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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Dia 24 de março- de 1969

Expediente do DiretoPGeral
Diversos

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Companhia São Paulo Distribuidora reg. 368.900). - Mantenho o desde Derivados de Petróleo (titular do pacho de cancelamento publicado em
reg. 367.092). - Mantenho o despa- 18-6-68.
Michael Arsenian (no pedido de cho de cancelamento publicado em
Produtos Químicos Clemantl, S.A.
restauração da patente .mod. ind. n9 20-5-65.
(titular do reg. 365.908). - Mante4.753). - De acôrdo com o despaCasa Rosa S.A. Comércio e :Im- nho o despacho de cancelamento pu,
cho do Diretor da Divisão. Jurídica portação (titular do reg. 367.615). - blicado em 18-6-68.
pedido
constante
de
fls.
14.
Antônio de Freitas (titular do :eg
indefiro o
De acõrdo com o despacho publicado
Baylor University College of Medi- em 17-1048 do Senhor Diretor-Geral 368.923) . - Mantenho o despacho de
cine (titular da pat. 77.976, têrmo Substituto, mantenho o cancela- cancelamento publicado em 18-6-68.
Indústria de Produtos Alimentícios
133.730). - Torno sem efeito C) des- mento.
pacho de cancelamento, publicado no
Bom Pastor Ltda. (titular do reg. n'?
Benedito
Arantes
(titular
do
reg.
D.O. de 30-10-68 e determino a repu- 367.627). - Mantenho o despacho 368.934). - Mantenho o clesrateno
blicacão da 'notificação para pagade cancelamento publicado em 18 de
de cancelamento publicado em 29 de junho
de 1968.
mento da taxa final.
de 1968.
Indústrias Brasileiras de d.ápisarritz maio
Carlos da Silva Calçada (titular do
Orna
Propaganda
Ltda.
(titular
do
Johansen S.A. (recurso interposto ao reg. 367.629). - Mantenho o des- reg. 368.935). - Mantenho o destêrmo n9 128.756). - Arquive-ScL pacho de cancelamento publicada em pacho de cancelamento publicado tm
18-6-68.
petição de fls. 25-31 e expeça-se
respectivo certificado, após o paga- 29-5,68.
Jopa Comércio e Indústria Ltda.
mento da taxa final.
Armazém Avenida Ltda. (titular do (titular do reg. i368.951). - ManteLawrence Ardeernl Limited (titular reg. 367.630). - Mantenho o des- nho
o despacho de cancelamed.to pudo reg. 100.321). - De acôrdo com pacho de cancelamento publicado em blicado em 19-6-68.
o parecer do Diretor da Divisão 'Ju- 24-5-68.
Agripec Química e rarmaeêutica
rídica, determino o cancelamento do
Varamtur Turismo S.A. (titular do Ltda. (titular do reg. 370.9'77). reg. 100.327.
reg. 367.640). - Mantenho o des- Torno sem efeito o despacho de canCia. Riograndense de Adubos. - pacho de cancelamento publicado em celamento e determino a repubiaação da notificação de chamada para
CRA - (no pedido de caducidade do 24-5-68.
Casas Tigre S.A. Comércio e Im- pagamento da taxa final.
registro n9 235.245), marca Ammo
Phos Ko de Olin Mathieson Chemi- portação (titular do reg. 367.802), - Indústria de Discos de Pano Yara
cal 'Corp.) - De acôrdo cone. os pa- Mantenho o despacho de cancela- Ltda. (titular do reg. 377.031). Mantenho o despacho de cancelareceres emitidos pela Divisão Jurí- mento publicado em 20-5-68.
mento.
dica, defiro o pedido de caducidade.
-nomear S.A. Indústria de Au la; PeIndústrias e Comércio Mundial So- ças
Casas Gaio Maiti S.A. (titular do
(titular do reg. 367.882)'. - Manciedade Anônima . (no pedido de ca- tenho o despacho de cancelamento reg. 380.801). - Mantenho o desducidade do reg. 236.633, marca Mun- publicado em 20-5-68.
pacho de cancelamento publicado em
dial de Barros Amorim Ss Cia.). e- Fábrica de Fitas Helvitia S.A. (ti- 9-12-68.
De acôrdo com os pareceres emid- tular do reg. 368.049) . - Mantenho
Frigorífico Varesino Ltda. (titulai
dos pela Divisão Jurídica indefiro o o despacho de cancelamento publica- do reg. 380.786) . - Mantenho o despedido de caducidade.
pacho de cancelamento publicado em
do em 10-6-68.
Frigorífico T. Mata S.A, (titular 9-12-68.
Olin Mathieson Chemical Corp (no
marca Brispen de Bristal Myers Co.). do reg. 368.074). - Mantenho o despedido de.caducidade do reg. 259.881 pacho de cancelamento publicado em
- De acôrdo com os pareceres emi- 10-6-68.
Serviço de Recepção,
tidos pela Divisão Jurídica, defiro O Casas Pirani S.A. Comércio . e ImInformação
e Expedição.
pedido de caducidade.
portação (titular do reg. 368.075) .
Laboratório Neomed Ltda. (titular - Mantenho o despacho de cancela- Expediente de 24 de março de
do reg. 359.589). Torno sem efeito mento publicado em 10-6-68.
Notificação
Joalheria Esplanada Ltda. (titular
ó cancelamento e determino, a repudo reg. 368.076) . - Mantenho o desFicam
notificados
os requerentes
blicação para pagamento da taxa pacho de cancelamento 10-6--.50.
abaixo mencionados convidados a
Floquet Monopole (titular d.o reg. comparecer a êste Departamento no
Companhia Siderúrgica }leigo Mi- 368.879). - Mantenho o despacho de
prazo de (90) dias, a fim de efenei-a (titular do reg. 360.023). - cancelamento publicado em 13 6-68.
tuar o pagamento da taxa fin e ' e,
Mantenho o despachõ de cancelaretirarem os certificados de acôrdo
Ind. e Comércio Pissolli S.A. (timento publicado em 13-11-38.
com o decreto n0 254 de 28-2-67.
Etin Eletro Técnica -Ltda. edtular tular do reg. 368.575) . - Mantenho
do reg. 360.214) . - Mantenho o cies- o despacho de cancelamento pablica- Têrmos - Requerentes - Patente
.
'N9 106.343 - Erhard Franz Walter
pacho de cancelamento publicado era do em 18-5-68.
Mecanoplast SA • • Indústria e Co- Blume - N9 79.524.
13-11-1311.
•
Restaurante Rio Minho Ltda. (ti- mércio (titulai do leg.
368 .893). -- N9107.137 - General Electric Comtul•ar do rege 261.015). - Mante.nno Mantenho o dearacho da cartee1arnea l pany •79.5 •
o despacho de cancelamento publlaa- to publicado em 18-6-68.
NO 11.0.708 - General Electric ComAntônio Nogueira da Silva nino (ti-do em 8-11-68.
tular do reg. 368.899) - Mantenno nany - N O 79.526.
Serviços Cine • Fotográficos Cromo- o despacho de cancelamento pubiica, NO 112.794 - Yasuhito Yaindoedi -rama Ltda. (titular do reg. 3135.983). do em 18-6-68.
N '79.527.
- Mantenho o despachla de cancelaN o 112.810 - Inventa A. O. Für
sA (titeltu do
alsior
j
Televisão
Ex
mento publicado em 4-12-63.

Forschung und PantentverYerdung
Reg. 79.528.
N9 113.765 -- General Electric Cora+
pany - N9 79.529.
N9 116.061 - Lepetit S.p.A. -- N9
79.530.
NO 116.620 - Merck & Co., 'inc.
- No 79.531.
NO 123.073 -- Helena Rubidstein,
Inc. - Reg. no 79.532.
NO 124.113 - Philco Corporation
NO 79.533.
NO 124.214 - Societit F'armaceuUel
Itália - N O 79.534.
N9 135.521 - Roussel-Uclaf - N9
79.535.
NO 135.528- - Myron Steven Mischanski - N9 '79.536.
No 135.555-- E. I. du Pont de Ne.•
mours and Company Reg. 78.537.
N9 136.551 - Compagnie de Saint
Gobain - Reg. 79.538.
NO 136.699
Molins Machine Ccrapany Lnnited. - Pat. '79.559.
NO 136.803 - Kiyoshi Inaar
Pai. 79.540.
• NO 136.806 - Roussel-Uclaf - Faia
79.541.
NO 136.830 - International Polaroid
Corporation - Pat. 79:542.
N9 136.981 =-- American
Visewo•
Corporation' - '79.543.
No 137.576 - General Electric Company - Pai. 79.544..
No 137.850 - Ivan Lester Jod
Pat . '79.545.
NO 137.944 - Be.rnhard Ley
Pat,
79.526. •
No 138.051 -- Farbenfa loriken
\-Cr
Aktiengesellschaft - Pat . 79.517,
N9 143.194 - Robedto doa Sarlf:03
Moura - Pat. 79.548.
No 114.125 - Inland Steel Compeny - Pat. 79.549.
NO 141.311 - Borg-Warner Corporation - Pat . 79.550.
NO 144.553 - Othon Carneiro da
Fontoura - Pat. 79.551.
N9 146.323 - Roussel-Uclat - at
79.552. •
Expediente 21 de março de 1963

Diversos
Foram mandados cancelar os registros abaixo mencionados de acordei,
com o Art. 110,
do Código.
Registros - Requerentes
N 9 386.007 - Mercado de Cadies
Assunção Ltda.
Nç' 386.003 - Projetos e Instala.
çôes Pental Ltda.
N9 386.009 - Calçados Joselma Limitada.

N 9 386.013 - Bordados e Enxovais
de Gouveia Ltda,
NO 386.014 - Nelmar Ind. Comércio e Representações Ltda.
N o 386.018 - Ind. e Com. de 'I e•
oidos e Confecções Abrajetex Ltda.
N9 386.020 - Guillerrao Tolchinsky,
/49 386.022 - Ungara
Gimenez.1
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As Repartições Públicas de.

EXPED1ENT-E

'verg o entregar na Seção de Co.

municações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 ho-,.
ras, o expediente destinado à puOlicaçã o.

4-- As reclamações pertinentes
matéria retribuída, nos casos de
érro ou omissão, deverão ser
jormuladas por escrito à Seção
'de Redação, até o quinto dia útil
'subseqüente à publicação no
rgão oficial.
A Seção de Redação fun!dona, para atendimento do público, de 11 às 17h30m.
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As assinaturas vencidàs poderão ser suspensas sem prévio
aviso.

Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a renova ção de assinatura deve ser
oAçxo
C1.11iFE Den
com antecedência de
FLORIANO GUIMARA.ES solicitada
J. B. Da ALMEIDA CARNEIRO
trinta (30) dias.
DIÁRIO OFICIAL
Na parte superior do ende.
GEozo
rêço estão consignadoa o número
' 904a• á. publieldad• do oxr,•dliant•do Ooportamilimad
do talão de registro da assinatura
cional el• ~ar/adoida inductread do Cd/Militaria
- e mês e c. ano em que findará.
O. indelstriai do Comércio
OtRETOR • GERAL

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
CHE:P6 Da SEçÃo D
OC PUEILICAÇÔEW

•

Impresso

nas Oficinas do Departamento Go tmptensa Nacional

ASSINATURAS •
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior :
Os originiais, devidamente
. Capitar e Interior :
`autenticados, deverão ser dactilo- Semestre ...s.. NCr$ 18,00 Semestre
NCr$ 13,50
,grafados em espaço dois, em uma Ano
NCr$ 27,00
9.•:•:If•• • • • NCr$ 36,00 Ano
só face do papel, formatc.1 22x33:
Exterior :
Exterior
,as emendas e rasuras serão res.
NCr$ 30,00
NCr$
39,00
Ano
Ano
ans
4.•:t_2,
•
',salvadas por quem de direito.
NÚMERO AVULSO
•
As assinaturas podem ser
preço
do
número
avulso figura na última página de cada
O
,-tomadas em qualquer época do
exemplar.
um
ano,
ou
por
seis
meses
'ano,
O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0,01,
exceto as para o exterior, que
se do mesmo ano, e de NCr$ 0,01' por ano, se de anos anteriores.
sempre serão anuais.
•

iarço de

As assiaaturas dás Repartições Públicas serão anuais e deverão ser renovadas até ' 28 de fevereiro.
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N 9 386.030 - Gráfica Ferlogar N9 386.644 - Ind. de Comércio de
Móveis Ferrit L tda.
Ltda.
N 9 386.647 - Clemente Machado de
Ree
N O 336.031 - Riolon Com.
Souza Química Industrial Ltda.
presentações Ltda.
N 9 386.649 - Organização ComerN9 386.032 - Imóveis e Fazendas ciai Urede de Armarinhos Ltda..
Costamonte S.A.
N 9 386.650 - Cia. de Calçados BaN 9 386.053 - Ind. e Com. de Ma- tatais.
guinas Artefatos de Cimento BlockN9 386.652 - Detone & Cia. Ltda.
landia Ltda.
N, 386.082 - Laticínios e Marcela- N 9 386.655 - Irmãos Gonzaga Limitada.
ria Ca-Te-Espero Ltda.
N 9 388.095 Granibras Ind. e N 9 386.656 - Avante Ind. e Co-.
Com. de Materiais de Construções inércia de Plásticos Ltda.
N 9 386.657 - Iramaia - Ind. e
Ltda.
Comércio de Estofados Ltda.
N 9 3E6.101 - Ind. de Refrigerca- N 9 386.659 - Miller S.A. Viagem',
ção Edson Costela Ltda.
Turismo e Representações.
N 9 386.104 - Amplix Industrial N 9 386.661 - Usauto Usina de Auto
Fotográfica Ltda.
Peças Ltda.
N 9 386.112 - José de Assis Silveira.
149 386.662 - • Eletro Mecânica I.
N 9 386.142 - Metalrica S.A. Ind.
'de Artefatos de Metais.
H. Ltda.
N 9 386.150 - Auto Serviço Avenida
N9 386.654 - Representações Crisil Ltda.
Ltda.
N 9 386.153 - S.A. Instituto Bio- 1 386.666 - Agência Marítima
terápico Americano S.A.I.B. A.
Bandeirantes Limitada.
N 9 386.667 - Fundinox Ind. e CoN 9 386.158 - Empreendimentos
mércio de Metais Ltda.
Dantas .Barreto S.A.
N 9 386.167 - José Miguel Mon- N 9 386.668 - Gráfica Athos Editôra Ltda.
teiro.
N 9 386.669 - Guazzelli, Viliela LiN 9 386.169 - Nicola Carrieri e Momitada.
'desta Impalee.
N 9 386.176 - Organização Progres- N 9 386.676 - Certec - Cia. Editara de Revista Técnicas e Culturais.
so do Brasil Ltda.
N 9 386.195 - Ind. Mecânica de N 9 386.679 - Ourinhos Industrial e
Comércio de Óleos Vegetais S.A.
Precisão Dalma Ltda.
N 9 385.680 - Farmácia Santa Rita
N 9 386.205 - Ativa Comercial ConsLtda,
trutora Ltda.
Grellmann & Filho
11 9 386.'689 •
N 9 386.214 - Alcides Barone.
N9 386.626 - Samuel Alves Sacra- Ltda.
N 9 386.690 - Ubirak Ind. Metahlrmento.
Comprn- gica, Ltda.
Colasa
N9 386.629
N 9 386.691 - Realeza Bebidas e
sados e Laminados Ltda.
N9 386.630 - Ind. Moageira Mui- Comestive:s Ltd a.
Società Azionaria
N 9 386.695 timar Ltda.
Vermouth Apea tivi Spurnent 1'.111
N 9 386.631 -- Elisa Scholzc.
N 9 326.633 - Martins & Cia. Ind. Gancia C.
N 9 386.656 - Casa Finianca. Ltda.
e Comercio.
N 9 386.634 -- Extintores Piratinin- 11 9 386.697 - O Govêrno do Estado
de São Pa,uio.
ga Ltda.
N 9 356.638 - Salão de Barbearia 11 9 386.699 - Murara & Cia. Ltda.
N 9 386.70'a - Cernil - Cia. de
Manar Ltda.
N 9 386.639 - Maria Ignez Earboar Empreendimentos Imobiliários Ltda.
N 9 383.712 - Engenharia Soc. CoGazineu.
mercial e Técnica Socitel Ltda.
N 9 385.5'40 - Helmuth Maaz.
N 9 386.641 - Reatron Ind. Ele- N 9 383.'713 -- Trinita Flore.s'al Limitada.
trotécnica Ltda.
N 9 386.642 - Cabo Ndve Ind. a 11 9 386.718 -- Helena S.A. Ind.
Farmacêutica.
Comércio Ltda.

