs
f; artefatos plaqtro,:
.
(letras de boles, asp iradores de pós.
Loca.: São Paulo
em 'geral
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ginástica; aparelhos de soltar pommadilhas para animais; armas de máquinas; dinaarios; betoneiras; vi s !máquinas expremedares; intiquaias
furadoras; máquinas gaselfie libras;
brinquedo; .arcos para jogos; asso- lhar; jogos de tombolas; torrtezele ta máquinas
gramadeiras; máquinas nu
vios; automóveis de brinqueda aviões las, blocos partes de maquinas; bomde brinquedo; balanços; balisas; ba- bas à pistão; bambas centifugas; piesoras; máquinas impulsionadoras;
lões; baralhos; barras para esporte; bombas elétricas; bombas hidráuli- máquinas lavadoras; máquimis
doras; máquinas •misturadoras: má.
Requerente:
Mafisa
Importação
e
jogos
e basquetebol; bastões; para jo- cas; 'braçadeiras de máquinas, braços
n
s,
moedoras; irt aqunas
Exportação Ltda,
gos; bigodes e máscaras Carv.Ôxsics de maquinas; brocas de maquina 1quinas
saciem-as; máquinas rachadoras; má.
Local: São Paulo
cas; jogos de bilhar; bilhetes de lo bronzes de máquinas; bronzinas; b
. .Classe: 19
teria; bolas para quaisquer jogas; bo chas de máquinas; burrinhos; cab 'algquinas refinadoras; máquinas sefria
eiadora,s; máquinas secadoras; ina-•
çotes de máquinas; cabreas; cabra
artigos: Para distinguir: gado asi- linhas de gude; bonecas; jogos d e tantes; cadeias de máquinas; caix as
s- quinas separadoras; máquinas serranino; gado bovino; gado equina; gado dominós; elásticos para ginástica partes de máquinas; calandras; ca
deras; máquinas soldadoras maquia
caprino; gado cavalar; gado muar; escorregas; eag gimas; -espelhos; mági ços partes de máquinas; caldeiras d nas sopradoras; teares; tesouras megado ovino; gado vacum; abelhas; cos para diversão; businas de calça máquinas; canos partes de máquina S cânicas; tornos; tremonhas; turb i na.s d
antas; araras; avestruzes; rãs; be- dos; caixinhas de música quando carburadores; cardans; cartet; chu ; martelos; mecânicos; mecanismos no
serros; bois; búfalos; burros; elefan- brinquedo; calçados para banecas maceiros; anti-fricção para máqui - máquinas: moinhos; molas de má•
tes; faisões; feras; cães; caititas; ca- caneleiras para esportes; carrapetas; nas; cilindros de máquinas; polare- quinas; motores; inunhties para luamelos; cangurus; capivaras; carnei- carrinhos para criança; carrinnos de para máquInas; compressores; comu quinas; p arafusos de máquinas;
ros; castores; cavalos de corrida; co- brinquedo; carrocinhas de brinquedo; tadores de fôrça; comutadores de ve dais de ináquinas; pentes de maquia
dornas vivas; crocodilos; cotias; carroceis; cartas de baralho; cartão beldade; condensadores de máqui . nas: p enteadores de máqu i nas; penovos de qualquer espécie; pacas; pa- impresso tiara recortar e armar; car- nas; condutos para maquinas; coa d" teadores de teares; pilões meednicos;
pagaios; pavões; patos; peixes vivos; tas para jogos; chocalhos; clavinas • tra-haates de máquinas :
s pilões partes de má quinas, rastões
peixinhos para aquários; perdizes; de tiro ao alvo; coletes de esgrima; de maquinas; cordas decontrapeso
máquinas i para máquinas; placas para Sornals;
facas; galináceos vivos; galinhas; confetes; copos para dados; cordas insu- fladares de ar para máquinas 1Placas partes de máquinas; plainas;
de tripa para pesca,
p lenetários;
galos; gansos; gatos; insetos vivos; de pular; cordas
e coxeiras para esportes; eixos de m áquinas; dragas mecâni polias; poli pl atinadores de motormid,
hipopótamos; jacarés; javalis; lagar- cotoveleiras
trizes; pratos cie maquia
cas: discos de máquinas; eletrodos
cuicas;
dados;
jogos
de
damas;
dartos; jumentos; lebres; leitões; leões;
êmbolos, engenhos de cana; enge ; nas; p rensas; ralos de máquim:.; ;eleopardos; lontras; macacos; marre- dos; deslizadores; discos para jogos; nhos de serra; engrenagens de má - ceptáculos de maquinas; redutorçs
cos; onças; ,perús; pombos; porcos; dispositivos para marcação de jogas;, quinas; escateis; esmeris de máqui-- m áquinas; reguladores de ft:aça para
quatis; raposas; queixadas; ratos vi- divertimentos; luvas desportivas; nas; escate7s; esmeris mecânicos; ex máq uinas: reguladores de velonct:-.de
vos para laboratórios; sapos; serpen- marcadores de escore; marionetes; cêntricos de máquinas; facas partes para má q uinas: rolamentos de motomáscaras para esgrima; mesa esclutes; tartarugas; tatus; tigres; touros; sivamente
res; rolos partes de máquinas. rotapara jogos . -.miniaturas de de máquinas; ferramentas partes cio tivas;
rotores; s egmentos; separadores
tucanos; ursos; vacas; veados; vi- qualquer espécie
máquinas; filtros de máquinas; foles p
para
brrique
•
a
a;
mocunhas e vitelas
artes
de máquinas; tambores partes
de
máquinas;
formas
de
máquinas;
i binas de brinquedo; espingardas de
Classe: 41
máquinas; válvulas partes de mábrinquedo; estojos para jogos; fan- fornos de máquinas; forquilhas, frana de
quinas;
ventiladores partes da ;naArtigos: Para distinguir: aves aba toches para diversão; fateixas; fer- zidores de máquinas de costura; quinas; ventoinhas
partes de maquitidas; carnes frescas; sêcas ou co-I
i ramentas de brinquedo; ferrinhos de freios; fresas; furadores de máqui- nas; virabrequinss volantes
partes de
conserva; chouriços; lingüiças; Dre - engomar e passar; fichas para jogos; nas; furadores mecânicos; gatilhos
máquinas;
tubulações
suntos; mortadelas; salsichas, sala- figurinhas de recortar e armar; Lie- de máquinas; geradores de corrente; di stribuidores de t i para caldeiraS;
ntas; bombas de
mes; miudos e anirriaiss mel de abe - chaá para esporte; floretes para ta- grelhas de máquinas; gruas; guias
água e bomba.s de ar
lha; açúcar; aipim; amendoim grima; falhas impressas para recor- parte , de máquinas; guinchos; guint(s•
Classe: 7
amido alimentício; angú; 'araruta tar e armar; bolas de futebol; gan- dastes; hastes de máquinas; máquiarroz; aspargos; -assados; aveia; ave - gorras; artilho; para golf; gradeados nas de alumar; máquinas de benefi- Artigos: Para distinguir: adubadores;
ancinhos
mecânicos
e empilhadores;
lãs; azeite; alho; alpiste; ameixas; para brincar; grades para ginastica; ciar arroz; café; algodão e cereais;
amêndoas; cebolas; cenouras; ce- guisos para crianças.; halteres; bolas máquinas de binar fios; máqu i nas de ancinhos puxados a cavalo; arados;
reais; cevadas; chá; cheiros alimen de hockey; iscas artificiais; Iualhei- bordar; máquinas de brinquetar; jun- armancadores de frutos; arraneadores
tícios; chispes; churras_cos; coalha- ras para esporte; lança perfumes para tas para máquinas; lançadeiras para de plantas; arranca-tocos: balancins;
das; c•Scos; bacalhau; balas; banana- carnaval; loterias; rêdes para espor- maquinas; lanças partes de máqui- batedeiras; agrícolas; b'bos de ara.das; banhas; batatas; baunilha; be- te; rédes para pesca; rêdes pitra jo- nas; lubrificadores parte de máqui- dos; bombas agrícolas; borrifaclorel
terraba; biscoitos; vagens; bolachas; gos; relógios de brinquedo; revolver nas; macacos; mancais antifricção; agrícolas; braços de arados- distribolos; bombons; carne de c:;abrito de brinque, rifas; rodas de brinque- manivelas de máquinas; máquinas buidores mecânicos de sementas; aicarne de carneiro; caças alimentícias do; rodas para jogos; jogos de ro- abanadoras; máquinas achatadoras; xos de máquinas agrícolas: escarra.;
cacau; café camarão; canela; can- leta; roupinhas para rughy; móveis máquinas adelgaçadoras; máquinas fic,adores; escavadeiras inecanicasI
jica; carambolas; caramelos; casta- de brinquedo; papagaios de papel ou afiadoras; máquinas afiadoras • má- máquinas espalhadeiras terma';
nhas; faisão; abatido; farelos; fari- pano; paralelas para exercício-3; pas- quinas ajustadoras; máquinas alar- extintores de ervas daninhas e pra'4
nhas alimentícias; farinhas de ce- satempos; paus para ginástica; peças gadoras; máquinas alimentactoras; gas; máquinas extirpadMes agrleolaa
reais; farinhas de trigo e de mesa para jogos; pedras de jogos; peiti- máquinas alisadoras; máquinas alua capinadeiras mecânicas; carpideiras:S1
favas alimentícias; feijão; feijoada lhos de esgrima; peles de jogos, pesos madoras; máquinas amass-adoras; cavadeiras; ceifadeiras; ceife i ras; ce-ffermento; fiambre; figado; filhos para atletismo; petrechos de educa- máquinas aplainadoras; • máquinas pos de arados; charrus; cortadores
flocos; carne de coelho; cogumelos ção física; petecas; piorras; piões; pi- arqueadoras; máquinas arrolliadoras: mecânicos de grama; cana e ca,piin?
oltscard; maquinas asp iradoras; máquinas ciescavadeiras mecânicas; destorroa:•
colorantes e condimentos para ali- pas; pistolas de brinquedo;
dores agrícolas; destocadores, distria
mentos; cominho; compotas; confei- para jogos; planadores de brinquedo; atarrachadoras; máquinas a • vapor; bui
dores mecânicos de estrume; má-.
tos; produtos alimentícios para con- protet,ores do corpo para atletismo; máquinas batedeiras; máquinas bom- quinas
de cortar raízes; máquinas do
servar alimentos; cravos; cremes; protetores para uso em esporte; que- beadoras; máquinas brunidoras; máa s u i adoras, maquinas catado- matar formigas e outros inseScas da:
frutas e doces cristalizados; doces; bra-cabeças; raquetes; recortes para quin
máquinas ,derruaadores
drops; enchovas; espinafres; essên- armar; rêdes de caçador; tabuleiros sl: as; máquinas centrifugadoras; má- agricultura;
de árvores; má'--desinfetadoras
cias alimentícias; extratos de Minute; para jogos; tacos de bilhar 'e snooker; planas classificadoras; máquinas com- de
plantaqões;
• , unas empilhadeiressoras; máquinas coletoras; máextratos de frutas; e rva-doce; ervi- tamboretes para jogos; tentos de jo- ui
ras
agrícolas;
inacluinas
espaltiadoras
nas condensadoras; máquinas conlhas; lagostas; laranjas; legumes; gos; jogos de tiro ao alvo; serpentilactínios • leite ia natura — em p4 ou nas de papel para carnavar; shoting- utoras; máquinas constriitoras; • má- de terra; fenadeiras; gadainhéiras;r
condensado; lentilhas; línguas; lom- ball; skis; soldadinhos; tabelas de hi- umas cortadoras; máquinas de abri; chamas agrícolas; leivadores • loco.
bos; louros; frutas in natura. sêca, em ras; trapézios; vagonetes para -es- maquinas de acoplará máquinas dos- grades de discos e dentes; lança.
móveis agrícolas; máquinas aduba.