N9 336.721 - Noel Mourão Brantes.
11 9 386.722 - Aristides Augusto de
Menezes.
N 9 386.723 - Santa Marta - Importação e Comércio Ltda.
11 9 386.729 - J. Pereira Transportes Ltda.
N 9 386.730 - p rocer Produção e
Representações Ltda.
11 9 386.733 - Cidade Nova Florestal Ltda.
N 9 386.735 -- Distribuidora de AIcool Paranaense Ltda.
N9 326.736 -- José Pereira de Campos.
119 386.738 - Pôsto Ampere Ltda.
11 9 386.739 - Gozzo & /ra.craui Limitada. N 9 386.741
M. Ferreira - Galante.
N9 386.745 Cibrafi - Cia. Brasileira de Crédito, Financiamento e
Investimentos.
N 9 386.746 - MO.7irioraria Santa
Catarina Ltda.
N 9 386.747 - Ruy Gomes de Mello.
N9 386.749 - Edinco Ind. e Comércio Ltda.
119 386.751 - Bar e Lanches Macedonia Ltda.
11 9 386.752 - Maleidra - impor-taça° e Exportação Ltda.
N 9 386.758 - Cigarreiras Smoke
Drive Ltda.
N 9 386.760
.Argos Industrial
S. A.
N 9 386.761
- Argos Industrial
S. A.
N 9. 385.762 - Detelux de Erasil
S. A. Indústrias •uirnicas.
N 9 386.764 - Vernag
A. Veículos
e 'Máquinas Agrícolas.
11 9 386.765
Reeosul Ltda.
N° 386.768 - Panferri Fotocópia
Ltda.
149 386.769 -- Henrique Machacio.
N 9 386.773 - Sa.ven
dora de Vendas e Propaganda Ltda.
N 9 386.774 -- Manuplast, Manufaiiina de Plásticas Ltda,
N 9 286.785 - Comércio e Indústria
de Bebidas Conde Lida .
N 9 386.786 -- Industrio, flc Roupas
Quinta-Feira Lida.
119 386.788
Jcsé Isidro Geme:
Cabes.
N9 386.789 - Arte3anato Ca:lo

A remessa de valdres, sempre a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa' Nacional, deverá ser acompanh.ada de
csclarechneatos quanto à sua aplicação.
Os suplementos às eci:içõeS
dos órgãos oficiais só serão remetidos aos assinantes que os sollcitarem no ato da aisinatura.
N 3 386.790 - Helio Ligarde de •n.
veira.
11 9 386.791 - - E V P comárcid e
Administração Ltda.
119 386.794 - Orrnar Dimas & Cia.
Ltda.
N 91 386.795 .- - Indústria e Comércio Monaco de Artefatos de Plásticos
e Metais Ltda.
11 9 386.796 - Indústria Metalúrgil..
ca Christree L teia.
N 9386.799 - Madeireira Serro Ver-',
de Ltda.
11 9 386.800 - Comércio e Indústria
de Ferro e Aço Walvic Ltda.
N 9 .386.801 Alvaro Valentim
Cunha.
14° 386.803 - Eletrônica Industrial
- Aa•
S. A.
11 9 386.804 Estoril Imóveis e'
Lançamentos L tda.
N° 386.807 - E L A Comércio e
Representações Ltda.
119

386.810 - - Thomaz Nunes da

Fonseca.
• N° 386.811- J. Raslita.
149 .386.812 - Maria Oliveira de
Moura.
N 9 386.815 -- Full Rase Alatináveis
Ltda.
N 9 386.816 - José Carneiro de
Gusmão Lacerda.
N 0 386.817 - Planivenda Representações Ltda.
Nn' 386.818 -- Fábrica de Extratos e
Essenciais Capuani Ltda.
N9 386.819 - Fábrica de Extratos e
e Easênciais Capuani Ltda.
149 :386.820 - Shellrnar Embalagem
Moderna S. A.
14 9 336.821 - ivloly Eilin Produtos
Disulfeto de Molibilemico Ltda.
149 336.822 - Frederico aloller.
N o 386.824 - Sibrasil S. A. Indústria Siaaleira do Brasil.
N a 386.826 .-- Fideco Indústria de
Fios de Costura. Ltda..
Serolo Promoções
1,119 386.830
Ltda.
149 386.831 -- Confecções Denylon
Advanee Ltda .
N" 386.624 - Procien Produtora
.0inemata_zráfica S. A
14r9 316.133 - Otabi Organização
Técnica de Assisttnaia e Indústria de
Bebidas Ltda.
3.7 9 336.839
Manuel de Araújo
Torres.
N" 386.842 -- Ceu Enfiam Schuller.

Cia. Melhoramentos
No 386.845
de Paranaguá.
N9 386.846 • - Ronika Indústrias
Gráficas Ltda.
No 386.848 - Arra Indústria
6. A.
N9 386.852 - Organização Comerciar e Imobiliária Acialia, S. A.
No 386.855 - Dr. Nestor da Rocha Bressane Filho.
No 336.856 - Sondar do Brasil S.
A. Indústria Farmacéntica,
N9 323.857 - Brasimac S. A. Cornércia e Indústria.
N9 356.858 - Brasimac S. A. Comérclo e Indústria.
No 383.860 - Brasimac S. A. Comércio e Indústria.
N9 385.861 - Brasimac S. A. Comércio e Indústria.
N9 386.868 - Comércio e Representações Eletrônicas Cajamar Ltd.
N9 386.874 - Annibal Fonseca Lima.
N o 356.876 - Brasimac S. A. Coinércia e Indústria.
N9 386.877 - Brasimac S. A. Comércio e Indústria.
N9 886.8'78 - Casa Leitão de Fera
ragens Ltda.
N9 386.879 - Super Mercado Astro S. A.
No 386.880 -- Irmãos El Khouri
Ltda.
N 9386.882 - Strama,g Fricções e
Acoplamentos S. A.
.. No 386.884 - Ind. Plástico Polimold Ltda.
N9 386.885 - Proence Projetos Enganharia e Construções Ltda.
No 386.891 - Quavil Indústria e
Comércio de Quadros-Vidros e Louças
Ltda.
N9 386.894 - Confecções Chuvanil
Ltda.
NO 286.895 - Indústria e Comércio
de Plásticos Circular Ltda.
R.ubens Gilbert
• N9 386.895
N° 386.902 - Coeletro Ltda.
N9 386.904 - Carie indústria e CoInércio Ltda.
NO 386.905 - Fábrica de Toldos
Dias S. A.
NO 386.906 - Jalu Jóias Ltda.
No 386.910 - Editora Redistribuialora de Revista Thebas Ltda.
N9 386.912 - Auto Mecânica Nicauno Ltda.
-1
N9 386.913 - Serio Promoções
Ltda.
N9 386.914 - Serio Promoções
Ltda.
No 386.915 - Serio Promoçõas
Ltda.
NO 386.916 - Serio Promoções
Ltda.
NO 385.917 - Serio Promoções
Ltda.
N9 386.919 - Jalmate Modas Ltda.
No 386.921 - Rrobal Comérõlo e
Indústria 5. A.
N9 386.925 - Exportadora Vianna
Braga S. A.
N9 386.928 - Braulino Bodart.
N9 386.929 - Artepres Metalúrgica Arte Precisão Ltda.
No 386.931 - Indústria, e Comércio
Triele Ltda..
N9 386.938 - Indústria Extrativa o
Beneficiadora de Minérios Ltda.
NO 386.940 - Cofurt Indústria e
Comércio Ltda.
NO 386.944 - Ong Indústria e Co1nércio de Motores Elétricos Ltda.
N' 386.945 - Soc. Cornai - Casa
Arigato Ltda.
•N9 386.948 - Representações Patriarca Ltda.
N9 386.9t1 - Usina Condestavel
Lavanderia e Tinturaria Ltda.
N9 386.955 - Paulo Roberto de
Medeiros e Albuquerque.
N,° 386.956 - Artes Gráficê Saibat Ltda.
386.958 - Manoel Antônio Samanho
Vargas.
N9 386.961 - Televisão Excelsior
13. A.
No 386.962 - José Avelina de Cara
ralho.

Março de 1969 2011:

DIÁRIO OFICIAL (Seçao

Quinta-feira 27

N9 386.963 - Ney Sergio Conforto.
386.966 - Brasimac S. A. Comércio e Indústria.
N9 386.969 - Irondini José de Freitas Souza.
N9 386.974 - Paviobras - Construção Pavimentações e Terraplanagem
Ltda.
N9 38-6.984 - Tito
No 386.985 - A. D. Schinesck.
N9 386.987 - Indústria Texteis
Aziz Nader S. A.
NO 386.995 - Tecelagem de Fitas
Nc)veltex Ltda.
N 9387.002 - Associação Paulinsta
m
dos Volantes de Copetiçã,o.
NQ 387.003 - Convrcial, Exportadora e Importadora Aeroceânica
Ltda.
NO 387.004 - Tritex ',indústria Textil Ltda.
No 387.007 - Scandinacia, - Vendas de Material para Construção
Ltda. - Cancelem-se os registros.
Oposições
ECISA - Engenharia, Comércio e
Indústria S.A. (oposição ao térmo 119
866.840, nome comercial Engisa Engenharia e Construção Ltda.).
Sul Fabril S.A. (oposição ao têrmo n9 819.283, marca Sexybel).
Ortho Pharmaceutical Corporation
(oposição ao enmo W 864.879, marca
Ortholar).
Ortho Pharmaceutical Corporation
(oposição ao tênno n 9 864.880, marca
Orthomax).
Ortho Pharmaceutical Corporaaion
(oposição ao têrmo n9 864.881, marca
Orthoprimo).
Impor Indústria e Comércio de
Plásticos S.A. - oposições aos têrmos: n9 864.726, marca "T". .n9
864.721, marca "T".
Novaquimica, Laboratórios S.A.
(oposição ao têrmo n o 864.619, marca "Dabi".
Angelo Rossi & Lauda (oposição ao
têrmo n9 866.519, marca Fortunato).
N"

Companhia de. Eletricidade do Estado da Bahia - Coelba (oposição ao
têrmo no 861.209, titulo Coelba
mercial Eletrotécnica).
E. R. Sq.uidb Sons, Inc. (oposição ao Urra° no 854.646, marca Resistopen) .
Engenavi - Engenharia Naval e
Industrial Ltda. (oposição ao termo
iro £55.233, nome comercial Engenav
- Engenharia, Indústria e Comércio
de Material Aeronáut i co Ltda.).
Ortho Pharmaceutical Corporation
- oposições aos têrmos: n o 864.652.
marca Ortopax. - n o 864.603, marca
Novelon.
France-Bei Sociedade Manufatnreira e Distribuidora de Produtos de Beleza S.A. (oposição ao têrmo n9
874.7E8,, marca Net-Bel) .
Renner Herrmann S.A. Indústria
de Tintas e Óleos (oposição ao têxino
rio 872.002, marca Ferronit).
Calçados Santa Helena - Duravence S.A, (oposição ao térnio número
864.722, marca Dura-Vest).
Ferrari Exercizio Fabricne
Automobil Corsa, (oposição ao têrmo
nO 865.094, marca Bino).
Refinação de Milho, Brasil Lica.
(oposição ao têrmo no 864.972, marca
milhozena).
Naufal S.A. Importação e Comercio e Raymond Naufal (oposição ao
térmo- n9 864.809, insignia Naufal).
Ernesto Neugebauer S.A. - Indústrias Reunidas (oposição ao Ulmo n9 868.430, marca "Guri").
Mendes Publicidade Ltda. (oposição ao têrmo no 864.414, marca M. P.
1VIercur Publicidade).
Independência S.A. Financiamento
Crédito e Investimentos (oposição aos
têrmos: nO 867.633 - n9 867.634, marca Emblemática.
Hopffer & Mendonça Ltda. (oposição aos têrmos: no 864.771, mucama boutique. n9 864.772, marca
Mucama Confecções). .
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PREÇO: NCr$ 6,0)

A VENDA:
Na Guanabara
Seçáo de Vendas: Avenida Rodriguee Alves aw
Agência L: Ministério da Fazenda

Atende-se a pedidos pelo Serviço de ReembOlso Postal
Sn Brasília
Na sede do D. 1. N,
,newielnMn11=1..

n

Retif.cadora Tccantins de Motores
Ltda. tapasição aos têrmos: número
864.7ai 4 aiarca Tocantins - numero
854.7E5, :.lnal: Mecânica Tocantins nO (134.';56, nome com.: Mecaniza
Tocantins Ltda.).
Hermanny indústria e Comércio
(oposição aos têrmos: n9
870.228, marca, Os Guris - n9 8'71.840,
marca Guru).
Solto Maior S.A. Tecidos e Armarinho (oposição aos têrmos: numero
869.832, marca- Tecidos S. M. leixeira n9 869.833, marca Tecidos S.
M. Teixeira S.A. - n9 872.627, marca Condal - n9 872.628, marca Em-biela:adua).
Isoterma - Comércio Indústria o
Representações Ltda. (oposição aos
têrmos.: no 872.635, marca Iso.erm
no 872.636, nome de emprêsa Isol,cam
- Indústria de Plásticos Ltda.

Serviço de Documentação
- Dia 24 de março de 1969
Térmos com exigências de apresente clichê:
N0 690.208 - Alberto Desiene.
N9 690.235 - Vitriplástico Decoraa,"
ções Ltda.
No 690.327 - Tirol Indústria de Lea
bidas e Conexos S.A.
N9 620.500 - Cia. TaubatéIndustrial.
NO 690.978 - Milton Felix de Macedo.
N9 691.055 - A Imperial Roupas
Ltda.
No 691.067 - Paulo Eugênio Nie.
meyer.
N9 691.083 - Paulo Eugênio aliemeyer.
N9 691.327 - Cheio Brinquedos LImitada.
No 691.505 -- Guarabu Transportes
Comércio Ltda.
No 691.571 - Boliche Euro Bras
Ltda.
No 694.038 - Tamiko Matsumoto..
N9 694.037 - Big Confecções Li.
mitada.
NO 694.039 - Tamiko Matsumoto.
N9 694.280 - Frigorifico 'tapuru,
Ltda.
N9 694.285 - Antônio Plácido Pereira Jr.
N9 694.476 O Viageiro Manufa.
lura de Acessórios para Autos e Piás..
ticos Ltda.
N9 694.486 - Sapataria E.splenclorosa Ltda.
Agob Boyamian '&
N9 69t. 33
N9 694.851 - Frigorifico D. Padre
II Ltda.
No 594.671 - Naci Peças Ltda.
No 024.704 - Importadora e Ex.
portadora Janier Ltda.
N9 601 743 - Bar e Restaurante
Província Ltda.
NO 694.336 - 694.337 - Gabrillt
Ltda.
No 694.359 - Eugênio Grigorowitschs.
N9 694.383 - Importadora Aries Li.
mitada.
No 693.024 - Inc - Incretimentos
de Negócios Ltda.
NO Nos 693.035 - 693.023 - 393.027
- Inc - Inzretimentos de Negócios
Ltda.
No C:/3 ,428 - Agência Hellenica
Parnecirr.Mtos de Navios Ltda.
1\1 9 693.033 693.034 '-- 693.043 -693.044 - Inc - Incretimentos da
Negócios Ltda.
Nos 693.058 -a 693.0E9 - Dr. Eu-laiio Costa Lima e Péricles Costa
Lima.
Selichl Shimatal,
q/60
N°
NO 693.061 - Auto Peças e Mecãnl.
ca Especializada da Tecnoscânia fada
NO 693.075 - Poly farma S.A, Comércio e Indústria de Produtos Químicos ç Farmacêuticos.,
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No 161.235 - Ap erfeiçoamento em intervenções cirúrgicas
Kentaro
NO 693.510 - Agroexport Exporta- N 9 686.870 -- Aloirara S. A. Crédito Frn".',.,;)
para produção sôbre. partes Takaoka.
dora e Importadora de Produtos Agri- R-nanaram:anal e Investir:entoa.
Lataa ferroso de uma camada de
N9 686.871 - Casa Moneró Câmbio,
'
colas Ltda.
N9 145.146 - Original aparelho
&apeirada que apresenta alta resisTurismo e Passagens Ltda.
tência, ao desgaste - Imperial Chemi- eletroterápico portátil - Makoto Mi.No s 693.511 - 693.512 - 693.513 zoguchl.
$93.514 -a- 693.515 - 693.516 - 693.517 - N3 686.924 -- Hukberto Loule jean cal Industries Limited. ^
NO 146.231 - Um processo para
166.721 - Aperfeiçoamentos -era
- 693.513 - 693.519 - Agroexport
NO
Exportadora e Importadora de Pro- N 9 636.925 -- Hubert Loilis Jean correntes-de pinças similares das má- aperfeiçoar a tingibilidade das fibras
Piette.
quinas de acabamento de tecidos co- e dos artigos moldadas de polipropile- ,
dutos Agrícolas Ltda.
N o 686.946 -- Agêroaa Brasileira de. nhecidos por Ramosas Texima S. A. no - Nippon Bayon Co. Ltda.
N9 s 693.520 - 693.521 - 693.522 Comércio
N9 146.32.4 - Processo de prepara., .
e -Turismo S. A.
Indústria de Máquinas.
- 693.523 - 693.524 - 693.125 N 9 169,305- Aparelho Vertedor çã-o de substâncida biológicamelste •
portadora e Importadora de Produ- N9 686.961 - Fábrica de Meias
sob pressão - Amtsed Industries In- ativas nos homens, e desprovidos de
S723.526 - 693.527 - Agroexport Ex- Alagoana S. A. (Fábrica:'.
-atividades enzimátioas a partir de
c.orp.
Comércia
los Agrícolas Ltda.
al9 686.684
NO 122.519 --- Aperfeiçoamentos em protidios de ergam animal em parN9 693.573 - Construtora, Omega tações Corel Ltda.
de hormônios protidicos - leaLtda.
ARTH.UR -- PI 21 a 28 -- 23-3-1989 motor de dois tempos - Lucia° Vas- ticular
boratoire Choay.
N3 693.619 - Jerson Fernandes
N o 687.026 - IVIúcio Bezerra Ban- conceitos.
No
147:631
- Processo para a preN 9 131.498 - Processo para a faSonaalves.
deira de Melo.
paração de esteraldes - Scherico Ltd.
NO 693.644 - Marabu Móveis e EsNO 687.037 - Macio Bezerra Ca! bricação :de disco - Heinrich
N O 148.228 - Procasso para preptta
• N9 141.202 - Original fogão portofados Ltda.
Melo.
tátil a gás - Antônio Carlos Cor- ração de substâncias antibiótica N° 693.780 - Representações Asa
N9 687.046 - Angelo Viclotto &
Merck & Co. Inc.
na.
iodadas H. C. Ferreira. Ltda.
lhos Ltda.
NO 146.002 - Processo de preparaIa') 687.047 - Serralheria Brasferro
N9 693.907 -- Germano Confecções
NO 148.824 - Processo para a pra:ção de derivados da ergolina - So- paração de gás amoniaco e gloro ga.da
Ltda.
NO 687.048 - Iguassu de Madeiras , cieta Farmaceutici
soso a partir de cloretO de amônio
N" 688.170 - EME :Equipamentos
NO 139.203 - Composições Polime- Produits Chimiques P, echiney Saint,
?ai da .
striais tda.
getálicos e indu
ras
a
base
de
Poli
Alfa
definas
do687.049
Casa
Garça
Ltda.
No
Gobain.
NO 688.171 - EME Equipamentos
NO 687.050 - Simarfa Café e Ce- tadas de grande receptividade para os
No 149.522 - Composições de Reiletalicos e Industriais Ltda.
processo para tornar mas- sinas Epoxi e processos para fazê-las
e
corantes
reais
Ltda.
N9 688.296 - Indústria e Comércio
sas
a
base
de
poliolefinas
rece.ptireas
687.051
Leila
Magazine
Ltda.
9
N
- Allied Products Corp.
ladre Ltda.
N 9 687.052 - Casa Aliança Ltda. aos corantes - Montecatini Societa N9 149.608 - Máquina de ceifar
N9 688.739 - Alonso Lieínio Ferru687.053 -- Sociedade Comercial G•enerale Per L'Industria Mineraria e Alexander Jan. Vogelenaang.
N9
Veloso.
Chimica.
Ltda.
N3 688.962 - Areal Bonfim Ltda.. Radiofusão
NO 150.694 - Processo para produ- •
No 687.054 - Silva Mendonça.
NO 689.043 - Sel-Rex Corporation.
N9 105.571 - Processo de sulfona- zir hidroxilamina, - Inventa AG Futi
N 3637.055 - Francisco Lazaro çáo
No 689.122 - $89.123 -- 689.124 - Martinez.
- Universal Oil Preducts Co.
Forschung und Patentveewertung ZnSaa,bilimenti Eletromeceanici Pauniti
N9 110.409 - Processo de produzir rich.
dnsaldo San Giorgio,
materiais sintéticos entrelaçados de N9 150.796 - Processo de fabricaN9 687.056 - Fum13 Okaaa.
N9 689.348 - Forpaças Ltaa.
N O 687.166 aa Orleans Comércio e alto paso molecular.
ção de leite condensado açucarado --a
N9 110.744 - Processo para pro- Nestle S.A.
N9 689.451 -. Mercearia • Itamara- Indústria Ltda.
NO 687.243 - Claudio Rodrigues duzir resinas de permutação servindo N9 150.957 - Amortecedor de ruiy Ltda.
como meios de adsorçâo - Veb Far.- NO 150.993 - Processo para alariN9 689.452 - Televisão Excelsior Sales,
N9 687.244 - Indústria e Comércio benfabriken Wolfen
aio S. A.
dos - Walter Daffre.
Metrópole
Ltda.
N9 123.121 - Processo para repro- NO 151.448 - Um laço obstetrico
N O689.958 - Clama Comercial ImExporta.aara
Sbarai687.256
N9
duzir
um
original
gráfico
e
à:Cilha
3ortadora e Exportadora de Máquinas
ficar soluções de ácido fasfórico ni Ltda.
fonte de. vapor receptor fõlha trans- Progil.
Comercial
Vatimen687.264
NO
feridora
e
original
gráfico
para
selem
NO 690.007 - Societa, Farmaceutici
ladmundo Prado Moreiaa.
se Ltda.
usados no dito processo - Minnesota NO 151.727 - Processo cld preparaNO 687.432 - Expressa Atalaia Mining and Manufacturing Co.
ção de urn nôvo derivado da penteia
Unile,ver Limited.
N3 690.028
Ltda.
N9 124.144 - Um meio de trans- una - Roussel Uclaf.
N0 600.029 - Unilever Lirnited.
ferência
hectográfica
para
uso
nos
N3 687.440 - Adir -Mathias.
NO 152.881 - Processo para a faN9 691.909 - J. Martins RepresenGilberto Pinto de processos de duplificação com álcool bricação de uni produto contra me,.
NO 687.441
ações.
e
processo
de
preparar
o
dito
meio
& Filho Ltda.
teorismo patológico - C. r. Asche
N9 691.995 - Finn Gordon Firing. Carvalho
N 9 687.461 - Janda% de Costa Columbia, Ribbon and , Carbonmanu- & Co. Aktiengesellschaft.
N9 691.997 - Indústria Eletaopla„sfacturing
Co
Inc.
Duarte.
N9 152.958 - Dispositivo de alimen;loa Kiosva Ltda.
N9 687.462 - Sebastião S. Koenig
NO 692.421 - Hisa 'arada -MatsuNo 133.688 -- Aperfeiçoamento na tação de comprimidos dragéias e si687.463
Vicente
Pelica)
S.
A.
N9
noto.
preparação de copolimeros, olefinicos milares - La• Plata, Engineering Co,- I
Comercial Agropastoril.
- Montecatini Società Generale per Soc. Resp. Ltda.
NO 692.425 - Confecções MacaIcho
N9 687.471 -, Armazém D. Pedro L'Industria Mineraria e Chimica.
, N9 153.031 - Sistema consistindo.
Ltda.
Ltda.
NO 136.861 - Composições de po- cio -um recipiente de pressão (e, de
No 692.470 - Irmãos laurokaaya
limero
e
processo
para
fazer
as
mes687.475
Eletro
Pa:tobranco
NO
uma mistura eaSpergivel sob pressão
atda.
- The D•ow Chemical Co.
contendo dióxido de carbono e ata •
• Na 692.494 - Médica Hospitalar Ltda.687.811 - Esquire Propa,ganela mas
137.150
Composições
para
N9
NO
óxido de dinitrogênio como agente clO
gedihosan Ltda.
lustrar
pisos
R.ohm
Haas
Co.
Ltda.
692.495
Bamba's
Boliche
artcla
propulsão
- J. R. Geigy S. A.
No
N9 137.673 - Processo para prepaN3 606.684 - Panificadora Feri:fana
NO 692.496 - Condomínio do MaiNO
153.874
- Processo para a rea
ração dos ácidos 7 amino cefalos des Ltda.
Thalia.
No 606.963 - Cimesa Carioca Im- Poranicos - Eli Li.11y and Co.
cuperação da dimetilformamida doa
No 692.497 - Fileto de Oliveira e portadora
e Exportadora S. A.
No 138.628 - Produção de Terefea- banhos de coagulação a base de soSilva Netto.
Castorino (aordovil de lato Dirnetilico Eastman-Itodak luções aquosas concentradas de aceraNO 617.632
. No 692.499 - Confecções Rica-1,111 to de potássio ou formiato de petas-,
_
Company.
Ataide.
isio que são empregados no processo
No 618.248 - Hermes Macedo S.
138.702
Processo
para.
'a
faNO
N o 692.500 - Carbex Indústrias A. Importação e Comércio.
I de fiação por via úniida, da poliacribricação
de
corantes
simétricos
de
4
Reunidas S. A.
lonitrila - Snia, Viscosa Società Nametano
Farbwerke
Hoechst
Ak692.516
Vittorio
Bassi.
N9
zionale Industria App)icazioni Viscohalogeno
4'-4"
diarilamino
triíena
692.517
Vittorio
Bassi.
NO
sa S.P.A.
Divisão de Patentes
tiengesellschaft
Vorm
Meister
Lucius
692.519
-Moto
Mac.
IndusN3
NO 140.146' -- Um ruivo tipo da •
& Brunina.
trio., Brasileira de Manutençáo Ltda.
Dia 24 de março de 1962.
No 692.523 - Optorg RepresentaNO 139.279 - Composições de no-- aparelho de ar condicionado com disPrivilégio
de
Invenção
Deferidos
limarias de ceras - Time Atlantic ate- positivos adaptáveis a qualquer gelatbes e Comércio Ltda,
N' 144.160 - Preparados para la- fining Company.
deira comum permitindo essa dupta
N 9 692.524 - Optoag Representa- var Cabelo Shompoos - Ciba SocieN9 140.176 - Nôvo processo para utilização simultânea á vontade do
:ões e Comércio Ltda.
te Anonyme.
captação de gás pântano em la(toas operador - Antônio Queiroz do
No 692.534 - David Kohan.
No 67.633 - Aperfeiçoamentos in- ou lagos em gerai Nestor Hera 'Amaral.
N9 . 692.538 --• Meplex Mecânica e troduzidos e maparelho evaporador gamo.
140.246 •- Válvula de contrale
Plástica Ltda.
continuo por pelicula - caswaido PeN9 142.848 -- Recuperação de su'as- deNOfreios
para trator e reboque -a,
N o 692.545 - Café e Sabão Palacio reira da Rocha.
tâncias contidas nas salmouras dos Bendix
Westinghouse Automotivo Aia
rada.
N9 142.417 - Aperfeiçoamentos em mares e lagos naturais - Standard Brake Co.
Chemical Company.
No 692.586 - Coldex ,indtietria e ott relativos a cligestor Serni continuo Magnesium
NO 141.270 - Aparelho de acep'aa
NO 143.547 ---- Processo para a pro- mento
'Comércio S. A.
para gorduras - Hermann S. A. Ineletromagnético - Eaton Yala
dução
de
esteróicles
Merck
Co:
e Comércio.
&Towne Inc.
NO 692.611 - Eldeam Fa.arica, ae dústria
ada
a
Inc.
g
142.451
Prensa
(:;onju
NO
•rarinlia e Derivados Ltda..
No 141.658 - Aparelho de. oxida692.648 -- Confecções laeuss vibrador para a formação de presunNO 143.950 --- Filamentos ou fibras, ção
eletrolítica Vladimir Usartos - Hermann S. A. trida.stria e anti-estáticos
de poliester sintética chenko.
fiados
sob
fusão
E.
I.
(lu
Pont
de
No 692.732 - Organizar:ao de Pin- Comércio.
• N3 142.453 - Aperfeiçoamentos
turas Modrêlo Ltda.
-No 142.126 - Aperfeiçoamento em• •
ou relativos a cortador automático Nemours and Company.
N' 692.723 - Darda Publicidaae para
NO 143.983 - Processo e d isPos i ti ou relativos a circuitos de receptares
carnes
Hen-nana
S.
A.
InLtaa.
-vos,parfbicçãodeartigsna- de televisão em côres destinados a
e Comércio.
No 692.751 - Eksterman e nassa dastria
APCrfCie!.:1111e11.1:03 na téria,s alveolares - Las Procluits Seu- converter o shial de televisão colori346.515
Ne
.
ao ecebido
e detectado uma vez -r
A.
- Metalúrgica Proces çae Li- thetiques ppliques
al ? 692.878 -- Phiiasüip ho de Al- tmmos
No 144.233 - Aboco para calculo ou relativos a circuitos com basa de
dispositivo de carregamento de auto
meida.
;ed e The National Smeltang Co , de quantidade de liquides anestesia NV 142.137 - Aperfeiçoamentos em
No 6H.803 - Sociedade Brasileira rni•
I cos necessárias para vaporizadores CIO N. V. Philips Gloeilampenfribriekan.
Limitea.
de Negócios Imobiliários Ltda.
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i3