calda ou em conserva; galinhas aba- porte; varas para jogos; velocípedes; cascadoras; máquinas desfibraçieras; deiras;
máquinas amassadoras; :tara.
debruadoras; máquinas de
tidas; gelatinas e geléia alimentícias; triciclos; jogos de vísporas; jogos de bmáquinas
runir; máquinas debulhadoras; má- colas; máquina:; arrancado-asto-z
glucose; g orduras e grânulos atina:a:1-r
xadrez e water-polo
uma de burilar; máquinas de ca- cos; máquinas batedeiras' agrícolas;
tidos; grão de bico; hortaliças; pães;
,
máquinas borrifadoras agrícolas; irra,
N 877.269
pastilhas; patos abatidos: peixadas;
-lanaram máquinas de cardar; máqui- quinas cap ina,deiras; máqu i nas carpinas 'de clarear; máquinas de colar; deiras; máquinas cavadeiras; máqui.
pescados; peixes; pickles; pimenta do
máquinas de conservar estradas: 'má- nas ceifadeiras; máquinas coihedeia
seno; pipocas; polenta; carnes de
quinas de costura; máquinas de ca- ras; máquinas cortadeiras de plana
porco; pralinés; presuntos; macarram manteiga; margarina; marmelavar; máquinas de debruar; máquinas tas; máquinas cultivadoras: ináqui...
de
descarnar; máquinas de descaro- ias de abrir canai s; rat irrigação
da; mariscos; massas alimentícias;
çar; máquinas de desgaseificar; má- r náquinas de amanhar terra; maquia
massa de tomate; massas pata sopa;
Ind.Brasileira
quinas e' despolpar; máquinas de di- as de colher algodão; máquinas do
mate; melado; miolos; miudos de
fundir; máquinas de dobrar; máqui- c olher frutos; Maquinas de combater
animais; molhos alimentIclo; mostarda; nozes; noz moscada; óleos ali- Raqaerente: Almeida Land S. A. Co- nas de drenar; máquinas de empura Iaragas; máquinas de cortar galhos;
•
mércio e Importação
rar; máquinas de , enformar; mama-- r olos; desterroadores: máquinas sementícios; ovos quentes; fritos ou co.Local: São Paulo
nas dé engraxar; máquinas de es- n leadeiras; semeadoras; sulfatadoras
zidos; rim; sal; sanduiches; sardiClasse:
6•
triar; máquinas de explosão; tnáqui- gricolas; máquinas roçada ras; ^na-- nhas; sapas; sorvetes; talharim; puArtigos:
Para
distinguir:
acoplamennas de extração; máquinas de fabri- q unias enxofradeiras; rolos emrpres-.
dins; queijo; rações alimentícias; rações balanceadas para animais; ta- tos axias; alavancas mecânicas: ala- car produtos; máquinas 'de filetar; s ores para esfarelar terra- tratores
va.
n
cas
partes
de
máquinas;
,snéis
de
máquinas
de roscar; máquinas de •sa,-- agrícolas; máquinas essa rrif ica,doras;
pioca; tempêros; foucinhos; torrões e
tortas arinenticias; trigo; uvas: xis- 'segmento; anéis partes de máquinas; cudir; máquinas de salgar; máquinas rnáquinas extruniadtiras . máqu'ilas
apitas de máquinas; aros de máqui- torcedoras; máquinas torneadoras ; e xtintoras de ervas daninilas e Dra.
pes e xarques
nas; balanceiros de máquinas: bases máqui nas tr ituradoras; máquinas ur- g as; máquiaas insetifuga agrieotas;
Classe: 49
de .máquinas; barras de' macia:nas; didoras; máquinas ventiladoras; Mar- n
a,gricolas: atáa
krtigoS: Para distlnauir: caniços para bate-estacas; antidetonantes para telates mecâniccs; máquinas desin- q ikminas
unas lança-chamas agolcolaa;
nessa; anzóis; fateixas: linha para motores; aquecedores cia mátalinas;. tegradoras; máquinas desnatadoras; q uinas
,
leivadeiras; máquinas ni velarascas; molinetes: aeroplanos de arietes; aquecedores de . máquinas; máquinas elevadoras; máquina 'em- d
ora- • agrícolas . máquinas. pociadel3rinquedo; albun; para colorir; re- arnezes; arranque do rric:ota z , pa coadoras;
i,
maquinas em.oa
as•.
máquinas
aulverizadoras agram:ortar e armar; boneco : : alteres: ala rediças para máquinas: correntes de ra s; -máquin.as encadernadoras; má- ia
s; máquinas regadoras agrícola-;.
,as para jogos e tiros; 'aparalhos de inacm i nas; correntes d s tranSiiiissão:
inas rnroladora:s; máquina ,, . esca- m áquinas ?s yhadeiras
•,,,s " • .
nos; armação para passatem.iya setr1C;
a. flo:::;s: marna:nas astampadoras; q uinas 1) 1. '0 .i-adoras-agrícolas;
milico 1 as; in
't
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• mármores para construç5e5; impar- Artigos: Para Classe:
W9 877.272
assinalar: almanaques;
nhos de ventos; moto-arados; charmeabilizadores de aramassas; janeI
ruas; motores agrícolas; niveladoreS
las; ladrilhos; lajes; lageotas; lame- calendários; designação de filmes;
agrícolas; máquinas plantadeiras;
las; lambris; lixeiras para constru- jornais; músicas impressas; peças cipulverizadores agrícolas; ralhas de
R ICARL
ções; luvas de junção para const ru- nematográficas e teatrais, programas
arados; rodas de rados; tosadoes de
ções; manilhasá mármores prepara- de circo; programas de 'rádio; programa; vaporizadores agrícolas; dedos para construções; massas para gramas de televisão; publicações imInd.Brasileira
bulhadeiras agrícolas; fenadeiras; gapressas; revistas impressas
Paredes; pedregulhos; prepara ilos para
danheiras
Requerente: Casa Ricarli Materiais construções; pilastras de concreto;
N9 877.277
de Construção Ltda,
Placas para pavimentaçã o ; pedras
N9 877.270
preparadas paraconstruçõe,s; portas;
Local: São Paulo
o,
portões; prateleiras quando construClasse: 16
"CITT-PXO"
Aritgos: Para dist:nguir: alcatroados ções; produtos betuminosbs para construções;
produtos de 'base asfaltica;
para construções; argila preparada
Ind.
.Brasileira
para construções, argamassas para soleiras para portas; taxis; tanques
IND. ;iRA5ILE11:lís,
es
construções; asfalto para construções; de cimento; telhas; tijolos; tintas
azulejos para construções: balaustres para paredes, portas, muros e jane- Requerente: Panificadora Citt-Pão
Zte Carente: Acácia3 — Incorporado- para construções; batentes para cons- las; tubos de concreto; tubos de uso
Ltda.
r Comercial e Imobiliária Ltda .
truções; chapas para construees; co- exclusivo em construções: tubos de
Local: São Paulo
Local: São Paulo
lunas para construções; cornijas de ventilação de edifícios; venezianas;
Classe 41
Classe: 16
concreto; cré para construções; divi- vigamentos e vigas para construções;
Artigos: Pão e Bolos
Aragos: Para distinguir: alcatroados sões pré-fabricadas ; drenos para vitrinas quando construções e vitrõs
para construessargila preparada para construções; edificações pré-moldaN9 877.278
e.
corfêtruções; argamassas; para cons- das; esquadrias; estacas preparadas
N9 877.272
triAões; asfalto para constraçõerr; para construções; estruturas para Requerente: Acácia
3
—
Incorporadoazulejos para construções; baiaustres construções; blocos para pavimenta"FURÁCX0°
.
ra, Comercial e imobiliária Ltda.
e rbatentes para construções chapas ção; calhas de telhados; cimento co• Local: São Paulo
Brasileira.
pata construções; colunas para cons- mum; caibros preparados para consClasse: 50
trãções; cornijas de concreto: cré truções; caixas de cimento: caixilhos; Artigos: Imobiliária; serviços de conspara construções; divisões pré-fabri- cal para construções; chaminés de truções e demolições; adminstração Requerente: Distribuidora Furacão
Ltda.
cadas, • drenos para construções. ; edi- concreto; papel para fo srar casas: de obras; adhcnistração predial; emLocal: São Paulo
ficações pré-moladas; esquadr ias; es paredes divisórias inclusive para es- preendimentos; participações: incorClasse
21
-tadspre a;stcpreads critórios; parquetes; peesas, ornamen- porações; administração de bens móAutomóveis e suas partes
para -construçõ es ; estrutras para cons- tais de gesso e cimento para tetos veis; imóveis _e valores; promoção de Artigos:
trução; blocos para construções e -pa- e paredes (exceto da classe 25); es- vendas imobiliárias; transação e va- integrantes, veiculas e suas partea
alavanca de câmbio,
vimentação; calhas de telhado; ci- toques: forros; frisos; graus; imitamobiliários e imobiliários; cor- integrantes,
amortecedores de veículos, aros para
mento comum; caibros preparados ções de mármores para construções; lores
retagens;
finandaimentos
e
investipara construções; caixas de cimento; impermeabilizaçõcs de argamassas; mentos; serviços de engenharia e ar- de ar para veículos, eixo de direção,
caixilhos; cal para construções; cha- janelas; ladrilhos; lageotas; lajes; quitetura; estudos técnicos; planeja- de veículos, engates, freios, molas
mes de Concreto; mosaicos; papel lambris; lamelas; l i xeiras .para cons- mentos; estudos e planos habitacio- para veículos, para-lamas de veículos, pedais de câmbio de veículos,
de forrar casas; paredes divisórias; truções; luvas de junção para consinclusive para escritórios; parquetes; truções; manilhas; 'mármores prepa- nais e realização de projetos para varais de veículos, bicicletas e suas
partes integrantes, raios para bici-construções
peças ornamentais de gêsso e cimen- rados para construção; massas para
cletas, pneumáticos de veículos e
to , para tetos e paredes (exceto dá paredes; pedregulhos preparados para
N9-877.273
rodas de 'Veículos
classe 25); estuque; forros; frisos: constuções; pilastras de concreto; pi- Requerente: Acácia 3 — Incorporadopara
grades; imitações de macnio rc
sos;
placas
de
pavimentado;
pedras
ra, Comercial e Imobiliária Ltda.
N9 877.279
construções; impermeabilizador es. de preparadas para construções; portas;
Local: São Paulo
argamassas; janelas; ladrilho; lajes; portões; prateleiras quando construClasse: 25
la,geotas; lamelas; lambris; :Lixeiras ções; produtos betuminosos • para
flFRANCANO"
Para distinguir: ações; típara construções; luvas de junção construções; produtos de case asfal- Artigos:
tulos;
desenhos;
maquetas;
Ind. Brasileira
paira constracões; mailhas; alarmo- tica; soleiras para portasá tacos; tif-n- plantas de obras;mapas;
projetos desenhaara constrtiçoes;
r es' preparados pues
de cimento;
telhas; tijjolos; tine dos; figuras; gravuras; prospectos de
q
Rodrigues Alves S. A.
rngsas para parede; pe dregulhos gre- tas .para paredes; port as; muros e , fotografias
e desenhos; cartazes; pai- Requerente:
Comercial Cafeeira
•narados para construções, pilastras janetas
. ; tubos de concreto; tubos de; néis; letreiros (exceto quando apareLocal: São Paulo
de concreto; placas para pavimenta- -tantuação para edifícios; venezianas;
lhos); clichês e displays
Classe 41
ção; pedras prepararias para constru- vigas; vigamentos para construções;
Artigos: Sai
portas; prtões; prateleiras vitrinas quando construções; vitrõs.
ções;
877.274
N9
; produtos betuquando construções
N9 877.273
N9 877.280
minosos para construções; produtos