tempo - N. V. Philips GloeilampenN9 148.792 - Dispositivo de RetenModjlo Ge
Deferido
5T9 152.071 - Luiz Teioalra TO.)rres.
fabrieken.
ção - WaStinghouse Electric Corpo- 349 127.835 - Nôvo modê,lo de va- 349
)52.727 - Osuida de Oliveira.
ration.
gão tanque xsisto para, 11ot/idos e seN9 142.370 - Aperfeiçoamentoa
N9
148.798 - Aparelho Refrigera- lidos - Theodorico de Souza Pine, lerici. 133.038 e-- Rege Rcineu Soara.
ou relativos a equipamentos destinador
General Motora Corporation. João Rodrigues de Oliveira e Jacy 51 9 153.230 - Anton:e Patrua Zalca.
dos a fazer o vácuo em lâmpadas elé- N9 149.181
- Nova e original con- Herthel.
349 154.174
tricas de filamento ou válvulas de figuração ornamental
Soaras ESniz.
a lenNe 131.521 - -- Um nôvo sistema de Ne 153.1C4 -- José
descarga por intermédio de um tubo tas para projetores - aplicada
Geraldo
de Prlineicía,
Mecânica
Escasa pré-fabricada -a. Franci•,co Nu- Voz.
saliente e a fazer a vedação do refea fera Ltda.
nes
de
•
Carvalho,
rido tubo de exaustão - N. V. lehi- N9 149.477 - Aparelho alimentador
.
N9 159.421 - Lacraia" Monhein.i.
N9 142.391
Implementos aÉrico- de _grânulos para polvilhadeiras, de
Exigências
No 159.450 - Augusto Lipparini.
lips Gloeilampenfabrieken.
349 1.35.137 - Solvay aa, Cio,
sob a forma granulada - HatTarmos com exigências a cumprir: Ne
las - South African Farm Imple- droga
144.205 - 'Weyerhacuser Comsuta Industrial Co. Limited,
Ne 164.449 - Fundição e Mecânica
njent Manufacturers Limited.
.pany.
N9 149.699 -- Conversar do UHI9 Framsa. Ltda,
N9 142.518 - Ferramenta para craa para
Ne 152.008 - American Sugar
aparelhos receptores de televi- N9 166.805
Rudolf Bar
vação de conetores elétricos em con- são José
Company.
Veronesi.
N9 171.499 - Alfredo Baanocore
dutores elétricos - Amp IncorporaN9 149.981 - . Sistema elétrico com N9 175.030 --, Standard Eléctrica 14 9 160.956 - The Lubrizo/ Corpo.
ted.
dispositivo indicador de falhas, par- S. A.
ration.
N9 142.612 . - Aperfeiçoamentos cm ticularmente( para veículos a motor .349 175.031 - An\.plificador para N9 163.200 - Union, Carbide Cana.
ralés reletromagnéticos do tipo que - General Motors Corporation.
transmissão de dados Standard da Limited.
emprega unidades de contato na for- N9 150.939 - União . elástica entre Electrica
S. A.
NO 165.210 - United StateS Steel
ma de lâminas vibrantes - Autcanca os braços da aranha polar e a coroa N9 175.096 -- José Luis. Alta de Corporation..
tic Telephone & Electric Co Limited. polar segmentada, para .máquinas Noronha.
Ne 165.374 - The Interna tiona2
N9 143.050 - Niko sistema de dis- elétricas rotativas grandes - Aktien- 349 163.297 - Marco Ivanov Mant- Nickel
Company of Canada Limited.
positivo para votação fiscalizada a de gesellschaft Brosvn, Boveri & Cie.
chev.
N9 165.435 - United States Steel
apuração imediata - Bento de AnN9
170.293
Standard
7'-2etricr.
Carporation.
Moda° Industrial Deferido
drade Filho.
S. A.
N9 167.103 - Dunlop Rubber ComN9 143.346 - Montagem para prato N9 161.740 - Nôvo solada para • N9 171.156 - Alfredo Depa...squali pany Limited.
calçado - São Paulo Alpargata S. A. 349 175.214 de fonógrafo -. Admiral Corp.
Gregário Bussyguin, Ne 168.463 - The Western States
N9 143.933 - Centelhador aletria°
Illcdélo de Utilidade Deferido
N 9 175.230 - Wirth Gallo & co.
'
Machine Campany.
de isolamento persistente - Com349
175.231 - Wirit Gallo & Co.
Munaute Europeenne de L'Energie N9 125.022 - NU° tipo de dispen- N9 175.233
Oposições
Lyrio
sador de sabão com escova - Elpídio 349 175.240- -Alvim
Atomique.
s
Giusippe
Bezzi.
São
Paulo
Alpargatas
S. A. (opa.
Tibucheski.
N9 144.054 - Nova máquina para
N9 175.242 - Luiz Pereira de Mo- sição à pat. P/ termo 144.942).
lavar garrafas - Máquinas Einsfelcl 349 142.864 - Um equipo para a raes.
Epal S. A. Industria e Comércio de
Ltda.
prática d'a sauna doméstica - Paulo 349 188.127 - Yoshida Kogyo Ka- !Aparelhos Elétricos (oposição à pat.
bushiki
Kaisha.
Schmitz.
Ne 144.138 - Gaxeta para ane! de
PI tênno 107.411):
deslizamento própria em particular N9 150.723 - Nôvo modêlo de dis- N9 188.132 - Bertin et Comaragnie.
DIVISÃO DE MARCAS •
N9 188.133 - Tha Upjohn Compara motores com êmbolo rotativo - positivo
detentor de antissepticos pa- pany.
Goetzewerke Friedrich Goetze Aí., ra bocais
Expediente de 24 do março d.) 1969,
de telefone - Ang Tong
tiengesellschal t.
seng.
349 188.14 - Geofre,y Benjamin
Marcas defeficlas
N9 144.304 - Aparelho para testa
Ne 146.227 - Uma máquina para Herís.
elétrico - Philco Corporation.
N9 188.153 - ,Stamicarbon N. V. N.9 598.729 - anieea - J. CordeiN9 144.903 - Um dispositivo de ilu- picar carne - Adensar Ferreira Lima. N9 188.156 - Dagra N. V. •
ro Neves - Cl. 41. n ,
,
minação, com baixo consumo e, sem Privilégio de Invenção Indeferido
349 100.527 - Pittsburgh Plata 34. 9 001.305 - Suprema - ra'afaek
perda de potência - Osvaldo Barbosa
Glass Company.
Flores Marcilio - Cl. .46.
N9 130.300 - Dispositivo Hidráuli- N9 138.733 - Roldo Goi. .
da Silva.
.,
34. 9 603.536 - Sola - Catalit 5.A.1 •
co
com
diferença
cle
nível
criada
naN9 151.173 - Lazaro Paulirns SilNe 144.914 - Circuito de discrinsi- tural ou artificialmente, para ser em.- veira.
Comércio e Indústria da Equipa,men.
nação de diodo de túnel - The 17a- pregada como potência p.notora, NO 151.368 - Cosmoson Produtos tos Catalíticos - Cl. 8.
tional Cash Registar Company.
Domassem Mastim:
N.9 450.786 -, Tampules - Armour
Eletrônicos Ltda.
N9 14.920 - Enrolamento de múlPharmaceutical Company -- Cl, 1(1
tiplas camadas formado de uma fita
(com exclusão dos artigos indicedos.
condutora - Siemens Schuckertwerpela Seção.
ke Aktiengesellscha Fr.
N.9 492.650 - Citiioacrin - ',abo-,
N9 144.971 - Aperfeiçoamentos em
ratórios Farmacêuticos Exactus S.A.4 ,.
ou relativos a processos de so'.clat
Cls. 3.
arames de grade em particular para
caixilhos de grade de armação de tu34. 9 585.763 Pateie:a -- Laboratoires •
bos de descarga elétrica - N. V.
Laracha Navarron - Cl. 3.
Philips'Gloeilampenfabrieken.
N.9' 566.593 - Desacil -- .Preduton.
N9 145.117 - Sistema corretor de
Farmacêuticos Sanes do Brasil S.A.;
erros - International Business MaCl. • 3.
chines Corporation.
NI. 9 567.139 -- Bonn - Antonio
N9 145.123 - Aparelho -aquecedor I
Boren
S.A. Indústria e Comércio de
de ambientes - Tsurukichi Wakai.
Bebidas e Conexos - Cl. 41.
Nç' 145.151 - Sistema fac-simile A. B. Dick Company.
34. 9 575.388 `- Wincobras - Winco
LEI 1\1 9 5.478 - DE 25-7-1961$
N9 145.290 - Máquina para amonSociedade Anônima Industrial Comer..
tagem das gaspeas nos moldes e para
dal 37 Financiara, -- Cl. 8.
.
estampagem do calcanhar - Cia.
N.9 575.947 - EM. - Ráct/cy MecâUnited Shoe Machinery do 'Brasil.
nica Ltda. - Ci. il (com exclusãO
N9 145.408 - Fabricação de artigos
de ferro comum a carvão).
Divulgação
af
1.063
metal
Olin
Mathieson
Chemical
de
N.9 554.798 - Conatran - Cons.
Corporation.
truções e Transportes Constran Ltda.
- Cl. 21 (menos para alavancas do.
N9 145.621 - Escôva Automática
PREÇO: Md 0,25
~tio e pedais de câmbio).
para dentes - Ronpon Corporation
N.9 607.559 - Avaaon -- Brown
N9 145.698 - Lubrificador de ManWilliamso N. Maré° Corpara fiam)
cal para vagão ferroviário - Jour(Export) Limitei -. Cl.. 44.
napak International C. A.
N.9 611.434 - Ypeti - Engenharia,
A
VENDA
Indústria e Comérci,) Ypeti Ltda. ..
N9 145.'757 - Aperfeiçoamentos em
Cl. 16.
chassis de montagem para dispositi.
vos de contrôlo automático - STI
Na Guanaban
34,9 811.794 - Caarapatovac - Ro.
Eletrônica. Sociedade Técnica de Iluger Guy Espinet .- Cl. 4.
minação e Eletrônica Ltda.
Avenida Rodriguez Alves 1191
N. 612.361 .- Cetec - Dentária
N9 146.140 - Dispositivo de seguFaden Ltda. - Cl. 10.
Na
603,571 .... iale.o. do Triara2;u1c) .4)
rança contra recuo de veículos mor
Agencia 1:
torizados, manobrado a partir da caFilisnol José de Uenezes.
bina do motorista - Stahlgruber
Ministério da Fazenda
N.9 601.671 -- Choculancla -- Cho.
Otto Gruber & Co.
colate Dulcara 5 A.Cl.
-,
• 41.
N9 146.790 - Fechamento Galva34. 9 608.994 I-- Siso Blue - D:joart,s
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlse Pasta/
nico - Union Carbide Corporation.
Produtos de Banem, Ltda., - Cl. 48.;
N9 147.348 - Aperfeiçoamentos em
Ne 609.499 - Wottyl - Socieciado.
máquinas de beneficiar café e ouF.neiaacéaitica
El-a:lana Ltda. --- ci. 9;
Em Brasília
tros produtos granulosos - Aurélio
N. 9 611.250 - Sete Belo -,-- /aianar-c,*
H. Martin.
& Cia. Ltda. -- Cl. 38.
Na sede do D.A.N.
N e 148.495 -Anerfeiçoamentos em
34.9 611.473 . -- Platax - Indústria.
fusos para trançacleiras - Américo
Santos
Azevedo Ltda. - Cl. 11
~...rpas
ffinergi
Gabriel Falun.
1 CAÇOA exclusão de cinz.),ails)
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_
74.9 614.480 Tagua - Sociedade fo Linsenmayer S. A. Indústria e
- Verador - ComerN.9 614.e46 - CorroAs -- Coreis. N. 605.142
Empreendimentos imobiliários Ta,gua Comércio I---- Art. 93 n.9 2.
Correia
de
Mello
S.A.
bastião
ex51
'
.
cial
&
Co.
Cl.
1
(cará
Cremei;
N.9 578.142 - Lubrificantes Everest
Ltda. - cl. 33 - Art. 97 n.9 1.
Cl. 3.
clus ão dos artigos indicados pela SeN.9 612.559 - Boutique Claudia - Ltda. - Lubrificantes Everest Ltda.
N.
605.241
Aljoma
Aljoma
ção).
Editora Abril Ltda. - cl. 13; 36, 48 - Art. 93n» 2.
Mecano Técnica - Cl. 17.
- Art. 97 n.9 1.
N.9 614.70;5 e-Jim - Confecções
N.9 248.175 Comércio e Indústria
N.9 605.831 - Boreal - Raphael N.9-610.614 - Paulete Comércio e Induco
Jim Ltda. -- Cl. 6 -- (com excluS. A. - Comércio e IndúsGarzouri
Cl.
43.
e:do de lequet).
,- J. Z. Spivack - Ci. 36 tria induco' S. A. - cl. Art. 93 n,9
N.9 607:234 - - letrari S.A. -Indústria
N. 322.768 - Lençol leão -- Fia2.
Art. 97 n» 1.
çeo e Tecelagem Érana S.A. - Ind teria e Comércio Exportaçao e
17.9 610.719 - Edifício Mariscai 74. 9 520.855 - Cirbre, S. A. CoImportação
de
Auto
Peças
Cl.
6.
Incorporadora
Imobiliária
Ferboa
LiCl. 37.
mércio Ine4tria e Representação 74.9 607.526 - O Jornal do Enge- mitaria, - el. 33 - Art. 97 n» 1.
N.9 449.324 .- E-lohsicie S.A..- So- nheiro e do Arquiteto Dr. evro 74. 9 610.e39 - Suprema, S e 2rViS5.0 Cibra S. A4 Comércio Indústria e
- el. Art. 93 n.9 2.
cieeade Técnica e Industrial de Lu- Peixoto Santos - Cs. 32.
e Preparação de Mataria e para Representação
Sinal de Propaganda Deferido
briecantes Solutec S.A. -- Cl. 31.
74.9 608.049 -- Piado mestre -- Fru.- Anunciantes
Wantuyi
Raposa
Lo74.9 595.949 ,-- Costa do Sol - EmJ.
.N» 465.198 -- Kyrlon
du Mestre Indástria de Roupas - pes - ci. 33 - Art. 97 n.9 1.
preendimento$ Minas-Espírito Santa
-n ardo - Cl. 13
Cl. ee. --. (cem . exc'usão de leques).
17e 9 607.727 - Olinda Antiguidades S.
A. - cl. 23 - Art. 97 n.9 I.
N. 468.895 - Claudia -- S.A, In17.9 591.312 Figura de Boneco ---i
N.9 602.189 - Asa:aliciadas e Ncti- -- Mauro de Arruda Falcão - el. 25
dústrias Reunireis F. Matarazzo.
cias - Eduardo Thome - Cl. 32 - e 40 - ext. 97 n.9 1.
Francisco Pina de Carvalho Juntos' • N.9 473.093 -- Divino - Confect- (com exclusão de publiceçõee em ge- 74.9 607.639 --7 A Dama - A Dama el. 21 - Art. 97 n.9 1.
çbas Wanmaty Ltda. - Cl. 36 - ral).
Modas Ltda. - cl. 35 e 36 - Art.
Frase de Pk;opaganda Deferida
trone exclusão da soutiens.).
74. 9 689.193 -- Morro Agildo - 97 11.9 1.
N.9 476.840 - (.;lant Indústria Onofre Minelli -- Cl. 41. 17.9 607.405 - Lojas Trienal
N.9 603.302 - Viajando pelo Brasil,
de Papéis e Pa,peles Glan Ltda. el. 36 - Art. 97 use a Epson Nyl. - Fábrica de P-cu.
Ne 610.150 - A Bússola da Saúde Joaquim Flores
Cl. 38.
pas Epsom S. A. - el. 36 - Art.
- Editôra A Bússola da Saúde Ltda. n.9 1.
Na' 605.057 - Super Mercados 101.
32 - (cora exclusão dos ruceN.9 491.456 - Incanarina - :ins- -gosCl.
Manchester Paulista - Shan Ssuan, Expressão de Propaganda Deferida
ind,cados pala Seção).
tituto de Nutriciae de Centro AmeriPo Yuele St Cia. Ltda. - el. 41 Cl. 41.
ca. y. Panamá
74. 9 610.516
Geniozinho triS
Art. 97 n.9 1.
N.9 610.733 - A. nossa garantia é a
Emprêsa
Técnica
de
AsEMTEC
i\r . v 599.460 - Serraria Nossa Se- sua proteção- Antonio G. Garcia 84
N. 493.875 - Paintec - S.A. Me- sistência Comercial Ltda. .
12
nhora de Fátima - Serraria Nossa Cia. Ltda. - cl. 47.- Art. 101.
talúrgic.a Printee -- Cl. 8.
- (cone exclue:Ia dos artigos inesca- Senhora de Fátima Ltda. -- el. 4 Marcas Indeferidas
Ne 511.866 - Med s*ray - Labo- dos pela Seção).
Art. 97 n.9 L.
N.9 569.572 - Última notícia - Te'
ratórios Moura Brasil Orlando
RanExceLsior -a- el. 32.
N9 610.5E4 - Test - Suerdieck
N.9 598.5E9 - Fábrica de Móveis levisão
gel S.A. - 2l. 3 -- Cem direito ao lie.A
17. 9 570.905 - Alu-dor - Alumax
Cearritos e Cigarrehos - C. 44. Cristo Redentor - F. Oliveira USO excluálvo de Searayy
Indústria
e Coméraio Ltda. - cl. 16.
749 610a3e - Inajá - Suerdieck 40 -- Art. 97 n.9 1.
Ne 524.177 -- bitiben - Química S.A
N.9 573.641 - OSasco - OrganizaCharutos
e
Cigarrilhos
Cl.
44..
1,1,9
597.813
-Incopol
IncorpoIntercontinental Farmacêutica Ltda.
Comercial Osasco Ltda. - cl, 41.
N.9 610.587 - Turniaru - Sueediecle radcra, e Construtora Polo Ltda. In- I ção
- Cl. 3.
74. 9 575.387 - Dopnyl - Roodrto
S.A Charutos e Cigarrileoa - Cl. 44. copos - cl. 33 - Art. 97 n.9 1.
74. 9 596.095 - Oficina Pernambu- Delia Badia - el. 36.
N.9 536.306 - Pecilter - Indústrias N.9 610.597 - Comna - Cia.
N» 575.706 - DWF - DWF AcesE atro Mecânicas Pecke,r S.A. - Manufa,tóra de Produtos de Argila cana - Daniel Augusto Gomes - sórios
Ltda. - el. 21.
Cl. 6.
Comapa - Cl. la - (com exciusao cl. 5, 6, 7, 8, 11, 21 e 33 - Art. 97
n.9 1.
74.9 603.020 - Mane") - Laborató.
doa
artigos
Indicadas
pela
Seçã..o).
Wal;
N.9 563.423 - Jae jacob
74. 9 610.79(e -- Playboy - hosyday 74. 9 594.083 - Bar Granada - Bar rios Lepetit S. A. - cl. 2.
ter Balsimelli - Ci. 25.
N.9 604.041 Aparelhos Elétrcos Ltda. -- Ci. 8. Granada Ltda. - els, 41, 42 e 48 Millus Comércio e Indústria de Rou74.9 611.087 - . Alga - Indústria de Art. 97 n.9 1.
NP 567.653 -- Fiasteaorte - MasS. A. - el. 36.
Ne' 595.223 - Empresa O Sol -- pas
carenhas & San tiago Ltda. - Ci. 28. Calçados._ Alga Ltda. - Cl. 36.
N» 414.797 - Depósito das Rendas
- (com exclusão dos, artigos indica- N.9 611.365 - Good Time - Quí- Emprêsa O Sol Ltda. Editôra Propa- - Farinha
Lopes te Cia. Ltda. - el.
ganda e Relações ,Públicas - eis. 32 12, 22.
os pela Seção).
mica. Valmey S.A. - Cl. 48.
033Art.
97n.9
1.
N.9 576.921 -- Jangada - Cione 74. 9 611.852 -- ea - Mercantil 74.
74.9 605.363 - Panorhma Pano9 604.550 - São Paulo São rama
C .a,. Industrial de (5P:o; do Nordes- Marra S.A. - Cl: 6 --- (com excluPropaganda, Editora e Distri.
são dos artigos indicados pela Se- Paulo Financeira S. A. - cl. 33 - buidora
te - CI. 4.
Ltda. - Ci. 36.
Art. 97 n.9 1.
Ne 578.468 -- Ireiroyal -- United ção).
N.9 608.515 - Brindex - Emted
States Rubber Company -- Cl, 31 74.9 611.871 -- Ao Barulho da Mar- 74. 9 611.61'7 - Edifício Itaipe -- Emprêsa
Técnica de Aásistência Co•
Condomínio do Edifício 'taipa. - el. meraial Ltda.
- (com exclusão de material de ve- colina - Confecçõa3 ao Barulho da 33.
- el. 46.
dação)
Elos QuiN9
609.988
- Brasão
74. 9 611.624 - Edifício Riqueza -Itlareolina Ltda. - Cl. 36.
'rica
Industrial
Ltda.
classe
2.
l
aeuca
-Tufik
LM611.907
al
N.9
Condomínio
do
Edifício
Riqueza
580.535
530
José
Casa
de
I»
N9 611.553 - Peg-Maiá Peg-Menos
taif - Cl. 42.
cl. 33 - Art. 97 11. 9 1.
Pneus São Jose Ltda. - Cl. 21„
74. 9 611.756 - Condomínio do Edie - Jorge Callil Secos e Mdlhados, -clasMa;haria 74. 9 612.669 - Tanger - Modas
N. 597.345 - mane.
fício
Lago AzUl - Predial Niagara se 43-.
Nilza Ltda. - Cl. 36.
-•
Tanger Ltda. -- Cl. 36.
Imobiliário Ltda. - cl. 33 749 613.469 - Comprotorde - Beagá
74 . 9 597.533 - Rosabele e- Comér- 74. 9 613.380 - Café IVIariene -- in- -Consórcio
97 n.9 1.
cio de Móveis e Plásticoe Rosalealt ctu.tria e Comércio de Café Marlene Art.
17. 9 607.790_.o- Lidr Rodoviário - 5. A. Rádio e Televisão, Classe 8.
Ltda. - Cl. 10 - (com exclusão de . Ltda. - Cl. 41.
179 613.486 - Lacacrilida - cie,
Criaz Neves &Cia. Ltda. - cl. 33 - Quimica
Industrial Cil, classe 28.
bandejas dornIeri..ars.$).
. et• 613.963 - Trimaeo - Trimaco Art. 97 n.91.
Ne 597.538 - Cosei' Coseel In- Materiais para Construções Ltda N.9 609.973 -- Escadinha Modas - N9 613.847 - Aliança - Fábrica de
el.
16.
Art. 97 Predutos Alimenticios Aliança S. A.
W. Abi Ranaia - cl." 36
dústria e Comercio Ltda. -- Cl. 48
N.9 613.999 - Siam -- Siam So- n.9 1.
classe 41.
- (com exclusão de lança pai/umes)
ciedade
Industrial
Americana
de
MáMester
N.9 597.710 N. 9 585.395 -- Jangada - Santa- 749 614.283 - Regent - Discos Lnquinas
Torcuato
Dl
Tella
S.
A.
Indústria e Comercio Ltda. -- Cl. 27. el. 6.
paula Melhoramentos S. A. - el. pedal do Brasil S. A., claáse 38.
N.9 598.235 - Toreoleil - Wyzon N.9 614.198 - Pingouirt Carinho - 33, 41, 42, 43, 44 e 49 - Art. 97 u. 9 1. 749 614.684 - Propilon - Jack Kreil.N.9 565.051
Alvorada Mercearia ter, classe 23.
Farmacêutica Ltda. - Cl. 3
Sulriograndense S. A.
- Alberto Shigueyuki Horita - cl. 749 614.685 - Propilon - Jack Erro..
N. 598.368 - Problemas oraellei- Leetifício
el.
22-.
(Com
exclusão
dos
artigos
41,
42
e
43
Art.,
97 n.9 1.
Coer, classe 22.
ros - SESC - S'erriça Socia l. do
indicados pela seção).
N9 614.686 - Prepilon JaCk
mércio Departamento Regional do
Insígnia
Deferida .
N.9
416.199
Pingouin
Real
Laclasse 31.
Es,ado de São Paulo - Cl. 22.
nifício Sulriograndense S. A. --- el.
74. 9 493.229 - Pederneiras -- Cia. ter,
N9 614.687 - Propilon - JackKreuDistri- 22. - (com exclusão dos artigos in- Construtora Pederneiras S. A. ---- cl. ter,
N. 598.419 - Cambie
classe
27.
dicados pela seção).
buidora de Doces Cambui Ltda.
16, 25 e 33 - Art. 95.
Sulteiur
79
614.688
- Propilon - Jack KreuN.9
614.211
Use
Usina
Santa
Cl. 41,
N.9 599.729 - Sultour 'L
ter, classe 24.
cl. 33
N. 598.523 - Jornal do Pôrto - Eugénia S. A. - cl. 6 - (com ex- Turismo e Câmbio Ltda.
•
N9 614.6E9 - Propilon - JacklKreuclusão de máquinas de costura).
Cdilon Silva - Cl. 32.
Art. 95. •
N.9
614,730
Lentoxilase
Opo598.814
Petture
Indústria
N.9
602.990
Emblemática
Cuter,
classe
36.
N.9
Nespa S. A. - cl. 3.
N9 377.1 .4e - Golada - Moiseà Tia.
e Comércio Eletrônsca Chedid Ltda. terápica
be Náutico Paulista - cl. 33 74. 9 614.731 - Campeão - Fábrica 95
jano da Silva, classe 42.
- Cl. 8.
de acumuladores Campeão Ltda. LW - Laboratório 749 431.630 - Moderna Tinturaria e
N.9 607.284
74.9 599.955 - Rinaseente - Meta- el. 8.
Wesp Ltda. - eis. 3, 32, 38, 25, 49 - Estamparia Moderna Ltda., classe 3.
749 614.737 - Tardia - Aristides Art.
lúrgica Rinascente Leda. - Cl. 11.
749 464.759 - Sebratec - Saint Go95.
N.9 600.064 - Sibi - Sociedade Ferreira de Castro - cl. 2.
74. 9 481.851 - Peei - Homero Mas- bato S. A. Indústria e Comércio de
74. 9 614.741 - Esterilen - Produtos carenhas
Farmacêutica Brasifa Ltda. -- Cl. 3.
cl . 33 - Art. 9E. Vidros, classe 38.
74.9 601.913 - Metalgax
Asberit Químicos Farmacêuticos, Cosméticos N.° 283.951 - Metalauto - Meta- Nq 481.912 - Independência - LanEuramed Ltda. - cl. 28.
S.A. - Cl. 31.
lauto Ltda. - eis. 5 e 33 - Art. 9-i. ches Independência Ltda. classe ,38.
N.9 603.693 - Loba - Lobo Bar- Titulo de Estabelecimento Deferido
N9 552.610 -- Ipiranga.- DistribuiNome Comercia/ Deferido
rachas Ltda. - Cl. 31.
dera
de Produtos de Petroleo Ipirang,a
N.9 614.720 - Edifício Uirapuru 74. 9 609.317 - Sorogel S. A. Co - 8. A., classe 47.
749 604.633 Varantex - Lani- Aderbal Amaro, Gil Caliari e Fean- niércio
de
Artigos
Domésticos
Sn
ficio Varam S.A -- Cl. 24 - (com cisco Latini - cl. 33 -- Art. 97 rogai S, A. Comércio de Artigos Do - 179 577.408 - Real Indestria de Ar- tentos de Materiais Plásticos Real Liexclusão de baaderras e flâmulas)„ n.9 1.
74. 9 604.560 a.- Rico - Lojas Rivo N.9 614.548 - Fábrica de Méveis. méstices - Art. 93 it,9 2.
mitada, classe 23.
S.A. - Cl. 28 - (com exclusão dcs, Leopoldo - Leopoldo Levek - em ei) 74. 9 603.007 - Adolfo Linsenmaye r N 9 592.982 - Marfim Indústria Eraartigos indicados pela Seção).
S. A. Indústria e Comércio; -- Ade- , sileire. - Teimas Cia., claase 46,
- Art. 97
1.
•

Quinta-feira 21
N9 593.465 - Columar - Bar e
anchas Columar Ltda., classe 41.
IP 594.986 --- Valeria - Hérnias
3arbosa de Souza, classe 41.
N9 597.444 Rosamar - Resamar
ndústria e Comércio Ltda., classe 48.
N9 597:700 - Cameta - Durval Penas, classe 40.
N9 598.490 - Abrideira - José Del
/aro, classe 42.
•
N9 598.530 - Foto Fofocas - Eraresa Gráficas O Cruzeiro S. A., elas32.
N9 598.578 - Eletrovideo - Ele ..roanebiliária e Construtora Ltda., cias8.
N o 598.603 - Ankara Manoel Rieiro
classe 4. .
N Y 609.777 - capitólio - Capitailio
mobiliária, eC:nstrutora Ltda., mas•
e N.
Optics - Alexis PeN9 603.695
osseeeff, classe 8.
N9 602.C93 - Optics - Alexis Fe'orstddolf, classe 8.
No 605.523 - Judiai - Jundial Tar.
aplenagem Ltda., clasve 16.
N7 607.115 - Brasita - Brasita S
. Comércio e Indústria, classe 11.
. No 607.176 - Super Motel Rio vau Miranda de Souza, classe 11.
NO 607.181 - Super Montei Rio van Miranda de Souza, classe 25.
No 607.132 - 607.192 - 607.196 , uper Motel Rio - Ivan Miranda de
onze, classes 31, 43 e 43.
Ciaba - Ciaba CaN9 060.435
iercial Industrial Agropecuária. Boaeira Argentina Ltda. classe 41.
NO 610.493 - Geniozinho SS -mtec Empresa Técnica de A.ssistèn,
'a Comercial Ltda., classe 8.
N 7 610.574 - Mcrel - Mototéen.ca
,efrigeração 'Ltda., classe 4.
NO 610.590 - Gardem - Suerdiecx
. A. Charutos e Cigarrilhos, elas,
e 44.
N9 610.967 - Nortesul - Comércia
.R.epresentações Nortcsul Ltda., ciar.
50,
N9 911.485 -- 13airradas - Comércio
Indústria de Doces Bairradas Ltda.
asse 42.
No 611.581 - Cicolar - Cicofar
ornércio e Indústria .de Confecçõas e
rmarinho Ltda., classe 36.
N o 614.405 - Malhabol ailalhabol
alhas e Confecções Ltda., classe 36.
No 614.434 - O Riso 'dos Cinco rganizaçáo Victor Costa Rádio e
visão Ltda., classe 32.
No 614.745 - Ultra - Produtos
uimicos Farmacêuticos' Cosmeticos
tramar Ltda., classe 28.
N9 614.996 - Orion - Siderurgica
rion S. A. classe 6.
N o 598.647 - Fepal -. Fábrica dc
tópa Paulista Ltda., classe 4.
NO 598.910 - Progresso- Casa Proas() Ltda., classe 36.
PolimeN9 599.055 - Polimetal
1 Artefatcs de Metais Ltda., cies5.
Hercules
Herban
N9 603.548
^wder Company, classe 2.
No 436.832 - Morumby - B. Tavin & Irmãos, classe 23.
N9 441.627 - Indiano - Severiann
amos de Carvalho, classe 48.
N9 560.830 - Telestasi Indústria
atrônica de Rádio e TV Telestasi
bda., classe 8.
Arcon (Fre.
No 567.020 - Árcon
ietary) Limited, classe 16.
Norcoc TexNo 567.669 - Orlan
Ltda., classe 3.6.
ituio de Estabelecimento Indeferido
No 583.365 - Distilaria Real - Belgas Bueno & Cia. Ltda., classe 42.
Transistor UniNo 598.518Teto
•rsa - °atavio do Nascimento, elas8. e :13
N9 007.937 - Casa do Granjeiro . C. Ventura ez Filhos Ltda., elas 41.
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NO 612.746 - Infanto Juvenil do
Confecções - Fornecedora Nacional
Ltda. classe 33 e .36.
NO 613.063 - Tevebras Tevebraa
Indústria e Comércio Ltda., Rádio e
Televisão, classe 8 e 33.
Expressão de Propaganda Indeprida
NO 606.283 - Grande Venda Coope;
rativa Hermes Macedo e Você - Hertnes Macedo S. A. Importação e Comércio, classe 36.
Sinal de Propaganda Indeferida
NO 536.312 - Pecker Simbolo de
Garantia - Indústria Eletro Mecânicas Pecker S. A., classe 6 e 8.
N9 558.636 - Meferve Este Não
Vasa'á O Melhor - Mecan Ferrovenda S. A., classe 8, 11 e 28.
N9 603.303 - Lave use sem passai
Epson Nyl - Fábrica de Roupas Epson
S. A., classe 36.
N9 610.440 - Tradicional Desde 1905
- Angela Milani S. A. Indústria e
Comércio, classe 1, 41, 42 e 43.
.No 610.703 - Calsorte a Calça da
Sorte - Nicolau . Pedro Antibas,• cia.sse 35.
Frase de Propaganda Indeferida
N9 483.870 Tudo arn borraciaa
para o seu lar seu automóvel sua. indústria •- Palácio das Borrachas S.
A.„ classe 39.
NO 592.343 Presidente faz parta
do seu ambiente - Cia. de Cigan-ca
Bininbu, classe 44.
Exigências
Tèrmos com exigêncik a cumpria
NO 597.819 - Condomínio do Edifício Agua Branca.
N O 674.040 - 674.042 - Morada Movais de Arte Ltda.
NO 531.072 - Transportes Tabajara
Limitada.
NO 479.657 - Industrial Distribuidora de Borracha Paulista Ltda.

(Se C
- ão in )Marco do 1969 . 2015

NO 539.209 - Ii3esa Indústria Bta_
si/eira, de Embalagens S. A.
No 579.687 - Jraenix Ltda. comércio
e Representações.
NO. 601.092 =-• Usitec Usina de Metais Ltda.
No 604.484 - ,T0á0. Alves de Carvalho & Cia. Ltda.
N9 606.491 - A Pizzaio.la Pizzaria
Limitada.
NO 606.630 - Salão Kuqui Ltda.
N9 606.648 - Condominio d Faiafiai° San Martin.
N9 606.052 - Empresa Construtora,
Orion S. A.
N o 606.722 - Perfecta a Ine:,rporadora, Empreendedora e Administraea.
ra Ltda.
N O 603.776 - Sodima Sociedade Diatribuidera de Máquinas Agrícolas Lula
MARTINS
P. I. 46-50 (25-3-69)
N9 612.188 - Ivanildo • de Souza
Leão.
-- •
No 613.009 - Cia. Promotora de
Desenvolvimento Econ(mico.
N9 606.736 - Comércio e Indústria
de Cereais Paranaense Ltda.
N9 612.818 --- Cia. Distribuidora do
T:scidris Riachuelo.
N9 420.267 - Condominio do Edi.
ficio Igrejinha.
No 462.769 - Etablissernent Mar.
aint Grandes Marques interna,tionales.
N 9 510.534 - • Segal Cia. de Administração e Participação Industrial
Ltda.
N9 536.322 - Indústrias Eletro Mecanicas Pecker S. A.
N9 545.204 - Decalcomania Lumax
Ltda.
. No 562.638 - Tintas Coral S. A.
N9 563.439 - Tintas Coral S. A.
N9 563,645 - 535.976 - Ti 1, tas Coral S. A.
N9 578.443 - Alda. de Margerie.
N9 595.669 - Perstorp Aktiebolag.
NO 597.757 - Damila Maquinas e
Eauioa.mentes Ltda.

DUPLICATAS
LEI N . 5.474

15-7-196B

Divulgação no 1.062

PREÇO: NCr$ 0,25

A VENDA
Na Guanabara
Avenida Rodrigues Alves a, I
Agência 1:
Ministério da Fazenda
titende-st (11 pedidos pelo Serviço de ReembôlEo Postai
Em Brasília

Na sede do D.I.N.
0.malé

NO 608.302 - Nebrateta Indústria •
Comércio Importação e Expor.aça6u
atol'a.•
Diversos
NO 730.126 - Atlanta S. A. Indústrias Médico Od'ontológica.s - Torno
sem efeito o despacho de indeferi..
=ato.

Divisão Jurídica
Dia 21 de março de 1969
Transferência e alteração do nome
de titular de processo
FAET, Fábrica de Aparelhos Eletro
Térinicos S. A. (transferência para
seu nome da patente priv. Invenção
'no 56.204 "Gongos Elétricos Noclgo"
- Não obstante a restrição, "in fine",
existente no parecer emitido pela
ilustre chefa da STL é de se ecointegralmente, o documento de
cessa° anexado a fõlhas 47 e 48, e
isto porque, a ausência de testemunhas aquêle ato não o invalida porquanto não se trata, in casu, de formalidade intrínseca (ad substanciam
actas) mas de formalidade extrínseca, não solene ou probante (ad pro.
bationem tantum), de modo que a
ausência de testemunhas ao referido
ato não acarreta a sua não autenticidade, ou nu idade, segundo ensinam os praxistas. Assim Fendo, determino que se proceda a anotação de
transferência requerida a fls. 42.