acácia 3

-101.4"

•no.

DEP AR

de base asfaltica; soletras para, portas; tacos; tanques de cimento; te"ICAROSn
Industria Brasileira
lhas; ti jolos; tintas para uaredes;
Brasileira
In
muros-portas e janelas; tubas de
concreto; tubos •de uso exclusivo ein
Requerente:
icaros
Indústria e Co'
Requerente: Indústria Metalúrgica
construções; tubos de ventilação de
mércio de Jersei Ltda.
Depar
Ltda.
edifícios; venezianas; vigamentos e
•
Local: São Paulo
Local:. São Paulo
vigas preparados para constsuções;
Classe 36
Classe:
11
-às
:citrinas quando construoões e vttr'
Classe: 25
Artigos: Parafusos; porcas; rebites e Artigos: Abrigos quando vestuários,
Alitiges: Para d'stinguir: ações; tioutros artefatos de metais em geral; alvas, anáguas, agasalhos, aventais,
baby-dols, bermulas, blusas, blusões,
'1.11os; desenhos; mapas; maquetas;
não incluídos em outras classes
boinas, bonés, boletos, camisas, cal.
plantas de obras; projetos desenhaN° 877.275
ções, calças, calcinhas, cuecas, comcióss figuras; gravuras; prospéctos
binações, abales, casacos, echarpes,
Otografiaa e desenhos; ca etazes; paiI lenços, libres, ligas, maillots, meia,
- n.éis; letreiros (exceto quando ara¡pijamas, uniformes, quépis, dominós,
relhos); 'clichê e displays
ponchos, robe de chambre, roupões,
Classe: 50
Requerente: Acácia 3 — Incorporadotiaras, togas, soutiens, sueter, véus,
Artigos: Imobiliária; serviços de cons- ra, Comercial e Imobiliária Ltda.
visons, turbantes, suspensórios, saias
truções e demolições;
Local: São Paulo
e vestidos
Classe: 16
predial; empreend imento s; pa sticipações; incorporações; administração de Artigos: Para distingu ir : alc•atroados
N9 877.281
bens móveis; imóveis- e valores; pro- para construções; argila preparada
moção de vendas imobiliárias; trsNri- para construções, argamassas para
sação de valores mobiliários e imo- construções; azulejos para constru"jÓKER"
biliários; corretagens; financiamentos ções; balaustres e patentes para consitd. TarasileIzw.
e investimentos; serviços de enge- truções; chapas para construções; conharia e arquitetura; estudos ieecni- lunas para construções; coreljas de
Requerente: Indústria Técnica de
cos; planejamentos; estudos e planos concreto; crê para construções; diMalhas Joker Ltda,
habitacionais e realização de projetos visões prá-fabricadas; drenos para
Local: São Paulo
para construções
construções; edificações pré-moldada;
Classe 36
esquadrias; estacas preparadas para
Abrigos quando vestuários,
N9 877.271
construções; estrutu ras para constru- Requerente: Forjas São Paulo S. A. Artigos:
alvas, an'aguas, agasalhos, aventais,
Local: São Paulo
ções e pavimentação; calhas de tebaby-dolls, bermudas, blusas, blusões,
Classes: 5, 11 e 50
cimento .comum; caibras preINTER-FREIGHT tt lhado;
boinas, bonés, boleros, camisas, cal,
Sinal de propaganda
parados para - construção: caixas de
pões, calças, calcinhas, ceroulas, cha.
877.276
N9
Requerente: Expresso Inter-Freight cimento; caixilhos; cal pára . construles, chinelos, camisolas, cuecas, com.
ções; chaminés de concreto ; mosaiS. C. Ltda.
binações, chales, echarpes, lenços, h.
cos; papel para forrar casas; pareLocal: São Paulo
21AVIX
E
DIVALDO
l
lereis, ligas, maillots meias, pijamas,
itós
divisórias
inclusive
para
escr
de
Classe: 50
inós, ponchos,
'uniformes, quépis, Clom
rios;
parquetes;
peças
arnamen
1
ais
Artigos: Serviços de transportes em de fêsso e cimento para tetes e pa- Requerente: Sabastião Gençalves de robe de chambre, roupões, tiaras, togeral; coletivos ou de cargas; servi- redes (exceto da classe 25); ‘=,,nt,uques;
soutiens, suater, céus, visons,
011uelra e João -Vicente Mata
1 gas,
ços de despachos e antregas de merturbantes, suspensórios o saias
Local:
São
Paulo
forros;
frisos;
grades;
ircitaçiias
de
cadorias e encomendas

d.
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N9

877.282

"NARESài"
Ind.
Brasileira
•
Requerente: Laura Corrêa Naressi
Local: São Paulo
Classe 46
Artigos: Velas
N9 877.283

""IPÈTRA 13*d
CIDADESh
Requerente: 'Carlos Roberto heis
Santos

Local: São Paulo
Classes: 32 — 33 e 50
Título
N' 877.284

Ind. ° .Brasileira
Requerente: Confecções Ty-Nyl Ltda.
Local: São Paulo
Class e 36
Artigos: Vestidos, saias, blusas, blusões, casacos, calças, camisetas, camisolas, soutiens, roupões, robe de
chambre, ponchos,
luvas,
lenços,
meias, puloveres, pijamas, combina.
ções, calções, ligas, cintas, jaquetas,
japonas, paletós,
gravatas, tiaras,
quimonos, dominós, quépis, suspensorios e roupas brancas de uso pessoal
N9 877.285

DIÁRIO OFICIAL (seção III)
trás, telhas, tijolos, pilastras de concreto, tanques de cimento, tubos de
ventilação e tacos
N9 877.283

ANDRALC"..
,
Requerente': Antônio Aives dos
Santos
Local: São Paulo
Classe 50
Atividades: Administração de Bens,
imóveis, loteamentes,
contabilidade,
corretagens, administração de obras,
construções, terraplanagem, compra
e venda de imóveis, contrato e
locação

Á.F.D.
Ind, Brasileira
Requerente: Comercial A. F. D.
Ltda.
Local: São Paulo
Classe 49
Artigos: Albuns para colorir, automóveis de brinquedo, aviões de brinquedo, balanços, baralhos, bolas, bonecas, carrinhos, carrosseis, chocalhos, cordas de pular, euicas, ferra mantas de brinquedo, ferros de engomar para crianças,
fichas para
joga9, futebol de mesa, gangorras,
guisas, marionetes, máscaras camavalescas, miniaturas, patins, patinetes, petecas, piões, quebra-cabeças,
raquetes, revólver de brinquedo,, roleta, yogos, tômbolas e velocípedes

Classe 36
Artigos: Blusas, calças, camisas, ciatos, cuecas, ,gravatas, lenços, ligas,
aequerente: Transformar Indústria e luvas,
lingeries, meias,
omércio de Artefatos de Plásticos paletós"maillots",
saias, sandálias,
pijamas,
Ltda.
Artigos;
Camisas,
cuecas,
gravaras e
Local: São Paulo
Classe; 36
Classe 28
soutiens, ' tiaras, touartigos: Bacias, baldes,
baixelas, sapatos, shorts,
cas e vestidos
bandejas, bules, cabides, cabos, cal ;adores, caçambas, cestos, centro de
N9 877.290
mesa, cmopoteiras, confeiteiras, co.
pos, cordéis, correias, cortiças, aspa5 E P. Á C. O
thadores de águas, espelhos, esguinehos, fruteiras, funis, garfos, garraInd.
Brasileira.
fas, jarras, jarros, lacres, manteguei.
ras, licorreiros, saleiros, açucareiros, Requerente: Befaco Comércio Impalit,eires, urinós, varetas, vaportação e Exportação Ltda.
silhames, xicaras, vasos, pires, praLocal: São Paulo
tos, srviços de janfar recipientes,
Classe 44
pires e aguários
Artigos: Cachimbos, cigarreiras, cinzeiros,
filtros
para
piteiras, isqueiros
N9 877.286
e piteiras
N9 877.291

CAJOVAPRE

Requerente: Comercial de óleos VeRequerente: Cajoyafre — Comércio',
getais Bahia Grande Ltda.
Indústria e Exportação de Frutas
Local: São PatiZ S. A.
Classe 41
Local: São Paulo
Artigos: óleos vegetais
Casse 50
N9 877.287
Artigos: Para distinguir os serviços
de: Exportação de Frutas

"SANTA RITA. DE
CASSIA"
2)"..nd • Brasileira

Classe 16
Artigos: na classe
N9 877.294

40 . ELÈGANTERequerente: Magaizne ao Elegante
Ltda.
Local: São Paulo
-Título de Estabelecimen'to
N9

877.295

" ATUALIDADE "

Ind.Brasileira

N9 877.289

RANSFORMÁR"
Ind. Brasileira

"BAHIA GRANDE"
Ind. Brasileira

Marco de

Requerente: Revestimentos Atualidade Comércio e Indústria Ltda,
Local: São Paulo
Classe 10
Artigos: Para distinguir:
Revestimentos para 'construções, tintas para
paredes — portas — muros e janelas, impermeabilizadores de argamassas, produtos betuminosos para construções, produtos de base asfáltica,
alcatroados para construções, argila
para construções,
argamassas para
construções, azulejos para construções, balaustres para construções,
batentes para construções, chapas e
colunas para construções, cornijas de
concreto, cre para construções, divisões pré-fabricadas para construções,
edificações pré-moldadas, esquadrias,
estacas preparadas para construções,
estruturas para construções, blocos
para construções e para pavimentação, calhas de telhados, calhas, cimento comum, caibros preparados
para construções, caixa de cimento,
caixilhos, cal para construções, cha.
mines, de concreto, mosaicos, papel
para forrar casa, paredes divisórias
inclusive para escritórios, parquetes,
peças ornamentais de gêsso e cimara
to para tetos e paredes exceto da
classe 25), estuque, forros, frisos,
imitações de mármore para construções, janelas, ladrilhos lageotas, lajes, lambris, lamelas, luvas de junção para construções, manilhas, mármores — preparados — para — construções, massas para paredes, pedregulhos preparados para construções,
pilastras de concreto, pisos, placas
de pavimentação, pedras preparadas
para construções, portas, portões,
prateleiras quando construções, solei.
ras para portas, tanques de cimento,
tacos, telhas, tijolos, tubos de cc..ereto, tubos de uso exclusivo em
construções tubos de ventilação de
edifícios, veneizanas, vigas e viga.
mentos para construções, vitrinas
quando construções e vitrôs
NQ 877.296

N9 877.292

TROSERBENS

Requerante: Depósito de Materiais
Para Construção Santa Rita de
Requerente: Proserbens Ltda.
Cássia Ltda.
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe 50
Classe: 16.
Artigos: Argila preparada para cons- Aplicação: prestação de serviços e
administração de bens
truções, areia para construções, bla.
co para construção, saibros preparaN° 877.293
dos para, construções, calhas de te915,27.11
lhasdoss cimento comum, cal para
chaminés de concreto,
construção,
§ EllOCOVIL •
esquadrias, estacas, estoques, frisos,
I nd, orazlieírn
Requerente. Pastificio Lisbôa Ltda,
fôrros, grades para construção, larnLocal: São Paulo
bls, lajes, lagotas, manilhas, mar Classe: 41
mores preparados para construção, Requerente: Artefatos de rasos de
Concreto Vibrado Blocoail Ltda.
la-rissas: Para distinauir, massas alimassa para parede, mosaicos, parque
msnticals
l'Acal: São Paulo
tas, pisos, placas,. portas, janelas vi.

19h9 2003

N9 877.297

". BONHEUR DU JOUR ",
Ind.Erasileira
.Requ.erente: Bonheur' du Jour —
Inaastria e Corai:raio de Roupas
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos:
Para distinguir: abrigos
quando vestuários; agasalhos: alvas;
anáguas; aventais; baby-doll;
retas; batas; batinas; bsrmudas; c lções inclusive para esporte; camisas
inclusive para esporte; camisas pa-,
gão; camisolas; camisolões; bluears;
blusões; boinas; boleros; bonés, borzeguins;' cachecols; cache-nsz; (salcinhas; gandolas; gôrros; guarda-p;
gravatas; hábitos; aapenas; jaquel4s;
jaquetões; capas; capotes; carapaças; cartolas; casacas; cartolas; casacos; casulas; ceroulas, chales; ehapéus, chinelos; cintas; cintos; cinturões; clergy-man; colarinhos; coletas;
combinacõss; corpinhos; cuecas; cucaros; culotes; dolnians; domiaos;
echarpes; espartilhos; estolas: fantasns; fardamentos; fardas; fraldes;
fraques; quepis; quimonos; regalas;
renards: robes de chambre; rotulas
brancas de uso pessoal; roupas da
baixo; roupas feitas; lenços; ligas;
libres; roupas profissionais; lingtaied;
maiôs; mandriões; manípulos; mantas de uso pessoal; mantôs; mantilhas; martas; martinhas; mekiá;
meias confecções; modeladores; pa'a
Ias; paletós: paramentos; penhoars;
peles quando vestuário; perneiras;
peugas; pijamas; peitilhos; peitos;
polainas; ponchos; pulovers; punhos;
soutiens; suéter; sungas; suspensaaHese tailleurs; talakiartes; tiara§;
toucas; túnicas; turbantes; uniforme-s: roupas para esporte; roupões;
saias; sandálias; sobre-pelizes; shortt;
slaks; aventais; sainas; vestidos; véeN
e visons
N9 877.295

MON=
Ind. Braeileira

si

Requerente: Malharia Paris Manta'
Sociedade Anônima
Local: 2do Paula
Classe: 36
Artigos: Agasalhos; anáguas, aventais; baby-doll; bermudas; blusas;
blusões; boleros; coche-cola; calçaS;
calcinhas;-calções inclusive para eag
portes; camisas inclusive para espora
tes; camisetas; camisolas; casacos;
ceroulas; cintas; cintos; colarinhos
coletes combinações; corpinhos; cuecas; dolinans; echarpes; gravatas;
japonas; lenços; lingeries; luvas;
maillots; manteaux; nulas; pegnoir;
peugas; puloveres; roupas de baixo;
roupões; saias; shorts; soutiens; suéter; taillcurs; turbantes; vestidos.
N9 877 209
d
Requerente: VAIS
Imobill ria e
Construtora Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Objeto: construtora imobiliária
N° 877.3a5

DARCOFER
I nd tis tria Brasileira

Requere n
i te: Darcofer Ferramentas
Limitada

-

• 2004
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éí,

Local: São Paulo
Classe: 11
' Artigos: Para. distinguir, aços para
afiar; alicates; alrrotolias; arcos ao
serra; arcos de pua; azeiteiras; braças; catracas; chaves de broca; chaves- de fenda; chaves de parafuso;chaves inglesas; conexões para encanamento; correntes não de outras
classes; cremalheiras; cruzetas; engrenagens (exceto paites de maquinas) • espelhos metálicos; formões;
.fresas; furadores manuais;. grosas,
instrumentos cortantes não de outras
classes; instrumentos perfurantes não
de outras classes; levantacsores nau
sendo máquinas; limas; mancais para
rodes; mandris; marretas; martelos;
morsas; pinças não de . outras classes; plainas; polias; puas; punços;
retentores; rodas; ,exceto de maquinas e veículos); roldanas; serras;
serrotes; talhadeiras; talhas; terraess tornos; torquesas; válvulas simples .e verrumas
-•
N9 877.301

MERG-LUX
Indústria Brasileira

1.01.10~

Requerente: Merc — Lux Indústria
Eliárcrnetalúrgica Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 8
Artigos: Para distinguir artigos elé-.
plugs;
tricas: Tomadas; soque •tes;
:spelhos de plásticos para eletricidade; fios elétricos; chaves elétricas;
nterruptores; chaves de tomadas; fuilveis; pinos para tomadas e campainhas elétricas
N9 877.302 •

"CEREJEIRA"
'Ind. Brasileira
Requerente: Cerejeira Representações
e Cereais Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Atividades: Representações
'M 877.303
" SILO JORGE "
£nd. Brasileira

-scogir

Requerente: Indústria de Perfilados
São Jorge Ltda.
Local: São Paulo Classe: 5
Artigos: Aço; adesivos metálicos; alpaca • alumínio; bronze; cobre; ferro; ;betais fundiiios; gusas; iman
natural; platina; manganês; 'níquel;
ósmio; ouro; ouropel; soldas metálicas; - ligas metálicas; metais em ; barrai aparas de metal; habit; titanio;
tiras metálicas para soldas; volfram;
todos: mercúrio; thomaz: zircõnlo e
zinco
1,'• 877.301

HIMPORSUL
Ilnasiletra
Pequeeenle:
Importaçâo fRepresentações Ltda.
Local: São :%ulo
Classe:
IVI quinas de costura; motoes para máquinas; máquinas - estam)adoras; máquina¡-: de binar fios; -máluinas de bobina; máquinaR sie Nrlar: máquinas de coser; máquinas de
•Matar; rolos, partes Cie máquinas;
;eares; tescuras mecânicas: concilies de máquinas; corrediças pára
roquinaa: :máquinas de tricotar.‘,

N9 877.305
"

H\
Brasileira

Requerente: Lanches Pauferro Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Ai;igos: Lanches de: alich;e paio;
copa; patês; chouriço; queijo; requeijão; motadela; presunto; roz-oire;
inussarela; mostarda e churrascos.
._
N9-377.30611

• TN9EZINRA DO

Ind. Brasileira

N9 877.310

RAVELLO "'
Ind.
• BrEusileira'

Requerente:
Panzone Fasulo
Local: São Paulo
Classe: 36.
Artigos: Calçados
N9 877.312

iniut

•"GIGANTES
Ind. Brasileira

N. 877.310

•JOVAD'

Ind.

-

Requerente; Indústria de Calçado
Joval Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Calçados de todos os lipoS
para homens, senhoras c crianças
N.9 377.317

SANTO AMARO
Ind. ,Brasileira

:Requerente: Rádio Difusora São
Requerente: Peixaria Santo Amaro
Paulo S.A.
•
Limitada
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe: 41
Classe 32
Artigos: Peixes
;Artigos: Jornais; livros; revistas; ;aNP 877.313
vistas impressas; almanaques; aibons impressos; calendários; folhetos; músicas impressas; e prosas liapressas; propaganda impressa e escrita; publicações impressas; poesias
impressas; peças teatrais e cinematográficas; programas de rádio e te"EDITORA EDUCA
levisão; designação de filmes e peças
átiY=,I0t
teatrais e suplementos juvenis e ilusÇZO ATUALIZADA
trados.
Bro.,sgeJ,r4
877.213
No
Requerente: Editéra Educação Atualizada Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 32 — Título
"DROGA -KENDIS
877.30G
Requerente: Droga-Kend's
"BUBI W
Local: São Paulo
Requerentes: Ceifo R.amalho e OswalInd. Brasileira
Classe: 3 — Título
do Corrêa Dias
Requerente: . Damita Indústria
Local: São Paulo
219
877.314
mentida Ltda.
Classe: .41
Artigos: Box para -banheiros
" KIART "
Artigos: Goma de mascar
N.9 E77.310—
Ind.
Brasileira
N9 877.309
Requerente: Indústria e Comércio CIE
Conservas Princezinha do Mar Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: P.iixes; conservas de peixes;
atum; bacalhau; snrcli - is a; enxova;
camarão; lagosta; mariscos; ostras;
mariscos; ~ascos; peixadas; urucum; siris, e peixes conservados,
N9 877.307