Seção de Transferência
e Licença
Dia 21 de março de 1969
Transferência e alteração de nome do.
titular
Salanil Tratamento de Agua S. A.
(no pedido de alteração da nome no
térmo n9 147.511 priv. invenção).
Mag-nesita S. A. (transferência para
seu nome do térmo 152:078 priv. invenção).
Peludo Maquinas de Embreagem
Ltda. (pede para ser anotada na patente priv. invenção têrmo 156.017,
alteração de nome).
American Hospital Supply Corp
(transferência, para seu nome da pa.
tente priv. invenção têrmo 157.864).
Paludo Maquinas de Embalagem
Ltda. (pede para ser anotada na patente priv. invenção têrmo 160.672 a
alteração de nome).
PPG Industria Inc. (na alterN
ção de nome da patente priv. invenção, têrmo 171.009).
Indústria e Comércio de Capas
Paulista Ltda. (transferência para
seu nome da patente .mod. industrial
t&mo 193.944).
Diversos
Schering Auuengesellseloait (no
pedido de mudança de sede junto ao
têrmo 1341101, priv. invenção) Anote-Se a sede da sociedade depositante passou a ser em Berlim e Bergkamen.
e -haft (no peSchering Aktiengesellaa
dido de mudança de 1S. LXra junto aos
têrmos 138.538 priv. invenção 174.924 priv. invenção - 175.628 priv.
invenção - 177.809 priv. invenção Priv. invenção - 182.852
179.622
priv. invenção 183 163 priv. invenção
--"183.316 priv. invenção- 183.599
priv. invenção - 184.410 priv. inven.
ção - 184.420 priv. invenção 185.208 priv. invenção - 185.240 pri.V.
invenção - 186.542 priv. invenção ..
186.533 priv. invenção). Anotem-se a
sede da sociedade depositante passou
•
a ser em Berlim e Bergkainer.
Contrato de Exploração de Marcas
Por espach,) do Sr. Chefe da seção foi mandado avariar o contrata
de axpinraa6a) no marca Barry reg.
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N9 691.857 - 107 - Sebastião Luiz
Hewit Robins Incorporated • (trans- nomm eda marca Dropgal número
222.936 de Mobil Química ParticipaFernandeà - el. 41 - clichê puções Indústria e Comércio Laia: es- ferência para seu nome da marca 381.176).
M C A Inc. (transferência para seu blicado em 30 de julho de 1965.
tabelecido em São Paulo e em favor H R n9 305.292).
N9 691.865 - Ginásio InconfidênDegani & Cia. Ltda. (transferén- nome da marca Emblemática número
Mobil Tintas S. A. estabelecido em
cia - Jorge Maria de Jesus - el. 33
São Paulo. Averbe-se o contrato de cia para séu nome da marca O K 381.796).
- clichê publicado em 30 de julho
n9 318.170) .
exploração.
Rhodia Indústrias Químicas e Tex- de 1965. '
•
•
Irmãos- Cury & Cia. (transferência teis
S.
A.
(transferência
para
seu
Por_ despacho do Sr. Chefe da se.. para seu nome da marca Mogyana
691.931
Decasomal
Auto
N9
nane
da
marca
Rhodianyl
número
ção foi mandado averbar o contrato n9 315).833) .
Mecânica Decasomal Ltda. -- el. 21
331.958).
•de exploração na marca Danalála reg.
- clichê publicado em 30 de julho de
Pastifício Caxiense S. A. Indústria
379.808 de Financeiro de PerfumanWt
Rhodia Indústrias Químicas e Tex- 1965 - estabelecido em S. Paulo.
A. estabelecido no Panaria e em e Comércio (transferência para seu tais
S.
A.
(transferência
para
seu
N9 691.961 - Diário de Sto. AmafIvoe de Perfumes Dana do Brasil nome da marca Sulina n 9 322.882). nome da maréa Rhodianyl número
ro - Elisiário Venândio de Mello
Distilaria Orleans Ltda. (transfeS. A. estabelec:do na Brasil. - Averel. 32 - clichê publicado em 2 de
rência para seu nome da marca Pla- 381.959).
be-se o contrato de exploração.
Por despacho do Sr. Chefe da seção tino n9 327.098) .
Rhcclia Indústrias Químicas e Tex- ageisto de 1965 - estabelecido em
•
S. Paulo.
foi mandado averbar o contrato de
Indústria Musical Rod Ltda. tais S. A. (transferência para seu
exploração na marca Lyscl, reg.
nome
da
marca
Rhodianyl
número
Salas - Metalúrgica
691.987
N9
seu nome da
254.301 de proprieds.de de Valmont. (transferência para
381.961).
el. 5 - clichê publiSalas Ltda.
328.836)
.
9
marca
Passarinho
n
Inc. estabelecido nos EUA da AméRhodia Indústrias Químicas e Tex- cado em 2 de lagiásto de 1965.
Indústria, Musical Rod Ltda.
rica e em- favor de Laboratórios Fre- (transferência
Jacarta
Jacarta
1n79 691.996
para seu nome da •teis 5,. A. (transferência para seu
derick Steams S. A. estabelecido no
reme da marca Rhodianyl número Indústria e Colnércio de Madeira JaBrasil. Averbe-se o contrato de ex- marca Paganini 11 9 330.154).
cl. 4 - clichê-pucarandá Ltda.
João Negreiro Filho (transferência 381.962) .
ploração.
blicado em 2 de agiásto de 1965.
Exigências diversas a cumprir
Por despacho co Sr. Chefe da Se- para seu nome da marca Polini
N9 692.514 - Rebave - Represenção fci mandado averbar o ccntrato na 343.176) .
Torrefação 'Associadas Indústria e tações Rebave Ltda. - el. 5 - cliHewitt Robins Incorpora ted (trans-1 Cainércio
de exploração na marca ysol, reg.
S. A. (junto ao reg. nú- chê publicado erii 2 de age)sto de 1965.
254.869 de promeedade de Valmont ferencia para seu nome da marca mero 214.027)
.
N9 692.579 Arapuan - PubliciInc. esaabelecido nos E. U. da Arnéri- Eliptex n9 332.419)
'forrefações Associadas Indústria c dade Arapuan Lida. - el. 32 - clica e em favor de Laboratórios FreJosé Claudio Gaivão Casar (trans- Comércio
S. A. (junto ao registro chê publicado em 4 de agésto de 1965.
derick Steams S A. estabelecido no ferência para seu nome da 'marca
n9 349.696) .
N9 692.002 - Plásticos Plastilar Brasil. Averbe-se a contrato de ex- Cadete 11 9 359.578) .
Chemicals Inc. (junto
Plásticos Plastilá Ltda. - els. 28ploração.
Indústria farmacêutica Lassa Ltda. regTe,nneco
322.128) .
37 - clichê publiçado em 2 de agõsto
Por despacho do Sr. Ghana da Se- )na alteração de nome da marca EsUnic:iffe Limited (junto ao regis- de 1965.
ção foi mandada aVerbar o contrato pasmolessa n9 360.989)
Beco- Dana S. A. Indústria e Co- tro 236.433).
N e 692.005 - A4p - Asp. Adm. de
de exploração na marca Autobrite,
Diversos
São Paulo S. A. el. 33 - clichê
reg. 205.793 de propriedade de Ame, mércio de Bebidas (na alteração de
' estabele- nome da marca Crustáceo número.
rican Home Producs Corp
Schering Aktlengesellschaft (junto publicado em 2 de agõsto de 1965.
N9 692.006 - 1 T E - Emprèsa
cido nos E. IT. da América em favor 361.420)
ao reg: 199.377) . Apostile-se a sede
Brasitalia Turismo e Despacho Li- da sociedade titular passou a ser de Turlsmo Internacional - Interde Produto 'r Químicos Fontoura, Ltda.
national Travei Enterprises I T E
estabelecido no Brasil. Averbe-se o mitada (transferência para seu nome também em Bergkamen.
Ltda. - el. 33 clichê publicado
contrato de exploração.
do Sinal de Propaganda n9 378.988).
Schering Aktiengesellachaft (no em 2 de age)sto de 1965.
Santos & Barreiro Ltda. (transfeTransferência e alteração de nome rência
para seu nome do titulo Cré- pedido de mudança de nome de sede
N9 692.010 - Atirolit - Aurolit
den Titular de processos
junto aos registros 201.804 - 204.532
dito Larbras n9 379.947) .
Indústria de Artefatos de Cimento
Ilha Puiclue Frederick Co. Inter- - 210.670 - 210.672. - Apostilem- Ltda.
José B/Andraele, S. A. comércio e
- ci.' 16 - clichê publicado
participações (transferência para seu national Inc. (transferência para se. A sede da sociedade titular pas- em 2 de
agõsto de 1965.
nome do título Cine Paulista número seu nome da marca Povidine número sou a ser também em Bergkamen.
N9 692.019 - Olimplastic - OhmMeta:fmgica Ibérica S. A. (junto
•
206.779) .
379.516).
José Uovinski (transferência para
Mercantil João Destri S. A. (na ao .reg. 218.648) . - Anote-se me- *sue Indústria de ; Plásticos Ltda.
seu nome da marca Quebra Queixo, alteração de nome da frase de pro-. diante apostila a alteração de nome - cl. 28 - clichê publicado em 2 de
agtisto de 1965.
n9 214.904) .
•
paga.nda Sua Magesta .de o Calcado corno requerida.
N9 692.021 - Bolistrike - BolistriHewitt Robins IncorpOrated( trans- têrmo 508.507) .
Schering Aktiengeseilschaft (junta
Cia. de Diversões --e- cl. 49 - cliferência para seu nome da marca
Indústria., Química e Farmacêutica ao reg. 227.251) . - Apostile-se. A ke
publicado em 2 de agrósto de 1965.
Emblemática, n9 224.634). •
Schering S. A. (transferência para sede da sociedade titular passou, a chê
N9 692.029 - Cohapáua -CHP
Jonlison & Johnson S. A. Indústria seu nome da marca Corelan número ser também em Bergkamen.
Coop.
Habitacional de Paranaguá
nome da marca Vigiboctin- número 197.968).
publicado em 2
• Retificação de clichés
- cl. 38
230.499).
de agõsto de 1965.
H. Bettarello S. A. Comércio e
9
N
690.969
Bêquimica
BequiJohnson & Johns. on S. A. Indús- Indústria e Calçados (no pedido de
N9 692.042 - Mangais - Mangais
tria e Comércio (transferência para transferência e alteração de nome mica Indústria Farmacêutica Ltda. Industrial S. A. - ai: 5 - clichê
cl.
3
clichê
publicado
em
22
seu nome da marca Vigibactizol
publicado em 2 de ageisto de 1965.
na marca Hugo 11 9 199.757) . Ano- de julho de 1965.
mero 230.500).
N9 692.068 - S & v - Martinte-se a apostila' como requerida.
N9
690.970
-Robustina
D.
C. Rayes & Cia. Ltda. (transfe_
Mead Johnson & Co: (transferênMarietta Corporation --dei. 1 - clirência para seu nome da marca Ca- cia para seu nome da marca Pe,rzi- Brandão & Cia. - cl. 3 -- clichê chê publicado em 2 d agõsto de
publicado em 22 de julho de 1965. 1965.
cique n9 234.253).
n9 207,625).
Johnson & Johnson S. A. Indús- man
N9 (391.042
Charme - Calçados
Darbow
Laboratórios
S.
A.
(transN9 692.098 - C F R -, Confecções
tria e Comércio (transferência para ferência para seu nome da marca Berberian Ltda. - el. 36 - clichê
seú nome da marca Cremamid, nú- Pcnvac 119 210.261) .
m 23 de julho de 1965 -- Francesas Reunidas S. Ar Indústria
publicado e
e domércio - C F R - ,Confecções
mero 245.129).
estabelecido em S. Paulo.
Paz Comércio . e Indústria
N 9 691.346 - Solo-Cimento - Solo- Francesas Reunidas S. A: Indústria
Johnson Johnson S. A. Indús- S.Grillo
A. (na alteração de nome da Cimento Comercial Industrial Im- e Comércio - clichê publicado em 2
tinia e Comércio (na alteração de
de agõsto de 1965.
nome da marca Ginabactin número marca Quinta da Cotovia n 9 215 603). pfirtadora e Exportadora Ltda. N9 692.103- - Montaleão,.- PadaCalvert 'of Canada Limited (na al- cl. 7 - clichê publicado em 26 de
245.584).
ria e Confeitaria Montaleão Ltda. Johnson aa, Johnson S. A. Zndúa- teração de nome da . marca Lord -Cal- julho de 1965.
N9 691.355 -- Ouvindo a Verdade el. 41 - clichê publicado em 2 d(
tida e Comércio (na, alteração de vert n 9 215.911).
Unicliffe Limited (transferência - A Rádio Nacional - cl. 32 - cli- agésto de 1965 - estabelecido eir
nome da marca Ginobactizol númepara seu nome da marca T C P nú- chê publicado em 26 de julho de Guanabara.
ro 248.159).
1965.
Hariet Hubbard Ayer Inc. (trans- mero 236.432) .
N9 692.108 - Emblemáticá. - Caferência para seu nome da marca
Duff Norton Co. Inc. (transferênN9 691.356 -- Dizendo a Verdade).- sas do Charque S. A. - els: 2 - 25
Barriet Hubbard Ayer n9 249.348)..
cia e alteração de nome na 'marca, A Rádio Nacional.- el. 32 - clichê - 41 - 42 - 43 - 46 - 48 - clichÉ
publicado em 26 de julho de 1965. publicado em 2 de agõsto de, 1965.
Oleaginosas Maranlwrises - A. Duff Norton n 9 238.808) .
N9 692.133 - Electra ,Eleetre
H. Bettarello S. A. Comércio e
N9 691.489 - Marachá Imóveis Oleama (transferência para seu nome
da marca Velas Marengo 11 9 254.412). Indústria de Calçados (transferência Antranick -Bazarian - el. 33 - cli- Editõra e Distribuidora Ltda.. - cl.
Indústria Musical Rod Ltda. (trans- e alteração de nome na marca Agabe chê publicado em 27 de julho de 1965 32 - clichê publicado em 2 dc`ageistc
de 1965.
- estabelecido em S. Paulo.
ferência para seu nome da marca n9 245.493) .
N9 692.170 - Arizona - Centro de
Ferros Elétricos Tupy S. A. (na
N9 691..612 -- Flat-Tone - The
Melodia número 257) 379.
Banco Brasileiro de' Desenvolvi- alteração de liame, da marca Bastos Sherwin-Williama Company - el. 17 Diversões Arizon aLtda. el. 49 mento S. A, Finasa (na, ate-não de n9 249.856) .
.
- clichê publicado em 28 de julho clichê publicado em 2 de agóSto
nome da marca Finasa n 9 263.987)a
Phrix Werke Aktiengesellachaft de
1965estabelecido em Estados 1965.
u:
N9 692.173 - Reformadora de
Harriet Hubbard Ayer Inc. (taans- (transferência para seu nome da
ferência para seu nome da marca marca Phrix n9 322.517) .
N9 691.637 - Vika. - • Camisaria Pneus Fortaleza - Raimundo Lima
• Ayeriatocrat 119 286.534).
Faenza S. A. Indústria .e Comércio Vika Ltda. - el. 36 - clichê 1.m- e Silva - cl. 33 - clichê publicado
em 2 de agsisto de 1965.
Bewitt Robins Incorporated (trans- de Tecidos (na alteração de 'dome l:ince:alo em 29 de julho de 1965.
N9 692.180 - Belisco Bar e Resferência para seu nome da marca Gy- da marca -Faenza n 9 326.100) .
N'Y 691.638 - 'Vassoura Pague -re¥ n9 299.476).
Lz-,ttle:ri indústria e Coméreta Li- taurante - Arthur Fontes Ltda. e G.
Recordati
Indústria
Chimica
João Negreiro Filho (transferência
- ci. 29 -- clichê publicado cl. 41 - • enche publicado em 3 de
S. A. (transfcrêncla mitada
3.2.dósto de 1965.
para seu nome da marca Fita Anil Farmaceutica'
,
em 25 de jellio de 1965.
Vae
alteração
de
nome
da
marca
N9 692.181 - Pedreira Aliadc3
119 302.036).
Gimn
(r)1.723
poril n9 346.166)
Maneei
Flaviano dos Santos - ci. 4
el. 22
Torrefação Marrocos Ltda. (trans571 KuitU , ; 11/1)1A Inc.
ferência para seu nome da Marca
pubncada em 29 de julho cie - clichê publicado era 3 de agdistc
Rhodia Indústrias Quimicas e Tex; de 1965.
lgaysil 119 303.368) .
te)s S. A. (transferência lana, .seu 1l)65
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No 092.208 - Ki-Kokinho Kibon S. A. (Indústrias Alimentícias)
- el. 41 - clichê publicado em 3,
dc agjisto de 1965 - estabelecido em
S. Paulo,
N9 692.217 - Carobinase - Química Alfredo Geissler S. A. - cl 3
- clichê publicado em 3 de agôsto de
1965.
N ' 652.222 Aveforte - Tecn e
Moinhos do Brasil S. A. - el. 41 clichê publicado em 3 de agôsto de
1965.
N.' 692.223 - Suinofor te - Teone
Moinhos do Brasil S. A. - cl. 41 clichê publicado em 3 de agõsto de
1565.
N9 692.224 - Indústrias Químicas
São José Ltda, - Ipd. Químicas
São José Ltda. - clichê publicado
em 3 de agôsto de 1965.
119 692.232 - O .Picapau - Empresa Gráfica O Cruzeiro S. A. el. 32 -- clichê publicado em 3 de
agisto de 1965.
119 692.235 - Girosol - Joseph
Dayan e Marco Yacoel Zagouri cl. 49 clichê publicado em 3 de
agôsto do 1985.
No 692.52 - Unitor - Unítor
S.A. Comércio e indústvia de Soldas Elétricas classe- 38 -- clichê
publicado cru 3.8.65.
N9 694.253 - Edifício Jardim Alvorada - ,Condomínio do 1:Minei°
Jardim Alvorada
Classe 33 chê publicado em 3.8.65 -

14 9 692.254 - Cretli-Legal -- Dormel - Soe-. Industrial .;
de Roupas S.A: -Ca
so - 32
- 33 -- 35 - 36 - 49 - clichê publicado em 3.8.65.
No 692.291 - Lider Automóveis
Ltda. Líder Automóveis Ltda. -C;lichè publicado em 3.8.65 'estabelecido em Bahia,
N o 692.293 -- Matisa Matisa
Matadouro Industrial de Governador
Valadares S.A. - Classes 1 a 49 clichê publicado em 3.8.65.
N9 692.346
Cooperativa, Grisu_
Ihense de Carnes e Derivados I,td. a.
- Cooperativa Castilhen.se tl Carnes e Derivadas Ltda. - Cl is-;: es 2
- 4 - 33 - 35 - 41 - clicht publicado em 3.8.05.
No 692.353 -- Elétrica Sati.cmo Elétrica Nuclear Ltda .
Classe:, 8
- 11 - 16 -39
50 publicano em 3.8.65.
119 692.364 - Maciste
Pereira 3r
Moisés - Classe 21 -- clichê
cada em 3.8.65.
149 692.366 --- Campilha -- Auto
Viação Campilho Ltda. -- - Classe 33
- clichê . publicado em 3.8.65
N 9 692.369 - Sumida Contabilidade e Assuntos Fiscais - Sumida
SC - Contabilidade e Assuntos Fiscais - Classes 33 e 50 -- - clichê publicado em 3.8.65 -- estabelecido em
São Paulo.
119 692.370 - Primacom - Primacom Comércio de Matérias Primes
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Ltdr - Classe 38 - clichê publi149 692.408 - Discofran
Politri•
cado em 3.8.65, tstalnlecido em São zes Discofran Ltda.
6
:Paulo.
clichê publicado ern 3.8.65.
N o 692.409 - Men-Men Drainai.
119 69232 - Frio Lar A E C - da,de
e Representações Ltda. -- elas.
Alsenir Silva -Classe 33 -- clichê se
38 - clichê publicado em 3-.8.65.
publicado em 2.8.65.
No 692.415 -- Clube de Compras
No • 692.382 - Consolatex Conda Bahia - Clube de Compras rla
solatex Comércio e Indústria Textil Bahia
Ltda. - Classe 33 - elich*
Ltda. - Classe 23 - clichê publi- publicado
em 3.8,65 estabelecido cru
cado em 3.8.65 estabelecido em São Bahia.
Paulo.
N9 692.416 -- Clube de Compras
119 692.384 - Indústria de Molas da Bahia Ltda. - Clube de Cobu
Têmpera - Mizael de Oliveira - pras da Bahia Ltda. --, clichê puClasse 11 - clichê publicado em blicado em 3.8.65 estabelecic,a ern
Bahia
IndúsN9 692 .1.387 .-- Asturias
N o 692.418 - Minerva - Indústrit
tria e Comércio de Aparelhos Ele- e Comércio
de Brinquedos Minerva
trônicos Asturias Ltda. - Classe 38 Ltda . - Classe
49 - clichê publi- clichê publicado em 3.8.65.
cado em 3.8.65. • N 9 692.393 - Anma-Tex -- InN9 692.432 - Magna Pauio An
dústria e Comércio de Confecções
Dias Menezes - classe 6 Anmatex Ltda,, - Classe 36 - cli- tônio
clichê publicado em 3.8.65 estabechê publicado em 3.8.65.
em São Paulo.
No 692.401 - Dom Bôsco - Dom lecido
N9 692.433 - Magna - Pau,o AnBôsco Ferros e Materiais Para Cons tônio
Menezes - Classe
trução Ltda. - Classe 15' - clichê clichê Dias
publicado em 3.8.65.
publicado em 3.8.65.
692.434
- Magna - Pau/0 An
NO
119 692.402 - Dom Bôsco -- Dom i tônio
Dias Menezes - Classe 39
Risco Ferros e Materiais Para Cons- clichê publicado em 3.8.65 estabele
trução Ltda. - Classe 1 - clichê cicio em São Paulo.
publicado em 3.8.65 estabelecido em
No 092.435 - Magna - Pauio AnSão Paulo.
tônio Dias Menezes - Classe 47 N O 692.975 - Manutenção Magna
clichê -publicado em 3.8.65 estabe.
- Paulo Antônio Dias Menezes - lecido em São Paulo.
Classe 32 - clichê publicado em N9 692.436 - Magna - Paulo An6.8.65.
tônio Dial Meneze- - Classes 6 -N9 692.404 - Láste - Auto Pôsto
- clichê publicado
Léste • Ltcla - Classe 33 - clichê em 3.8.65 estabelecido em . São
publicado em 3.8.65.
Paulo. 39 -

LEGISLAÇÃO FEDER AL

1967
ÏINDICES:
Por ordem numérica
Por ordem alfabética 'dos assuntos
Da legislação revogada em 1947j
DIVULGAÇÃO N° 1.042
PREÇO: NCr$ 8,00
VENDA
Guanabara
Seção de -Vendas: Av. Rodrigues Alves
Agencia 1: Ministério da Fazenda
.INTa

Atende-se k‘ pedidos pelo Serviço de Reembe4so Postal
o
Em Brasília
a sede do DIN

-
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MARCAS DEPOSITADAS
PtligicaçA.0 feita de acordo com o art. 109 o mus partgrafos do Código da Propriedade Industrial
N9s 877.429-33

VERMELHO BRANCO PR-0
-

Classe: 3
Local estabelecido: Rio de Janeiro
Artigos: Substâncias químicas, pro— Guanabara
dutos e preparados para serem UsaClasse: 39
Artigos: Artefatos de borracha e de dos na medicina ou na .farmácia.
guta percha, não incluídos em ouNo 877.436
tras classes.
•
149 877.43

Pediatra

n inn.TAS SX0 PAULO SI.A."

BRANCO VERMELHO BRANCO
Reqnerente; S. A. Cotonificio Gávea.
Local: Guanabara
Classe9 35
Artigos: Couros e peles preparados
ou não, artefatos de couros e peles
não incluídos em outras classes.
Classe: 36
Artigos: Abrigos quandó vestuário;
agasalhos; alvas; anáguas;av entais;
baby-doll; barretes; batas; batinas;
bermudas; blusas; blusões; boinas;
boleros; bonés; borzeguns; botas;
botinas ; cache-cols; caclso-nez ; calçados; calças; calcinhas; calções. inclusive para esporte; camisas inclusive para esporte; cam i sas de fôrça;camisas pagão; camisetas: camisolas;
carnisolões; canos de botas (perneiras); capacetes; capas; capotes; carapuças; cartolas; casacos; casacas;
casquetes casulas; ceroulas; chales;
chapéus;chi nelos; chuteiras; cintas;
cintos; cintur ões; clergy-man; colarinhos; coletes; combinações; corpinhos; cuecas; cueiros; culotes; dolmans; echarpôs; espartilhos; estos;
fantasias; fardamentos; fardas fraldas; fraques; galochas; gandolas;
gôrros; guarda-pó; grávataS; hábitos; japonas; jaquetas; jaquetões;
lenços; librés; ligas; lingéries; luvas,
maillots; mandriões; manípulos;
mantas de uso pessoal; manteaux;
ma,r4ilhas; mantos; martas; martitinhas; meias; meias confecções; modeladores; palas (ponchos leves); paletós; pantufas; paramentos; peignoirs ; pelerines; peles quando vestuário; perneiras; peugas; pijames;
peitilhos; peitos; polainas; ponchos;
puloveres; punhos; quepis;qu inionos;
regalos; renards; robes de chambre;
roupas brancas de uso pessoal; roupas de baixo; roupas feitas; roupas
para esporte; roupões; .saias; sandálias; sapatos; sobre-pelizes; solidéus;
shorts; slacks; sobretudos; stainas;
soutiens; sueter; sungas; suspensórios; taileurs; talabartes; tiaras; togas; toucas; túnicas; turbantes; uniformes, vestidos; véus; visons.
Lacal estabelecido: Rio ' de Janeiro
— Guanabara
Classe: 37
Artigos: Acolchoados para cama —
acolchoados para cadeiras — acolchoados para poltronas -- cobertas
para cama — cobertas para meu. —
cobertores — colchas — edredons
esfregões — fronhas — guardanapos
de qualquer tecido — guarnições para cama — guarnições para mesa
— lençóis de qualquer tecido —
mantas para cama — . panos de prato e análogos — panospara cobriv ou
enfeitar móveis — panos para -ca.
brir alimentos — panos para cozinha
— toalhas de altar — toalhas de
banho — toalhas de mesa — toalhas
de rosto — toalhas para banquetes.
Local estabelecido: Rio de Janeiro
— Guanabara
Classe: 38
Artigos: Papel e seus artefatos -2livros ' não impressos, etc. não incluídos nas classes 18, 14 e 49.

do

Ano

Requerente: — Forjas São Paulo
S.A.
Requerente: Johnson & Johnson
Localidade: São Paulo
Local corri' sede em NeK Brunswick,
Nome de Emprêsa
Estado de Nova Jersey, Estados
Unidos da América do Norte.
N9 877.435
Classe: 50 •
Atividade: Promoção mediante concurso para averiguação do excarnsia
e reconhecimento público do mento
pediatra que se tenha, reconhecidamente, no transcurso de um ano,
distinguido no campo da pediatria.
1\1.9 877.439

Obstetra
do Ano
•

Requerente: Johnson & johnson
Local com sede em NeK Brunss-vick,
Est a de Nova Jersey, Estados
Unidos da América do Norte.
Requerente: Nobellux Watch Co.
Classe: 50
S.A.
Atividade: Promoção mediante concurso para averiguação da excelência
Classe; g
Artigos: Relógios — despertadores — e reconhecimento público do mérito
cronômetros — mostradores e me.. do obstetra que se tenha, reconheci
damente, no transcurso de um ano,
7canismos para relógios.
distinguido no campo da obstetrícia.
1n1 9 877.436
N9 877.440

.Ginecologista
do Ano
Requerente: Johnson & Johnson -

Requerente: Nobellux Watch

Co.