Requerente: Modelação Kiart Ltda.
Local: • São Paulo
Classe: 28
Artigos: Açucareiros; bacias; baldes;
Requsrente: "Marc-Dec" Sérviçu de baixelas; bandejas; bules; bornbonieres; cabides; ca.bos; confeiteiras; coMarcenaria e Decorações Ltda.
pos; centro de mesas; chapas; com-•
Local: São Paul-o
poteiras; fruteiras; jarros; funis;
Classe: 34
Artigos: Capachos; cortinas; carrea- garrafas; mantegueiras; lacres; esdos; encerados para chão; esteiras premedores; espumadeirás; estojos;
facas; correias; cortiças; espelhos;
para chão; estores para janela; estrados para chão; linóleos; mosqui- xícaras; vasilhames; vasilhas; pires;
pratos, e travessas
teiros - para cama; oleados; panos;
para assoalhas; de p aredes; passa-:.
----8RAàILI:IRA
Classe 26
deiras; persianas; - sanefas e tapetes.,
Artigos: Baldes, bandejas, barris. fil- Requerente: Confecções Spauwen Lt
Ciasse: 40
tros, ,Lüscoiteiras, caixas, caçambas,
mitada
Artigos: Conjuntos de móveis para cestos, esteijos, estrados, fusos, gameLocal: São Paulo
salas de jantar e salas de visitao• las, grades, lançadeiras manuais, mol
Classe:
36
móveis para copa e cozinha; criado- tduras, núcleos, palitos, painés, rósArtigos; Na classe
mudo; divans; dormitórios; camas eas, tubos, vasilhames, vasilhas; trinvaninhas; carrinhos-mesas; cadeiras cos, trancas, • tonéis, tapêtes, torneiN. 877.320
comuns; estrados para cama; esdri- ra,
pendentes,
porta-blocos,
placas,
comuns; buffets; cabides sob fora cabos para picaretas, puxadores, rebide móveis;' maostos estofados; guar- tes,
CILAS.
tambores, males, cabos de mada-comida; guarda-louça; poltronas; deira,
Jarasaialra,
letras, linguetas, liinpapés, osso
p orta-retratos; poirta-quadros; nenou marfim para canivetes
teadeiras;. p orta-sapatos; prateleiras,
Requerente: Ciflase — Representa
; vitrines sob forma de móveis.
N." 277.313
ções Limitada.
N9 877.311_
Paulo
a MARC-DEC "
. Ind. Brasileira

Artigos: Artefatos eãd:oe
de 3cimento
6a ulo
e blocos de concreto vibrado, azulejos,
Caixas de cimento, cal, concreto, cimento, esquadrias, estacas, impermeabilizantes, isolantes, ladrilhos manilhas de barro, pedras, portas, &tiniI Requerente: Editiisi Educação 7.V.17-a-' ras, tijolos, telhas de barro, ferro e
vidro, artigos C.S3 r25 empregados exlizada Ltda.
clusivamente para construções
Local: São Paulo
Classe: 32
N.s 677.3s•
; Artigos: Livros, revi,stas, jornais, almanaques, albuns • impressos, calen• JRYMEL
dários, folhetos impressos, musicas e
:
prosas impressas, propaganda im• Bra..8 LL, eira
pressas e escrita, publicações imol'essas, poesias imprassas, peças tctrais
Creações Grymel Ltda.
Requerente: Estrela. de Prata OuirJ.- e cinematográfica programas rie rá.- Requerente:
Local: São Paulo
nização Imobiliária Limitada
rijo e televisão, 'designação di paças
Classe:'
Local: São Paulo
teatrais e sup!smen::os juvenis e Artigos: Blusas, •ca'ções, calças, camiClasses: 33 e 50 —
sa , . capas, eintoi, combinac5a.s. era-

EDUCTO AUTUA.,
LIzAD "
Ind. Brasileira

DIARIO OFICIAL (Seção ill)

Quarta-feira 26
vatas, luvas, • maillots, melas, malhas,
- pijamas soutiens, sweatrs, vestidos
N.9 877.322

• REDIJO
Ind. Brasileira

No 877.334

N. 8'77.323

COMACO
Ind. Brasileira

°UMA PROMOÇOES
• JUNDIAI"

Março de

1969 2005

para qualquer fim; papel do embru.
Mo; papel higiênico; papel linha;
papei para escrever; rolos de papel;
I recipientes de papei; caixas de papelão; talão de recibos; /10t-a.$ fiscais; e tubos de papel

Requerente: ?Z"ama Promoções Ltda.
. a70 377.340
Local: São Paulo
Requerente: CO2.1ACO — comércio
Classe: 33 — Titulo
de madeira e Materiais de ConstruRequerente; Helio Mario Mito
"ESTA É A NOSSA
ções Limitada
Local: SãO Paulo
No 877.335
Local: São Paulo
Classe: 32
HISTORIA"
emas: 4
atigos': Livros, jornais, revistas, rof "REDE AÉREA"
nances, musicas impressas, publica- Artigos: Madeiras brutas e benefiR-ao—ente: Ouro Preto Divierdb,'a
ções, calendários, catálogos, e publi- ciadas, aplainadas reseerradas, cabos
Ind. , Brasileirade Livros Ltda.
de vassouras, caixas desarmadas, forcações impressas
Local: São Pauli,
MNEmmus a "le,"'--,""ne.JMUNCaMiLM
ro,
assoalhos
Requerente:
Metalúrgica
Rêde
Airea
Cl asse: 32 — Título
•
N.9 077.32`"
- Ltda.
N.9 877.329
N O 877.341.
•
Local: São Paulo
ADI -COP
Classe: 8
•RI
'Artigos: Condutores elétricos, altar-S.Paulo -Capitai
rMROADO '
nadores de corrente, elétrica, aparelhos calibradores, aparelhos de
PidIrEIS
"
Requerente : -Getulio Rodrigues •
Requerente: Empório Cerealista Mori alta tensão, calibradores, chaves auLocal: São Paulo
tomática,
chaves
elétricas,
comuta.1.v„
,eren
te
:
Limitada
ClasseS: 32 e 33
.José Antenor P.'sciaa
dores, fios , indicadores de tensão,
Negrini
Titulo de Estabelecimento
Local: São Paulo
interruptores,
isoladores,
painéis
de
Local:
São Paulo
Classe; 41
N. 877.324
apa.
r
élhos
elétricos,
plugs,
registradaClasses:
32
33 e 50 — Tipeo
Artigos: Substâncias e produtos alimentícias em geral, cereais de todas res para veículos, reostatos, resistênNo 377.342
as espécies, óleos e banhas comestí- cias, retificadores setas de sinaliza1>
em
veis, alimentos enlatados, frios e de- ção elétrica, sinais de transito, si.
$5,4
fumados, leite e seus derivadas, doces naladores, sistema de alarma, si.s.
."GENA"
sistema de sinalizaçao,
em geral, frutas frescas, secas e moscópios,
taxímetros,
termostatos,
tubos
concristalizadas
.5**
40j5
duits, válvulas elétricas e voltímetro Requerente: GEMA — Coméecic e
- Representações Ltda.
N.o 877.330
Local: São Paulo
NO 877..336
Classe: 50
Atividades: Prestação de Se: /ices

SUM

•
lí*RITZ
Ind.. Brasileira

PROCCA"
Ind. Brasileira

N9

877.343

"JUNDIÁ"
Indústria de Tanguica.
Reouerente: Comércio de Frios ta Fritze Requerente:Rocca
Ltda.
Ind.
Brasileira
Limitada
•
Local: São Pauta
Local: São Paulo
Classe;
41
Jundia — Imiústrat
Classe: 41
Artigos: Linguiça, salsicha, salame, Rednerente:
Artigos: Frios chi gerai
e Embalagens
paio, chouriço, noz, bife, presunto; Comércio de Papéis
Ltda.
mortadela,
língua,
toucinhos,
carnes
Local: São Paulo
N. 817.331
verdes, banhas, copa e patês
Classe: 38
Artigos: Age ndas em branco; locos
N9 977.337
"PAPO RTRADO"
de papel - para desenhar e esare-cer;
papel de carta; papel almaço; papel
Brasileirt.
""VALE . DO SOL"
aluminizacio; papel celufane; enve- Brasileira lopes; folhas de papel; fõlhas de pa•Requererke: Casa de Lanches Papo
pelão; livros de contabilidade: papel
Furado Ltda.
DIR-LON
Local: São Paulo
Requerente: Panificado 'Vale do Sol absorvente; papal crepom; ,papel para
Ind. Brasileira
impressão; papelão para qualquér
Ltda.
Classe: 41
fim; papel. para desenho: paoel 'da
Local: São Paulo
Raquerente; Indústria e Comércio de
embrulho; caixas de papel: caiba" Classe: 41
paio,
aravatas e Lenços Jorge Nassim Li- Artigos' : • Lanches de: aliche,
embrulho; caixas de pape;1 encha.
Artigos: Pão e Bolos
patês, copa, presunto, morla •aela, Musmitada
lagens de papel
sarda, noz-bife, chouriço, linguiça,
Locai: São Paulo
No
877338
salsicha, mostarda e churrascos
lenços
N O 877.344
N.o 377.326
-"Akuue0"
N.9 877 332
•

Requerente; Cainéacio ue .e.elios e
• Chapas Jaibaras Ltda.
Localidade: São Paulo
Marca: "Jaibaras"
Artigos: Metais em chapas, em laminados em barras, em lingotes, em.
es, corrugados, estampados,
v ergalhõ
forja:••os, modelados„ galvanizados, polidos e torneados
N. 877.32.5

GLUTID!
tad, Brasileira
9.equarentc: Produtos Alimentícios
"Glutadar" S.A.
Local: São Caetano do Sul
Cassa: 41
artigos: Para dstinguir e proteger
bolos, farinhas alimentícias,
nassas alimentialas, molhos e temoeros para macarrão e pasteis, macarrão
N. 07.327

Ind.' Brasileira

-0M1MAGEK"
Ind. Brasileira
Recluerente: Somirnagem Empre emdmentos '"e Importação Ltda.
Local: 'São Paulo
.

Classe; 8

---,

Artigos; Televisore s , aparelhos reprodutores de sons, aparelhos reprodutores' de imagens, válvulas elétricas,
fios elétricos • para televisão, progetores dê imagem, estabilizadores de voltagem gravoseopios, interruptores, indicadores de tensão, indcadores para
válvulas, progetores de luz de imagens, refletores, 'resistências, seta de
snialização elétrica, • sistema de comunicação, tubos conduits e voltimetros
—7—.!
Na 877.333
•

Requerente: Comércio de Materiais
para Construções Arduco Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 16
Artigos: Argila preparada para construção, cimento comum, caibros para
cons- aucão, calhas detalhados, mosaico grades imitação de mármores; esquadrias; frisos; gradas' fôrros; lambris; manilhas; lajes: las
geotas; estruturas para construção;
pisos; placas para pavimentação; tijolos; telhaS; vigas para construçãaa
pilastras de concreto; produtos de
base a.sfáltica e vitrOs,
No 877.339
0. C
Ind..

asi:5,eirt

• "POLLAR"
Ind. Brasileira

Requerente: Fábrica de Estofadas,
Poá-Lar Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 40
Artigos: Acolchoados para nióaelS;
almofadas de móveis; assentos acotchoados; bancos; cadeiras c-oratinS;
Cristaleiras: drmi t ór i os ;di vaias;
criado-mudo; prateleira; cabias co.
muns; conjuntos de móveis paro se.
las de visitas P salas de jantar:
veia para vaxandas e terraços; guar.
ca, , sar pteiras; poltronas; so.
gás; travesseiros; espreguiçadeira;
ras: estantes; estofamentos para,
nibveis; môchos; buffes; penteade;:ras; porta-abajures; porta-chapéus:
e vitrin.o.; sob farina, de niaaela
—Pra 377.345
•--- tlaRAN
azioielra

Requerente: Gráfica Clara
Local: São Paulo
Br
Classe: 38
Artigos: Agendas em branco; á;.buris
em branco: blocos da papel; (akixas
R arai ascc .suldstria Meen'an
.
R-equererite: Companhia Fildewal de de papel" cartões de --,'oi•oas• enve.
ir: fii Ltda.
ca
Oescola:.
as',
(011-.3
a
de
Emoreenciirnentoa
;does
;
imoal: &i- Paula
Receéiant.: NlecalAciva comercia, Administração e
mar-borrão:
envol.:cros:
índices;
Local:
São
Paulo
,
Classe: 1.3
Sociedade Anônima
• %
livros fiscais cai baanm:papel de Artigos: Ariefes betoneiras; oaacs;
•
ClasSe: 53 •
• Local: São Paulo
=
ncecarta;
papel
almaço,.
papei
alnatini
ra
Atividades:
AdminisC'ação
e
'
blocos
para
.
Partes
. de
saasses: -8 — 11 --- 21 e 59
; =.10; papel para impressa-o; 139-P 7lao aros de máquinas; bombasmameis:ase;
endi.nent03
Sinal de propaganda
c1ricvs
•

MECA-510VA

"FILDEWAL"
irtd • • Brasileira -.

2006
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guisas de mercado, promoções
Escócia.
Local
N9 877.352
vendas, publicidade (Serviços de).
Classe — 42.
• hidráulic a s; dínamos; discos de
máquinas; arranque de motores; esArtigos — Uisque,
meris de máquinas; fresas; -furadoClasses — 11 e 36.
"LUCimmt"
N9 .877.357
Artigos — Classe 11 — Para assinares; macacos; mancais abtifrics.ão;
lar 4 dinstinguir genèricamente os
esmeris mecânicos; máquinas enrolaInd. Itraoile
artigos da classe, a saber: Ferramendoraà; separadores; rolamentos de
Requerente:
Tapeçaria
Lucitritu,
tas de toda espécie (exceto quardo
motores; ventiladore s ; partes de máLocal: São Paulo
partes de máquinas), ferragens e
quinas; volantes partes de márorinas
Claese:
34
cutelaria em geral. Pequei:os artigos
ç rolos parees de máquinas
Artigos: Capachos; coteinas; sortide qualquer metal quando Leo de
as‘
N° 877.346
nados; encerados; esteiras para
soutras classes. Classe 36 — Para aschão; estores para janelas; estrados
sMalar e distinguir genericamente os
para chão; linóles; mosquiteiros
artigos da classe, a saber: Artigos de
4URUBUPN
para cama; oleados; panos Para asUGP
vestuário, de tôda sorte, inclusive de
BLUTDM
soalhos; passadeiras; persianas;
esporte e para crianças( fraldas,
SCOTCH WHISKY
Brwileint
móveis; sanefas e tapetes
cueiros etc.).
Requerente: Beneficiadora de Arroz
9 877.353
•
N° 377.262
Progresso Ltda.
P.W.olisrs&Cs,DaisossLa
Local: São Paulo
ly
Classe: 41
PE11111. SCOTLAND
R.C.G.
I II
Artigos: Arroz
.1voLs
N° 877.347
Requerente: R.C.G. liavisora Con- Requerente -- P. :: .'i 2 ,C:rIZi2 & Co.
Limited.
tábil Geral S/C
TINTURARIA E 14
Indústria- Brasileira
Local — Parth (Escocia)
Local: São Paulo
VANDERIA TAURUS11
Classe -- 42
Classe: 50
Artigos — Uisque.
Artigos: Como marca de serviço . de
Recpierente: Tinturaria e Lavandeira actirdo com o art. 74 do C.P.I.;
'
Requerente
Stell Irmãos.
N9 877.358
Taurus Ltda,
para ser usada pela requerente em
Local — Santa Catarina.
Local: São Paulo
seu ramo de contabilidade geral
6
Classe
, Classes: 33 e 50 —
Artigos — Motores.
ARTHUR — PI 321-360 — 18-3-1969
N9 877.348
N9 877.364
.
N9 877.351
Requerente: Thomaz Vessi
Local: São Paulo
Classe: 34
Requerente — Lanvin — Charles Of
Artigos: Capachos; cortinas; cortiThe Ritz, Inc.
nado; encerados; esteiras Para
Local -- Estados Unidos da Américhãci; estores para janelas; estrados
ca do Norte.
para chão; linóleos; mosquiteiros
Classe —
para, cama; oleados; panos para assoalhes de paredes ; passadeiras;
Artigos — Cosméticos e cremes não
Indústria. Brasileira
persianas; tapetes; móveis; sanefas
medicinais para a pele.
• Ind.Braolleira
—
N9 877.349
N9 877.3.59
Requerente — Barcos Flipper Indústria e Comércio Ltda.
Requerente ---. Nordestina Comerciai
Local — São Paulo.
Ltda.
Classe — 21.
Local — Pernambuco,
TORAK
Classes — 8 e 13
Artigos — Para distinguir — barcos
Artigos — Classe 8 — Aparelhos de
e suas partes integrantes, barcas e
suas partes integrantes, botes e suas Requerente — Hercules Incórporated fotodecalque, aparelhos de medição
formas elétricas, fornos, oraduadores,
partes integrantes, canoas e suas Local
Estados Unidos da Amé- gravadores,
instrumentcs- 'de cálculos,
partes integrantes, cascos de embarrica do Norte.
medidores de intervalo, -óculos, pêncações, embarcações e suas partes
dulos, prumos, registr'adores de temClasse 2.
tegrantes, escotilhas, jangadas, hélices de veículos, lanchas e suao partes Artigos — Inseticidas, miticidas e ido e relógios em geral, ;nclusive solares. . — Classe 13 — Abotoaduras de
integrantes, lemes, mastros, rebocamisturas inseticidas.
punho, alfinêtes de gravatas, alfinêdores e suas partes integrantes, retes para adornar vestuários, anéis,
N9 87'7.330-82
mos, naves e suas partes integrantes,
brilhantes, braceletes, brincos, broe suas partes integrantes e
ches, diamantes lapidados, esmeralpetroleiros e suas partes integrantes.
das lapidadas, jóias de uso pesscal,
de ouro ou imitação, de ;alatinas ou
N9 877.35a
imitação, de prata ou imitação, opalas lapidadas, pérolas naturais ou
cultivadas, prendedores de gravatas,
rubis lapidados, safiras lapidadas, toRequerente: 56 iiirs-n c Pereira
índústria
pázios lapidados, turmalinas lapidaNegrini
das e turquesas lapidadas:
Local: São Paul
Classes: 32, 33 e 50 — Insígnia
Requerente — A. Paulo Feljó Sz Cia. —
N° 877.Z-65
. Local — Rio Grande do Sul.
N° 877.350
Classes — 42 — 43 — 44.
Artigos -- Classe 42 — Para assina.
lar e distinguir genericamente os ar,"PINHO DE
tigos
da classe, a, saber: Bebidas alRequerente — Anha,nguera
coólicas e fermentadas, nao incluídas
indústria, Brasileira
Clube
na classe 3. — Classe 43 — Para assiNgLifienira-,
Local — São Paulo.
nalar e distinguir genèricamente os Requerente — Nordestina- Comercial
siar
Classe — 50.
artigos da classe, a saber: Refresccs
Ltda.
Artigos — Clube recreativo; caça, e águas naturais e artificiais, usadas
Local — Pernambuco
pana,
campo
e
náutica;
conjuntos
como bebidas, não incluídas na clasClasses — 3 e 13.
ateciitertnte; -Perfumaria Lorea Lucia. turísticos; incorporações, administra- se-3
— Classe 44 — Para assinalar e Artigos — Classe 8 — Aparelhos de
ção e vendas de títulos de clubes.
Classe: 48
dinstinguir genericamante os artigos fotodecalque, aparelhos de medição,
da classe, a saber: Tabaco inanuratu- formas elétricas, fornos, graduadores,
N9 877.358
,•Artigos: Perfumes
rado ou não. Artigos para fumantes gravadores enstrutnentos de cálculos:
N9 877.351
exceto papel (classe 38) .
medidores de intervalo, óculos, pêndulos, prumos, registradores de tempo
e relógios em geral inclusive selarés.
Classes — 46 -- 48 — 50.
Artigos — Classe 46 — Para assina- — Classe 13 — Abotoaduras de pular e distinguir gsnéricamente os ar- nho, alfinetes de gravatas, alfinetes
tigos da classe, a saber: Velas, fósfo- para adornar vestuários; anéis, brilhantes, braceletes, brincos, broches,
ros, sabão comum e detergent es . And- diamantes
lapidados, esmeraldas lado,..anil, e preparaçõe,s para lavandejóias de uso pessoal, de ouro
ria.. Artigos para conservar e polir. pidadas,
imitação, de plahinas ou, imitação,.
— Classe 48 — Para assinalar e dis- ou
prata ou itriitaçáb, opalas lapidatinguir gani:oleai-mente os artigos da de
G J. McDONALD LTD.
pérolas naturais ou cultivadas,
classe, a saber: Perfumarias. cosmé- das,
de gravatas, rubis lapiticos dentifrícios, sabonetes e prep,a- prendedores
Requerente: Livro Básico Ltda..
safiras lapidadas, topázictt lara.dos para o cabelo. Aartigos de tou- dados,
cal: São PatilQ
pidados,
turmsalinas
lapidadas e Jur. Classe: 33
Rectuere-nte — C. 8.; J. McDanald cador e escevas para os dentes, unhas,
(mesas lanidada.s
cabelos
-e
roupa.
—
ClaS:ite
50
—
PesInstant('
Lmited.
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ou parcialinente trabalhados, usados
,

nas indústrias.

Estabelecido em: — São Paulo,
Classe: a-- 6.
artigos: — Para distinguir "orno marRequerente — Leite Gregório Ltda. ca genérica: Máquinas para indústrias texteis, máquinas para fins inLocal — Pernambuco.
dustriais, máquinas de precisão, máClasse — 50.
Artigos — Limpezas de fossas (Ser- quinas operatrizes, motores e pecas
para motores, maquinas para ESO
viços de).
CionléStie0.

Março de

'i969 2007

Classe: — 17.
Classe: 34
•
Artigos — Para distinguir como mar- Artigos: Para distinguir como marca
ca genérica: Artigos, máquinas e ins- 'genérica: Tapetes, cortinas e panos
talaa,ões para escritório e desenho.
para assoalhas e paredes, oleadas e
encerados, inclusive para instalações
Estabelecido em; — São Paulo.
hospitalares.
Classe: — 18.
.r
Artigos — Para distinguir como marClasse: 35
ca genérica. Armas, munições -de Artigos: Para distinguir come in3.rea
guerra e caça. Explosivos, fogos de genérica: Couros e peles preparados
artifícios.
ou não. Artefatos da couros e peles.