S.A.

Local com Sede em Neuchâtel,
Suiça.
Classe: 8
Artigos: Relógios — despertadores —
cronômetros, inoÉ t-adores e mecant.,mos para relógios.
—
No 877.437

Local com sede em NeK Brunswick,
Estado de Nova Jer.sey, Estados
Unidos da América do Norte.
Classe: 50
Atividade: Promoção mediante concurso para averiguação da excelência
e reconhecimento público do mérito
do ginecologista que se tenha , re.
conhecidamente, no transcurso de
um ano, distinguido no- campo da
ginecologia.
N9 877.441

Radiologista
do Ano

N9 8t,1.442

Herrsatologista
:- d . o n‘o
Requerente: Johnsbn & Johnson
Local com sede em NeK Brunswick?
Estado- de Nova jersey, Estados
Unidos da cAm
la
sséericsão do Norte.
Atividade: Promoção mediante concurso' para averiguaçao da excelência
e reconhecimento público da mérito
do hematologista que se tenha, re.
conhecidamente no t transcurso de
um ano, distingui
do no campo da
hemiatologiá.
N9 877.448,

Anestesiologiséta
• do Ano
Requerente: Johnson & johnson
Local com sede em nteK Brunswick,
-Estado de Nova JtrseY, Estados
Unidos da América do', Norte.
Classe: 50
Atividade: Promoção mediante concurso para averiguação da exceler-eia
e reconhecimento público do mérito
do anestesiologista que se tenha, reconhecidamente, no transcurso de
Uni ano, distinguido no campo da
anestesiologia.
N9 877.444

Psiquiatra
do Ano
nequeente: Johnson & Jnsou
Local com sede em NeK Brunswick,
Estado de Nova Jersey, Estados
Unidos da América do Norte.
Classe: 50
Atividade: Promoção mediante concurso para averiguação da excelência
e reconhecimento público do MéritG
do psiquiatra que se tenha, reconhecidamente, no transcurso de
ano, distinguido no campo -da
psiquiatria.
877.44P

Crrliologista
do Ano

Requerente: John.son & Johnson
Requerente: Jolmson & Johnson
Local com sede em NeK Brunswiek, Local com sede em Ne,K Brunsvsneks
Estado de Nova Jersey, Estados Estado de Nova jersey, Estadoá
Unidos da América do -Norte.
- Unidos da América do Norte., •
Classe: 50
Classe: 50
Atividade: Promoção mediante con- Atividade: Promoção mediante concurso para averiguação da excelênsia curso para averiguação da exce'ência
e reconhecimento públicb do rmsrito e reconhecimento público do mérito
do radiologista gire se tenha reco- i do cardiologista que se tenha recoRequerente: Diffucaps S A.
nhecidamente, no transcurso de um nhecidamente, no transcurso de um
:oai Rom sede em Chhisso, Cantão ano. distinguido no c ampo do I 0.11 0- di stinguido no campo da
de Tesino, Suíça.
radielog,ia.• •
cardiologia.
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N° 877.446

, N9 877.4511

Riaparancluba

RINOBOARD

Industria Brasileira

INDISTRIA BRASILEIRA

Requerente: Cerâmica, Japarandnba
Ltda.
Local: Pernambuco
Classe: 16
artigos: Alcatroadts para construa
;óes — argila — areia — asfaltos
- azulejos para construções — baaustrea — balcões — batentes —
ihapas — cornijas — divisões préa
Abricadas — edificações — estrusiraS — estuques — Ramis — frisos
- grades — janelas — ladrilhos —
ageotas — lajes — lambris ma:aclame — mármore — parquetas
— portas — portões — tacos
— telhas — tijolos — tubos —
venezianas.
NQ 877.447

Cerâmica'
iaparanduba Ltda

Requerente: Duratex S.A. Indústria
e Comércio
Local: São Paulo
Classe: 16
Artigos para assinalar: alcatroados,
argila preparada, areia preparada,
aStalLO, azulejos, balaustres, .balcoes, batentes, blocos, calhas,
cimento comum, caibros preparados,
caixas de cimento, caixilhos, cal, chaminés da concreto, chapas, colunas,
cornijas, cré, divisões pré-fabricadas,
drenos, edificações pré-moldadas, esquadrias, estacas, estruturas para
construções, estique, fôrros, frisos,
guichets, - grades, imitações' de mármore, impermeabiliza dores de argamassas, janelas, ladrilhos, lageotas,
'ages, lambris, lamelas,' lixeiras, luvas
de junção, macadame, madeira preparada, manilhas, mármores preparados, massas para paredes, mosaicos,
papel para forrar casa, paredes divisionárias, .parquetes, peças ornamentais de cimento ou gêsso exceto da
classe 25, pedregulhos preparados,
pilastras, de concreto, pisos, placas
para pavimentação, pedras preparaoas, portas, portões, prateleiras quando de construção, produtos betuminosos, produtos de base asfáltica, soleiras para portas, tacos, tanques de
cimento, telhas, tijolos, tintas para
paredesr muros, portas e janelas,
tubos, de concreto, tubos de uso exclusivo em construção, tubos de ventilação de edfícios, venezianas, vigamentos preparados, vigas preparadas,
vitrines quando de construção, vitrOs.
•
N9 877,453

Março de '; 969 20i9

N9 877.454

N9 277.459

ALUOVO
IND. BRASILEIRA
Requerente: Duratex S.A. Indústria
e Comércio
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos para assinalar: Balas, biscoitos, bolachas, bõlcs, bombons, caramelos, confeitos, cremes, d 'enes,
farinhas alimentícias, farinha de
mesa, flocos, geléias alimentícias,
macarrão, massas alimentícias, massas para sõpas, pão, pudins, rações
alimentícias, sõpas, sorvetes,/ talharim, torrões alimentícios, tortas alimentícias

[Sorveteria e Confeitaria,
D E L l 'C I
Requerente: Oscar Silva
Local: São Paulo
Titulo de Estabelschrisnto
Classes: 41, 42 e 43
N• 877.460

N9 877.455

AL' UOVO
IND. "8RASIIIRA

Requerente : Oito Fachstiuber e
Maurício da Costa
Local; Guanabara
Classe: 50
Serviços: — Cursos em geral; pu.
Requerente: Duratex S.A. Indústria islizações técnicas; assistência; m;e Comércio "
dice-social; recreações; edição de li.
equerente: Cerâmica JaparandilSa
Local: São Paulo
vros; realização da sarninarlos; edição
Ltda.
Classe:
41
de manuais e catálogos; assistência
Lpcal: Pernambuco
Artigos
para
assinalar:
Balas,
bise
pesquisas contábeis; auditoria; reNome de Emprêsa
coitos, bolachas, bôlos, bombons, ca- visãp de perícias; contabilidade meramelos, confeitos, cremes, dõces, canizada; operação e programação
Is19 277.448
farinhas alimentícias, farinha de de computadoras eletrônicos; sista..
mesa, flócos, geléias alimentícias, mas ensétodos; normas e métodos;
macarrão, massas alimentícias, mas- engenharia; pai-guisa operacional;
sas para sôpas, pão, pudins, rações economia e finangas; planejamentee
alimentícias, sôpas, Sorvetes, talha- em geral; reprszantações comerciais;
rim, torrões alimentícios, tortas ali- organização comercial e industrial ein
mentícias
geral; contrôla da produção; custos
industriais; orçarneatos e sistemas
N9 877.456
orçamentários; concessão de bõl.saa
tequerente: Tditôra e Livraria Bunel
de estudos; fomento de ensino; elaLtda.
boração de código de ética profisaioLocal: Guanabara
- nal; colocação da emprâgos; análises
Nome Comercial
de projetos; elaboração de projetos;
i tr einamento; estuda detempos e moN9 877.448 O
vimentos; serviços can L'abeis e de
IND. BRASILEIRA
despachantes; serviço de cantores aa
imóveis, de seguros, de navios e de
fundos públicos; pesquisa da mecado; relações públicas; serviços esta.
.BRASILEIRA
ti.sticos e atuariais; formação de pró.
Requerente: Duratex S.A. Indústria
e Comércio
fessõres de qua.quer nível; cursos suLocal: São Paulo
periores e ensino superior; curso de
Classe: 16
Req uerente: M. M. Borman
nível médio; cursos técnicos profisArtigos para assinalar: alcatroados,
Fotografias
sionais; cursos da. pas-graduação:
argila preparada, areia preparada,
Local: Guanabara
cursos de especialização; assistência
argamssas, asfalto, azulejos, balausClasse: 25
fiscal; intermediação financeira; consultoria e assessoria; processamento
Artigos: Fotografias ampliadas
Nelson Cheny dos Santos. Braga. tres, balcões, batentes, blocos, calhas,
cimento comum, caibros preparados,
de dados; fundos mútuos; relações
Título
N9
877.457
caixas de cimento, caixilhos, cal, chahumanas; cursos de oratória; divulLocal: Guanabara
minés de concreto, chapas, colunas,
Classe: 33
gação datécnicas de ensino; conf e..
cornijas, cré, divisões pré-fabricadas,
rent:ias; ,i-ogos empresariais; dinâmi.
Centro
de
Pesquisas
N9 877.450
ca
drenos, edificações pré-moldadas, esde grupos; psicologia e sociologia;
quadrias,- /estacas, estruturas para
ensino áudio-visual; edição de livros,
para
o
Comércio
Exjornais,
revistas e periód i cos; elabocenstruçoeS, estuque, fôrros, frisos,
"..AT1R0 KIN
guichets, grades; imitações de márterior — C .P.C.E. ração
de cartazes, layout e displais;
e laboração de planos de contas; elamore, impermeabilizadores de argaIndustria Brasileira
massas, janelas, ladrilhos, lageotas,
boráção de sistemas contábeis; elaboRequerente: Alderico Magalhães
lages, lambris, lamelas, lixeiras, luvas
ração de sistemas de contrôle interna
da Silva
de junção, macadame, madeira pree -de auditoria; pesquisa de opinião
Laboran Farmacêutica S.A.
Local: Guanabara
parada, manilhas, -mármores 'prepapública e estudo do mercado de
Local: Gua,nabara
Marca de serviço
rados, massas para paredes, mosaicos,
trabalho
Assinalar': — Um produto • indicado papel, para forrar casa, .paredes diviClasse:
50
N9
877.461
cara doenças cardiovasculares, da sicuária.s, parquetes, peças OrnamenAtividades: Pesquisas
tais de cimento ou gêsso exceto da
classe 3.
classe 25, pedregulhos preparados,
N9 877.4F'
pilastras, de concreto, pisos, placas
N 9 877.451
•
para pavimentação, pedras prepara" VERA CRUZ it das, portas, portões, prateleiras quanEtrtCH OF FOREIGNJ I do de construção, produtos betumi11.
nosos, produtos de base asfáltica, soTRADE CENTER
E,equerente: Tipografia Rolifer Ltda.;
leiras para portas, tacos, tanques de
Local; Rio Grande do Sul
cimento,
telhas,
tijolos,
tintas
para
Classe: 32
Requerente; Editôra. Vera Cruz Ltda. paredes, muros, portas e janelas, 1
Requerente: Alderico Magalhães
Artigos: Albuns; impressos destinados
Local: São Paulo
tubos de concreto, tubos de USO C Xda Silva
à leitura; folhinhas impressas; jor..
Assinalar: Distribuidora e impressora, c14sivo em construção, tubos de venLocal: Guanabara
nais; publicações em geral, progra•
de livros, jornais, revistas, litogra- tilação de edifícios, venszia.laas, vigamas radiofônicos, programas televiClasse: 50
vigas preparadas,
vura, copiadoras, exposições e feiras mentos preparados,
sip
nados, peças teatrais e cinemato•
Pescuisan
vii-ximaz n".nrin. An nnnr4»,n.an,.,:f..A, ..
de livros, da classe 50
gráficas; revistas.

Editora e Livraria
Bunel Ltda.

RINOTEX

Real Garanta\

41

-

oINDUSTRA

Rolifer

2020 Gulnak-faira 27
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Casa do
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Classe: 43
I Artigt : Aguas gasosas, naturais ou
1 artificiais; caldo de cana, caldos de
I frutasá, guaroná; refrescos, refrig•eime rantes; soda; xaropes para refrescos

Requerente: Casa do Filme Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classe: • 8
Titulo
N° 877.463

N 9 877.465

N9 877.469

tóia
Indústria Brasiteir

SSS.Çonnpact
indústria Brasileira
Requerente: Indústria e Comércio
Phelpa Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 8
Artigos: — Na classe

Requerente: Victorino Picinini
Filhos Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 42
Artigos: Aguardente, aniz, aperitivos;
bagaceira, batidas, brandy, bítter;
cachaça, cervejas, cidra, conhaque;
extrato de malte fermentado; fernet;
genebra, gengibirra, gin, ginger;
kirsch, kummel;; licores; marasquinhos; c:lactar; piperment; ponches;
rum; sucos de frutas com álcool;
vinhos, vodka; whisky
N 9 877.470

Março de 1969
N9 877.478
• MARMA
Ind. Praeiióira
Requerente — Darma — Aparelhoi
Sonoros'Ltda.
_ da
8
C l asse
Artigos — Instrumentos de precisão instrumentos científicos — aparelhos
de uso comum — instrumentos e aparelhos didáticos — moldes de toda
espécie — acessório9de aparelhos elétricos — (inclusive válvulas là.rn•-•
padas — tomadas — fios •— sequetes
etc. — aparelhos fotográficos cinematográficos — máqulnas falantes
etc — discos gravados e iihnes cevelaves) — abaixr,luzes• — abaj-Ares —
absorsômetros — acendedores — actinômetros — acurarimetros -- acumuladores — adaptadores: -- aerômetros

— alcoolômetros — alternado- yes de
corrente elétrica
ato-falantes
amassadeiras de- uso domésticos --amortecedores elétricos — amperímetros — ampliadores — ;amplificadores
— analisadores — anéis .de calibrar-anemômetros — antenas anúncio:
elétricos — aparelhos acionados por
'indústria Brasileira
moedas — aparelhos aerofotograméRequerente: Ibraco S.A. — Comércio, tricos — aparelhos amplif ica.dores --aparelhos calibradores ,-- aparelho:
Indústria, Importação
Cinematográficos — aparelhos cosmo
Local: Rio Grande do Sul
graficos
aparelhos de :agrimernira
Classe: 8
— aparerno:s cie alarma
aparelho:
Artigos: Cinescoplos
rede alta tensão— aparelheis de
frigérado -- aparelhos de assar
N9 877.471
aparelhos de astronomia -4-- apare thos
I de cocção — aparelhos de: comunica-o
I ção interna — aparelhos de controle
"SOLID1X"
de calor — aparelhos de eontrôle de
ind. Brasileira
II fôrça — aparelho- de contrôle de mo, vimeAto — aparelhos de coa tróle de
X
som — aparelhos de contrôle de temRequerente — Dirceu 13enito Bertoia- II poração
— apaPelhOs de experiências
cini
INDUSTRIA BRASILEIRA
cientificas
— aparelhos de fermentaLocal — Paraná
ção
—
aparelhos
de física t— apareClasse — 16
&lhos de espagir — aparelhoá de evaconktrução,
irtigos
—
Material
para
Requerente: Sogenite — Sociedade
(de uso doméstico) — aparelhos de
a saber — areia — argamassas — blo- engomar"
de Gêneros Niterói Ltda.
(de uso doméstico) aparecos
—
cimento
—
caibros
—
cal
-Local: Rio Grande do Sul
lhos de engenharia — aparelhos de
colunas
—
drenos
—
estacas
-estruClasse: 41
encerar (de uso doméstico) apareturas — madeira preparada — pedre- plastia
Artigos: — Na classe •
— aparelhos de geodésia.s —
gulhos — pilastras de concreto — pla- aparelhos
de zeometria -- aparelhos
N 9 877.467
cas para pavimentação — tubos de de, iluminaçág
aparelhos de insticoncreto — vigamentos — prepara- tutos de beleÈ,a —
— aparelhos de matar
dos — vigas preparadas.
insetos (não agrícolas) aparelhos de
medição — aparelhos de observação
N9 877.472
— aparelhos de ordenha — aparelhos
de passa: roupa (de uso doméstico)
— aparelhos de pesar — aparelhos de
proteção contra acidentes — apare" SOLIDEX"
liws de . rádio — aparelhos de radN 9 877.466