Estabelecido era: — São _Paulo.
Classe: 36
Estabelecido em: — São Paulo.
Classe: — 19.
Artigos: Para distinguir como Marca
Classe: — 7. Artigos — Para distinguir como mar- genérica: Artigos de vestuário, de
Artigos: — Para distinguir COMO mar- ca genérica: Aves e ovos eai geral, tôda sorte, inclusive de es porte e pau'
ca generiaq: Máquinas de agricultu- animais vivos, inclusive o bicho da
crianças.
ra, horticultura e suas partes intesêda.
grantes. Grandes instrumentos agri.Classe: 37
. calda, inclusive tratores.
São Paulo.
Estabelecido em:
Artigos: Para distinguir como marca
Indústria Brasileira
Classe: — 20.
genérica: Roupa de cama e mesa, inEstabelecido em: — São Paulo,
Para distinguir como mar- clusive cobertores. Toalhas de uso
Artigos
Requerente — Jarbas Ricardo da
Classe: 8.
ca genérica: Petrechos navais e agropessoal, pano de prato e análogos.
Motta
Artigos — Para distinguir como mar- náuticos (salvavidas, âncoras, antes
Local — Rio de Janeiro.
ca genérica: instrumento de precide natação, bóa. s, paraquedas).
Classe: 38
Classe — 41.
são, instrumento científica, aparelhos
—
Artigos: Para distinguir como marca
Artigos — Sorvetes.
de uso commn, instrumentos 3 apaEstabelecido em: — São Paulo.
genérica: Papéis, impressos em gaitai
relhos didáticos, aparelhos eletrôniClasse: 21.
Ne 877.368
e artefatos de papel e papelão.
cos e elétricos para veiculas, moldes ca genérica: Veículos e suas partes
-de tôda espécie, acessórios de apare- Artigos — Para distinguir como marClasse: 39
(inclusive válvulas,
lhos
elétricos,
integrantes.
•
S, 13 4 E. L,
Artigos: Para distinguir como marca
1-mpadas, toma.deas, fios, soquetes),
genérica: Artefatos de borracha e de
aparelhos fotográficos, máquinas faEstabelecido em: — São Paulo.
guta-percha.
gravados e filmes reClasse: — 22.
Requerente — São Paulo Empreendi- lantes, discos velados.
Artigos — Para distinguir •..orno marmento Ltda.
Classe: 40
--ca genérica: Fios em geral para teLocal — Guanabara.
Estabelecido em: — São Paulo.
celagem e para uso comum. Linhas Artigos: Para distinguir como In 'ca.
Classe — 50.
Classe: — 9."
de costura, para bordar, para tric,ota- genérica: Móveis eai geral, incl mive
Artigos — da classe.
Artigos: — Para distinguir como
gem e para crochét:
para escritório e hospitalares, de rhe..
N9 877.369
marca genérica: Instrumentos musital, vidro, madeira ou de qualquer
cais e suas Partes integrantes.
Estabelecido em: — São Paulo.
material, estofados ou não, colchões,
I travesseiros e acolchoados para mó.
Classe: — 23.
Estabelecido em: — São Paulo.
vais.
Classe: — 10.
Artigos — Para distinguir como marArtigos — Para distinguir como mar- ca genérica: Tecidos em geral, teciClasse: 41.
. ca genérica: Instrubentos, máquinas, dos para confecções em geral, para Artigos: Para distinguir como marca
aparelhos e petrechos para a mediai- tapeçarias e pára artigos de cama
genérica: Substâncias alimentícias e
na, a arte dentária, a cirurgia e a hie mesa.
seus preparados, ingredientes de aligiene, máquinas, aparelhos e, instalamentos, essências alimentícias.
ções hospitalares, de expurgo e fins
Estabelecido em: — São Paulo.
análogos.
Classe: 42
Classe: — 24.
Artigos — Para distinguir como mar- Artigos: Para distinguir como marca
Estabelecido em: — São Paulo.
ca genérica: Artefatos de tecidos em genérica: Bebidas alcoólicas e ferClasse: —.11.
São Paulo Empreendi,Requerente —
mentadas.
geral, de _algodão, cânhamo, linho,
mento Ltda.
Artigos — Para distinguir corno marjuta, sêda, 'lã e outras fibras.
Local — Guanabara.
ca genérica: Ferramentas de tôda esClasse 25
Classe: 43
Classe — 59.
pécie( exceto quando partes de má- Artigos: Para distinguir como marca
Artigos — da classe.
quinas) ferragens e cutelarias em genérica: desenhos, fotografias, ima- Artigos: Para distinguir como marca
geral. Pequenos artigos de qualquer gens e gravuras, estatuas, estatuetas, genérica: refrigerantes, refresco s;
N° 87'7.370-417
metal, acessórios de metal.
estampas, manequins e a n ái og o s. águas naturais e artificiais, usadas
como bebidas.
Quaisquer obras de pintura e escul. L IQUI0 Ás
tura. Estabelecido em: — São Paulo.
Classe: 44
' Indústria Brasileira
Classe: — 12.
Classe 26
Artigos — Para distinguir como marArtigos: Para distinguir como inarea
r rmle.runte
Liquigas do Brasil ca genérica: Botões e alfinetes ca - Artigos: Para distinguir como marca genérica: Tabaco manufaturado ou
não. Artigos para fumantes.
muna, fêchos corrediços e demais genérica: Artefatos de niadeira, ôsso
S. A.
ou marfim,
Miudezas de armarinho.
Estabelecido em — São Paulo.
Classe: 27
Classe: 45
Classe — 1.
Estabelecido eni. — São Paulo.
Artigos:
Para
distinguir
como
marca
Artigos:
Para
distinguir corno marca..
Classe:
—
13.
Artigos — Para distinguir como marca genérica: --- Substâncias e- prepa- Artigos — Para distinguir como mar- genérica: Artefatos de palha ou fibra. genérica: Sementes e mudas para
—
agricultura, horticultura e floriculrações químicas usadas nas indús- ca genérica: — Joalheria e artigos,
tura.
Classe: 28
trias, na fotografia e análises quími- semi-preciosos e suas imitações, usacas! Substâncias e preparações quí- dos como adôrnos, pedras preciosas e Artigos: Para distinguir como marca
Classe: 46
micas a,nti-corrosivas e antioxidantes. suas imitações, . bijouterias de uso genérica: Artefatos e produtos acabados de origem animal, vegetal e mi.. Artigos: Para distinguir èomo marpessoal.
—
neral, artefatos e substâncias quinai- ca genérica: Velas; fósforos; sabão
—
Estabelecido em — São 'Paulo.
me, artefatos de material plástico. comum; detergentes; ceras para soa..
Estabelecido em: — São Paulo.
Classe — 2.
—
Classe: — 14.
lhos; anil; preparações químibas paArtigos — Para distinguir como masClasse: 29
ra a lavanderia; artigos e prepaeaaea
ca genérica — Substâncias e prepa, Artigos — para distinguir como marca
genérica:
Vidro
comum,
laminado,
Artigos:
Para
distinguir
como
',parca
ções para limpar; conservar e
rações químicas usadas na agricultuClasse: 48
ra, na horticultura, na veterinária e trabalhado em tôdas as formas e pre- genérica: Eseóvas comuns, espanadopares,.vidro cristal para todos os fins,
res e vassouras.
Artigos: Para distinguir cámo marca;
Classe: 30
vidro industrial com telas de metal
para fins sanitários.
genérica: Perfumarias; cosméticosr
ou composições especiais.
—
dentifrícios; sabonetes e preparados
Artigos: para distinguir como marca para o cabelo. Artigos de toucador
Estabelecido em — São Paulo.
Estabelecido em: — São Paulo.
genérica: Guarda-chuvas, bengalas e escôvas para os dentes, unhas; casa,
Classe — 3.
• Classe: — 15. •
suas partes integrantes.
Artigos — Para distinguir como marbelo e roupas; aparelhos e petrechoS
ca genérica: — Substâncias químicas, Artigos — Para distinguir corno marp`ara cabeleireira.
• me'
Classe: 31
produtos e preparados para serem ca genérica, artefatos de Porcelana,
Classe: 49
usados na medicina ou na farmácia. cerâmica, faiança, barro e terracota„ Artigos: Para distinguir como marca
louças vidradas para uso caseiro, genérica: Tendas, lonas, correias de Artigos: Para distinguir como mar-.
adôrnos, fins artísticos e instalações transmissão de tôda espécie, cordoa- ca genérica; Jogos de tôda espécie,.
Estabelecido em
São Paulo.
sanitárias, artefatos de cerâmica para lha e barbante- Material de vedação
Classe: — 4.
Classe: 50
e mangueira,
Artigos — Para distinguir como mar- uso ,caseiro, adôrno e fins artísticos.
-ca genérica: Substâncias de origem
desportivos.
Classe: 32
Estabelecido cm: — São Paulo..
animal, vegetal ou mineral em bruto
Brinquedos e pasatempose petrechos
Artigos: Para distinguir como marca e artigos para fins exclealvamente r
Classe: — 16.
ou parcialmente preparadas.
Artigos — Para distinguir como Mar- genérica: Jornais, revistas e publica- Artigos: Para distinsaair mei) marca . 5,
Estabelecido em: — São Paulo.
ca genérica: Materiais para constru-! ções em geral. Álbuns, programas de serviços: entrega automática de
Classe:
5.
Artigcs — Para diatingub: ermo mar- . çoes, decorações e adornos de prédios.I radiofônicas, peças teatrais e cinema- gás liquefeito; instalações: assistência
tográficas.
Estabelecido em: — São Paulo.
ca genérica: Metais não trabalhados
técnica.
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ejp; .angrenagens para maquila': fre- cabos e condutores elétricos; hidra- bros; caixinhos; colunas; chapas paue Zaruca de rnáçuinas; - gataifica-• metros;_ redutores; comutadores; ra coberturas; caixas d'água;, caixas
xiores; gumdatos; geradores; injeto- imans; aparelhos calibradores; ane- de descarga para lixos; edificações
ras; lpmina.dores a frio e a quente nômetros; amperômetros; níveis pa- premoldadas; estuques; emulsão as• LBL — LIVRO
pa aço e outros metais; monitores ra caldeiras; transformadores; gra- fática; pastosa para isolamentos térBASI CO LTDA.
para desmonte hidráulicos; máquinas vadcires; voltímetros: conduits elétri- micos em construções; esquadrias;
na construção e conserva- cos; calibradores; aparelhos de In- fôrros; frisos; gêsso; estacas; grades;
Peatterente; LBL — Livro Básico aaaptadas
ção
de
estradas;
máquinas para mi- versão; microscópios; caixas de des- janelasá estruturas metálicas para
. Ltda.
neeattão;
máquinas
amassadeiras e carga; câmaras frigorificas; colima- construções; lamelas de metal: laLocal: São Paulo
drilhos; lambris;la jes; lajeotas; ma,
diaa!ibuitioras
ele
concreto
e barro; dores; quadros de comando; esterili- terial
Nome de Emprêsa
isolante contra frio e calor;
zadores; aparelhos de controle
máquinas para fabricar papel, tecidos
massas anti-ruídos liara uso nas
• industrial.
e plásticos; maquines rotativas; máN9 877.419
construções; manilhas; maçadame;
Classe: 11
quinas para arqueação de volumes,
massas para paredes; mastigue asmáquinas
ventiladoras;
moinhos
paArtigos:
Para
distinguir
ferragens:
endurecedor de surA, cansais; niáquinas campressoras; ferramentas; cutelaria; artefatos de fanico; mosaicos;
. , PENTAX
impernaeabilizantes para
Inuustria Brasileira máquinas limadoras; rotativas' ° u metal e acessórios de metal: Anca- perficies;
em liquido ou 'sob oucoraadoras par atisinar ferro; aço a tes; ancinhos; anzóis; anéis; alavan- construções;
tras formas para revestimento e paraaquerente: Chartpak Rotex Indús- bronze; marteletes; máquinas impul- ca,s; arrebites; arruelas; argolas; ai- ra outros fins nas construções; mas,
.sionadoras; máquinas de abrir cha- dravas;
armacões de metal; abrido- sas betaualnosas para, enchimento de
tria e Comércio Ltda,
vetas; máquinas in
res de latas; arames lisos e farpados; juntas de dilatação a quente para
Local: São Paulo
óleos e outros quidos;
lí para eXtração
máquinas de
pa- assadeiras; almotolias; arcos de ser- uso nas construções; plastificantes
Classe' 17
eírtigos: Para distinguir: aparem° ra cortar e serra; máquinas insufla- ra; arcos de pua; brocas; bigornas; para concreto; plastificante incorpo4) anual para rotular; aparelhos paga doras; mácanas de furar; máquinas bacias; baldes; bebedouros; bolas de rador de ar no cimento; produtos begrampear fitas e rotules; aparelhos elesaadoraja máquinas brunidoras; aço; colheres para pedreiros; cadea- tuminosos para, uso nas construções;
máquinas pneumáticas; mátauinas pu- dos; correntes; caixas de metal pua produtosdeba se asfá,ltico, produtos
liara endeieçaa e registradores.
rificadoras; maquinas soldadoras, ra portões; chaves; cremones; cha- para tornar impermeabilizantes as
4' 877.420
máquinas para galvanoplastia; má- ves de parafusos; chapas de metal; argamassa de cimento e cal hidráuquinas para filtrar; máquinas grafi- conexões para encanamentos; chaves lica; pedregulhos; produtos betumiPANTEX
cas; máquinas baneficia .deras; má- de fenda; cabeções; caixas para nosos imperme,abilizantes; impermea •
quinas catadoras; máquinas clarifi- acondicionamento de alimentos; ca- bilizaciçres de argamassas; plastifiIn À'is t ria Bras i 1 ei r‘a
cadoras; maminas batedeiras; má- çarolas; cavadeiras; canos de escape
•
quinas para lavar e secar; máquinas de metal: catracas; corte-arames; cantes para concreto; persianas; plaRcquersflte: Char tpak Ro Lex Indús- para afiar; máquinas desempalhado- carretilhas.; cabos de metal; chuvei- cas para pavimentação; peças ornade cimentcr ou gêsso para
tria e Comércio Ltda.
ras; máquinaJ desintegradoras; má- ros comuns; crivos; cruzetas; curvas; mentais
e paredes; parquetes; portas;
Local: São Paulo
quinas descaseadoras; máquinas en- canoa; chaves de bôca; chaminés de tetos
Classe: 17
sacadoras; motores; martelos maca- metal; distintivos; dormentes: do- portões; portas de chapas onduladas;
Artigos:. Para distinguir: aparelho nicos; máquina para escavação de bradiças; enxadas; esferas; engates; pisos; tubos de concreto; telhas; tamanual para rotular; apatelhos para terra; polias; ponte rolantes; punço- esguichos; enfeites para automóveis; cos; tubos de ventilação; tanques de
grampear fitas e rótulos; aparelhos neiras; prensas; prensas hidráulicas; extensões; esferas; enxaclinhas; en- cimento; tintas para paredes; muros;
e janelas; vigamentos; vitrola;
para endereçar e registradores.
politrizes; platinados de motor; pla- xós; formões; ferros de cortar capim; portas
venezianas; vigas; pisos; portas; picas e ferarmentas para tornos; plai- ferrôlhos; facas; facões; fechaduras; lares
de concreto; pedras para com.
N9 877.421
nas; polias para máquinas; receptá- funis; fechos e fivela.s para inalas e truções;
para pisos e para revesti
culos; redutores; serras mecanicas; pasa,ts; frisos; fechas . de segurança
mento.
talhas elétricas; transportadores au- para portase janelas; enxadões;
tomáticos para alta e baixa pressão; guarnições de metal; grelhas; ganN9s 877.426-27
tôrnos mecânicos; tesouras rotatiaas; chos paia quadros; grampos para
válvu;aa componentes de máquinas. emendas de corretas; guarnições de
Classe: 8
metal para banheiros e bidês; gramArtigos: Para distinguir aparelhos pos Para andaimes; limas; lâminas
J ACKSON
elétricos; material elétrico; instru- para máquinas e para ferramêntas;
mentos e aparelhos de precisão; ins- latões; limatões; luvas para bombas
ndiistria
BrasileirA
trumentos científicos; instrumentos e d'água; luvas de metei rosqueados palaterais
do
eixo;
^
ra
unir
as
partes
aparelhos para fins úteis; aparelhos
'eletrodomésticos: Aparelhos para pi.- malhos; machadinhas; molas para
p ar carne; aparelhos para exprerner portas: martelos; maçanetas; molas
'frutas e legumes; geladeiras; sorve , '-'-• ral e vem; molas para rodas; Reguei e lie: Metalúrgica "unça"s A
Local: São 'Paulo
1 teiras elétricas; aparelhos de refrige . 01 ;as; mancais para rodas; matei' ração; enceradeiras; aspiradores ;Is "-, imas: pás; pregos; picões; ponClasse9 5
pó, fogões; fôrnos e fogareiros elétri- i ...as; parafusos; porcas; pratos; po1 cos; panelas a pressao; chuveiros': dê25; acessórios ' para amortecedares Artigos: Para distinguir: aço; alumí, aquecedores; forros elétricos de engo- de choques- pinos; postes de metal; nio; alpaca; bronze; chumbo; cobre,
mar e passar; balanças; batedeiras; placas; pene,iras; perfuradores; que- estanho; ferro; guza: latão; níquel;
i roldanas; ralos; regadores; zinco metais para ligas; todos os meccqueteleiras; liquid ficadores elétri- brai-mas;
cos; moinhos para café e para fubá; retentores; roscas; fitas de aço para tais acima são em bruto ou parcialRequerente: J. as P. Coa is, Limited sereias de alarme; resistências elé- fins industriais; tampas de metal pa- mente trabalhados; usados nas inLocal: Paisley — ESCÓCia
tricas; fervedores; estufas; ventila- ia vasilhames; perfilados de metal; dústrias; opdendo ser em barras, em
Classe: 22
dores; rádios; pick-ups; aparelhos de pensos de fixação; serras; serrotes; chapas; em folhas; em massa; em
Artigos: Para. distingdr fios e li- televisão; panelas e bules elétricos; sacarrolhas: saídas; s-a+artes; talhe- tiras; em lingotes; em fios e vergas;
nhas de tõda a espécie: Algodão; câ- refletores; relógios; aparelhos de ar res; talhadeiras; torque,sas; tenazes; estampados:
forjados; modelados;
nhamo; juta,; rami; lã; linho; nylon; refrigerado; fôrmas elétricas; torra- travadeiras: tubos para encanamen- torneados; perfilados;
laminados P
poliester; acrílico; sécia natural; sin- dores; garrafas térmicas; campainhas tos; telas d.e arame; torneiras; trineletrodos.
téticos; plásticos; celulose e mista elétricas; máquinas fotográficas e ci- cos; trilhos para portas de correr;
dos mesmos: para tecelagem; costu- nematográficas; lâmpadas; aparelhos trilhos para elevadores; tubos de aço;
Classe: 11
ra: bardado; tricô e crochê
de luz fluorescente: aparelhos de co- tambores; tanques de metal; tesou- Artigos:. Para distinguir artefatos de
;
municação interna; esterilizadores; ias; tranquetas; untSia: vasilhames metais: Grampos para emendas;
N9s 877.422-21
e verrumas.
condensadores, bobinas; isoladores de
grampos para andaimes; perfilados
corrente; pilhas elétricas; chaves eléde metal; molas comuna; chapas de
877.425
tricas; comutadores; interruptores;
metais perfuradas e laminadas, gramtomadas de corrente; fusíveis; abatpos para correias.
BASEPDX
cos
torneiras
de
i
gadores automát
N9 877.428
,
s
;
rebaterias
elétrica
•
lustres;
usIne s;
Indústria. Brasil eira .
compressão; chassis; d i ais; • nina:
chaves de alva-ancas: aparelhos de
lizálústria erataiktirik
alta tensão; contadores de rotação;
Requerente: Tecnima Técnica Indus- esquadros de• aço; medidores de ros- Requerente: Basepox — Revestimentrial de Máquinas Ltda.
tos Ltda. cas e de intervalos; nível d'água pa-;
5 IMARRON.
Local: São Paulo
_Local: São Paulo
ra canais e de comportas; registre)
'Classe: 6
Clase: 16
para vapor; réguas de aço: indica-. •
Indústria Brasil aí ra
Artigos: Para distinguir motôreS; dores de níveis; aparelhos de medi- Artigos; Para distinguir materiais
máquinas para fins industriais e suas çê; extintores aça incêndio; maçari- para construções; decorações e adôrpartes integrante,s: Alterraadores; au- cos; fitas métricas: , prumos; esqua • nos de prédios: Argamassas; argila;
toclaves; arietas anéis de pistão; dro de agrimensor; miras de qual- areia; azulejos; asfaltos; acelerador
blocos; burrinhos; bielas; bombas quer graduação; micrômetros; ma- de pega, para cimento; blocos para
elétricas; bombas centrífugas; de nômetros e pantografos; válvulas: pavimentação e calhas; batentes; badeslocamento e a pistão; bombas hi- aparelhos bebedouros; aparelhos au- laustree; blocos de cimento: blocos
Simarror
Madeireira
dráulicas e para todos os fins; con- tomáticos para carga; filtros; fios para construções; cal para constru- Reauerente:
Ltda,
dutos para máquinas; coifas para elétr)Cos: antenas; aparelhas para ções; cré para construções; cimenLocal:' São Paulo
máquinas; calandres; reanversores; sdicla elétrica': acendedores elétricos; to; concreto; chapas iso;antes;
comutadores; caldeiras; cremalheiClasse: 4
rasras: cilindros; desempalhadeiras;
Artigos: Para distinguir: madeiras
dínamos; esteiras transportadoras;
emb ruto ou parcialmente trabalhaexaustores para forjas; e,smeris;
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: 1-4Cr$ 0,16
das: em torns • ç(sarada.s e anisinadas.
aos de transmissão: eixass ds Con1241%1 ? 877.418
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