niversai

Requerente: Metalúrgica Paulista S.A.
Local: São Paulo
Classe: 21
Artigos: Veícu_os e suas partws integrantes, a saber: Aeronaves, aerostatos, aercplanos, alavancas e freios,
amortecedores, ambulâncias i, assentos
de veículos, aviões, automóveis; balões, bicicletas, barras de freios, barras de tração, braçadeiras Te caixas,
braçadeiras de eixo, braçadeiras de
molas, braços de veículos; charretes,
carros de bagagens, carretas, carretas
ae artilharia, carrinhos, carrinhos cie
mão, carrinhos para ped'reirc.s, carros
para carga, carros para estrada de
cerro, carros, caminhões, carrocerias,
carroças, carruagens, carros tanques,
camionetas, chassis, carburadores,
chapas de cabecalho de veículos, chapas circulares de veícul o s, cahrneiras,
coches, conexões de tope de veículos,
cubos para propulsores, cubos; desligadores; eixos de 'hélices, eixos de
locomotivas, eixos de veículos, embarcações, elevadores, engates de borracha, engates de ferro, estribos para
carruagens, estribos de veículos; freios
lutomáticos, freios pneumáticos, freios
para estrada de ferro, ferrb de paralamas; galeras; hastes de veiculas,
hélices; iates, mi atores de locomotivas; jogos de engrenagens, jogos de
rodas, jogos de rodas para transporte
de toras; lanchas, lanchões,
locomotivas; molas de veículos, motocicletas, motociclos, monociclos, motonetas; navios, ônibus; painéis de armação de veicules, parachoques, paralamas, pontões reboque; rem,ls, reboque para transporte, rebocadores,
rodas para veículos; saveiros; tambores\ de , freios, tenders, tilbures,
tirantes de carros, tratores, troles,
trenós, triciclos, trucks de locomotivas; vagões, vapores
N 9 877.464

geração — aparelhos de segurança
(inclusive do tráfego) -- aparelhos
aparelhos desinfeta.
Dirceu Bando Bano- de sinalização
Requerente
dores — não medicinai.s aparelhos
laccitni de som — aparelhos de telecoribuniLocal — Paranã
cações — aparelhos de televisão —
Classe — 50
aparelhos
esterilizadores (não MediArtigos — Serviço de fundações
cinais)
aparelhos fotogramotricoA -estaqueamento e sondagens.
aparelhos fotográficos — aparelhos
fototelegrá.ficos — aparelhos gasZifiN9 877.473

cadores — aparelhos geofisicos — ápa-

relhos hidrométricos — aparelhos Mn.
paciores (de uso doméstico) aparelhos'
meteorológicos aparelhos mistura,dores (de líquidos de óleos) — apaRequerente: Sogenite -- Sociedade
de Gêneros Niterói Ltda.
Requerente — Passamanaria Estréia relhos ozonizadores — aparelhos náuLocai: Rio Grande do Sul
ticos científicos — aparelhos pastetz-•
Ltda.
Classe: 41
rizadores — aparelhos projetores
Artigos: — Na classe'
aparelhos reatores — aparelhos rex,LocCl
al a—
sseSão
— 24
Paulo
aparelhos refrigeradora
Artigos — ' Elásticos — cadarços — diofônicos
N9 877.468
mechas
passamanaria,
passama- — aparelhos radiotelegráficos — apanes — pavios — rédeas — rendas — relhos rtpodutores de imagens
tiras — fitas — fitilhos — entremeios aparelhos reprodutores de som
aparolh.)4
— debruns --- cordões de qualquer aparelhos sinaladores
soldadores — aparelhos sonoros ---•
tecido.
'aparelhos telefônicos — aparelhos telegráficos — aparelhos termostatos -• N9 877.474
aparelhos toca-discos — aparelhos
o rLOS ASSESSORIA DE Etg,RESAS VtDA. S/C.5
Indústria Brasileira
ventiladores — apitos não de outras

SA

tr,d,x5""
Iteguerente: Aços Villares
Local: 'São Paulo

ESTRELA

iN DUSTRi A SR;SILERA

Ind. Brasi1eirs4

I

Requerente,: Me -mphls S.A. —

Industrial
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 48
Artigos: — Na classe 1

classes — aquecedores --- atritonômetroa — aspiradores de pó — assadores
- autoclaves — automáticas-chave
Requerente — Pais .e..ssessoi ia( de Em- — baterias — balança; — balcões —
frigoríficos — balizas — barógrafo,
presas Ltda. S.C.
Local -- São Paulo
— barómetros — basunetres — bateN.-..-7ne de Emprêsú
deiras de uso doméstico — benjamim
10 prcriae
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— binóculos — bitolas — bobinas — ensino
glucômetros — gnômonoS, rnetrcs — pluvioscópios polarime.
N9 877.478
bombas de ar não mecânicas — bor- — goniômetros — graduadores — gra- tros — potenciômetros -- prismas —
boletas automáticas
bules elétricos Monos — grafômetros-- • grafonolas projetores cinematográficos — proje— buzinas — bússolas — butirômetros - gramofora- — gravadores — gra-. tores de filmes — projetores de ima— caixas automáticas não de outras vimetros grayoscopios — grupos gens — projetores de lus --a propulclasses — calibradores — câmaras de conversores — harmonômetros — hec- sores — prumos — pulverizadores não
apara:hos — camaras fotoaraficas — tógrafo — hectograno — laectoésteres de outras classes -- quadrantes —
câmaaas frigorificas câmaras de ci- — hectômetros — heliégraf o — helio- quadros de eletricidade,— queimadohelicó- res de óleo
queimadores elétricos
nema — câmara, de televisão -a-- cam- fonógrafo — .helicômetro
radiofonos rádios — reatores —
painhas elétricas — carregadores au- grafo — heliômetro — heliscapios —
refletores ---,refrigeradores — rega- .6
tomáticos — carregadores pneumáticos heliostatos — heliotermômetros
M
— cartas astrográficas — cortas nau- herbários didáticos — herômetros — dores automáticos — registradores de rn.,
aparelhos aparelhos — registradores"de ar — reticas chapas de aparelhos elétri- hidrantes *— hidráulicos
cos — chassis — chava,s de alavancas hidrobarômetros — hidrógraf os — hi- gistrad.ores de atmosfera — registra- O
— hidrostatos — hidroti- dores de pêso — registradores de pres— chaves elétricas — chaves magné- drômetros
— higrometros — higroscópios são — registradore de tempo — reticas — chocadeiras — chuveiros elé- -metros
hipsômetros — hodâmetros — ho- gistradores de tensão — vfaistradores
tricos — calômetros — ciu ematógra, lofotes
— horizontes 'artificiais — hor- de tiragem — registrador , s de tráfefos — clinômetros — cloradores — co- se singers
— incubadores — indicado.. go — registradores de trânsito (borlimadores — Colorimetros — comandes res automáticos
— indicadores, de de- boletas) — registradores de velocidade
à distância — combustores de gás — tenção de curto-circuito — indicado- — registradores para veículos — recompassos — (exceto para desenho) res de aparelhos elétricos — indicado- gistradores automáticos — registros
— comutadores — conacnsadores - res de corrente -- indicaaores de ele- para aaua — registros para canais —
contadores automáticos — contadores vadores indicadores de escapamen- registros para gás — registros para luz Requerente — Elizabeth Arden Sales.
Corporation
de rotação — conversores -- coorna- to — indicadores de flexões — indi- — registros para vapor — registro tegrafor — cogneteleiras carnetas cadores de fôrça motriz — indicado- legráficos — régilas graduadas — te- Local — Nova Iorque, Estado de Nova
elétricas — correntes de agrimensor res de nivol — indicadores de peso ostatos — reotomo — resistências -- Iorque, Estados Unidos da América
— cornetas para veículos -- cortadei- — indicadores de preços (taxímetros retificadores -- seisinoilones — seismoClasse — 48
ras de fot•are tia ,; — cristais de rá- e similares) — inciadores de pressão grafas — seismoscópios selecionadores
dio — cromastocópios — ertmograf os de gás — indicadores de pressão de --semáforos — • sereias de alarma — 'Artigos — Perfumaria — cosméticcte
— cronômetros — curynnetros — dera. vácuo — indicadores de quantidade sereias de aviso — setas de sinaliza- - detifrícios — sabonetes e preparasimetros — descascadores de uso do- — indicadores de tensão — indicado- ção -- elétrica — sifões — sextantes dos para o cabelo — artigos de toutnéstico — despertadores -,- riais
res para motores — indicadores para — sinais de trânsito — sinaladore,s — cador e escôvas para os dentes
unhas — cabelo e roupa.
diafragmas dinamômetros — discos válvulas — injetores — inseiticidas sinaleiros de direção — slcro saciara:
automáticos — discos fonografados — não agrícolas — aparelhos — instru- — sinoscópios — sirenes --ssismofones
N9 877.479
discos gravados — discos para calculas mentos de . cálculos — instrumentos — sismoscópios — sistema dealarma
— discos sonoros — discos telefônicbs de contrôle mecaniCo — instrumentos — sistema de comunicação a- sistema
BAR E RESTAURANTE
— cilstribuidores • de eletricidade — de física — instrumentos matemáticos de c•ontrôle — sistema de sinalização
dispositivos
mecânicos ou elétricos — instrumentos náuticos científicos '-- — sistema de som -- sistômetros —
para cortinas — ducha á
ebulidores intercomunicadores — interruptores -- soldadores elétricos — soquetes — sorPALHOTA,
ecobatimetros — ejetores -- ele- isoladores — isolantes — fitas kalei- veteiras — suportes de aparelhos elétrófore eletroscópios — enceradei- doscópios — lactoscópioS — lâmpadas tricos — tacômetros — taqueômetros Requerente — Ear e Restaurante
Palhota Ltda.
ras — equipamentos de aparelhos elé- — lampiões — lanternas elétricas a-.
- — taXimetros — telefones — telégrafos
tricos — equipamentos para sincroni, lanternas simples — lareiras — leu- — telemetros — telescópios — televiLocal — Guanabara
Classe — 41, 42 e 43
zação — espelhos para instalação elé- sômetros — lentes linimetros — uni- sões — televisores — teodolito — ter-,
Artigos — descla.sses
trica, — espectroscópies espetógra- grafos a- liquidificadores lisíme-k mofones — termômetros não clínicos
fos — espremedores de uso domésti- tros — lucimetros — lunetas — lupas — termoscópios - - terinostatos — tiN9 877.480
co — esquadro — exceto para desenho -a- lustres — maçaricos — macrôme- ra-linhas — toca-discos — tomadas —
estabilizadores de pressão -- esta- tros —___magnetografos — magnetô- torneiras automáticas — torneiras de
hilizadores de voltagem — estadias
BAR E RESTAURANTF
metros-- manipuladores — manôme- compressão — torradeiras — torra.
estadimetros — estenômetros — este- tia-as — mapas, astrográficos — mapas dores — tostadeiras — transferidoass
PALHOTA .LTDA.
reoscópios — estereômetros — este- de astronomia — mapas geográficos — transistores — tripés de aparelh'bs
reoplanímetros — estereépticons — — mapas marítimos — máquinas afia_ fotográficos — tubos acústicos — tuestesiõmetros — estetômetros — esti- doras de uso doméstico — mapas nau- bos conduites — vacuômetros vál- Requerente — Bar e Restaurante Pe.
cadores — aparelhos — estilômetro,s ticos — máquinas cinematográficas vulas de comporta — válvulas elélhota Ltda.
— estrada de ferro — aparelhos para — máquinas cortadoras de uso domés- tricas varas graduadas — varigraLocal — Guanabara
estrada de ferro — contrôle de estra. tico — máquinas de fazer café de uso fos — velocímetros — ventiladores —
Artigos — Bar e Restaurante
da de ferro —.sinais automáticos pára doméstico — maquinas de lavar legu- vibradores — viscosimetros
voltaestrada de ferro — sistema de sinali- mes de uso doméstico — máquinas metros — voltímetros
N9 877.481
volumenõzação para estufas de aquecimento — de lavar pratos de uso doméStico -- metros — wattômetros — sin.osabAlos.
Ir( 0 T E ILL
estufas para plantas — endiômetros máquinas de mber ou picar carne —
— evaporâmetros — exaustores (ex- de uso doméstico — máquinas de moer
ceto de máquinas — experimentadores ou picar legumes de uso doméstico —
DP 877.176
LACACHÊ
de ovos — exposômetros — extinto- máquinas falantes — máquinas -- fores de incêndio — fantoscópios — fa- tográficas — Máquinas lavadoras de
roletes — faróis — fecha-portas 2,11- uso doméstico — máquinas limpado.
Requerente — alote' LacaJhè
tomáticos — fecha-portas pneumáti- ras de uso doméstico — máquinas reLocal — Guanabara.
cos — feders — ferros elétricos para gistradoras — exceto de escritório —
Classe — 33
solda — ferros para passar e engo- máquinas marcadoras de passagens
Título de estabelecimento
mar — fervedores — filmadores — -- máquinas marcadoras de roupas —
\Z\
filmes revelados -a. filtrantes — apa- marcadoras automáticas — marcadores
N9 877.4482
relhos — filtros automáticos — fios elétricos — medidores de aluta — me4\es
aparelhos elétricos — física — apa- didores de comprimento_ — medidorelhos de física — instrumentos de res de distância — wedidores de fôrfitas métricas — fixos dentados -- ça — medidores de "intervalo — mefleximetros — flushes — focagem — didores de pêso — medidores de pres.
instrumentos óticos — dispositivos Pa- são — medidores de rôsca — mediCs\
'd,
ra facalizadores para câmeras — foâ dores de volume — medidores graduagareiro (elétrico ou não) fogões elé- dos — megafones — magmêtros
cialç\
lç\j
ç
tricos ou não — fonendoscópios — megascópios — mescladores — Meteufones — fonógráficas — máquinas — roscópios — metrônomos — metros —
Indústria Brasileira;
Cie
fonográficos — discos — fonógrafos microfones — micrômetros -- micros— fonte de cabeça — fonômetros
cópios — micasátomos — miras de base
fonoscópios — formas elétricas — for- — miras graduadas — misturadores de
Requerente — João da Rocha Pereire
nos --- fosforoscópios
.fotodecalca- líqüidos — moedores de uso domésti- Requelaate — Lagoa S.A. — Veículos
Local — Guanabara
dores — fotófonos — fotográficas — co — molinetes hidráulicos — mostraClasse — 41 e 50
Nacionais
máquinas — fotômetros — fotoscópios dores — ativeis — objetivos fotográArtigos — Na classe Local — Guanabara
— frequência — aparelhos de frequen, ficas — óculos -a- odômetros — °saíeia • — medidores — frequencimetros ligrafos — oxiladores . — ozonizadores
N9 877.477
N9 877.48?
— fusíveis — bases de — fusíveis — — ozonômetros — ozonoscópios
pachaves — gabaritos — galactômetros droes — painéis de aparelhos elétri- galvanômetros — garrafas térmicas cos — panelas de pressão — panelas
— gás — bicos automáticos de gás elétricas — pantômetros — passime— bombas. para gás — bombas para tros — pedómearos — pêndulos —
limpar tubos de , gás — bombas para penteadores elétricos — pesagem --trovar gás — contadores de gás — di- aparelhos para pesagem —
fusores de gás — dispositivos para mentos de pesos para balanças -- piIndústria Brasileira .
lavar — gás distribuidores de gás — cadores de uso doméstico — pick-ups Requerente -- Imobiliária Irapuan S.A.
fogões a gás — fornos a gasogênios — pilhas . elétricas — pince-nez — piLocal — Guanabara
—gasômetros — geiSers — geladeiras rômetros — Diroscopios — pistolas de
Titulo de Estabelecimento
¡Requerente, ea Qif Química ntqrcon.
a, asiroscoplos — globos geográficos pintar — planimetros
planisférios
Classe --- 33
tinental Farmacêutica Ltda.
, árD, ensino — globos terrestres para — plugs — pluviógrafos — pluviôPara distinguir um edifinia
Local
Quanabara

<

:40

e5"'

Edificio Refila
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Classe — 3
Aplicação — preparado farmacêutico
2ndicado no tratamento das derri'tes
(doenças da pele) de crianças.
N9 877..484
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1§12 877.488

suco de tomate e de frutas para-fins
alimentares, sanduiches, sopas enlatadas, sumo de frutas, sorvetes, sementes ele girassol e sementes para pássaros, torradas, tortas, tapiocas, tou.
cinhos, tâmaras, temperoso, base de
pimentão, tetas de algodão, vinagre,
torrões, xasques, toucinho defumado,
uvas, passa, carnes em geral, gorduras alimentícias e laticínios em geral.

N 9 877.495

c3(.

45,

N9 877.491
Requerente: Alimentos Selecionados
Amaral S. A.
Estabelecido em: São Paulo
Classe: 42
Artigos: Para distinguir: aguardentes, Requerente: Alimentos Selecionada,
aperitives, brandy,. bitter, conhaque,
. Amaral S. A.
Requerente -- Flnamore, Vieira
cervejas essências para bebidas alcoEstabelecido em: São Paulo
Cia. Ltda.
ólicas, fernet, gim, licores, nectar.
Classe: 50
2 e 48
Classe
punch, rum, suco de frutas com ál- Artigos: Para distuagug como marca
Expressão de propaganda
cool vinhos, vinhos quinados, vinhosl de serviços: Entregas ê armazenagem
•
Requerente: MC Star frouutes de espumantes, vermutes, vodca, uísque e: de mercadorias, mcntagens de superN9 877.485
kurninel
mercados, serviços de empacotaniento
Limpeza e Cosméticos Ltda.
N9 877.492
e de embalagens de mercadorias
Estabelecido_ em: São Paulo
Requerente: Alimentos Selecionados
Classe 38
N9 877.496,
Amaral S. A.
Artigos: Para cliStinguir: lenços de
Estabelecido em: São Paulo
papel
es/nt.aeá' -eáá ck• ~rnicereyár
C lasse: 43
N9 877.489
Requerente: MC Star Produtos de Artigos: para distinguir: águas gasosas artificals, bebidas espumantes sem
Limpeza e Cosméticos Ltda.
álcool, guaraná, gasosa, essências para
Estabelecido em: São Paulo
Alimentos Selecionados
refrigerantes, refrescos, refrigerantes, Requerente: Alimentos
.
Classe: 4.3
Amaral S. A.
Artigos: Para„ distinguir: papel e len- soda, suco de frutas sifões e saropes,
Estabelecido em: São Paulo
águas de mesa e pós para refrescos
ços de papel .perfumado
Classe: 2, 19, 28, 29, '41, 42, 43, 41;
N9 877.490
46, 48, 33, 49
877 .493
Requerente: Alimentos Selecionados
N? 877 499
Amaral S. A.
Requerente: Gracoli Indústria de CiEstabelecido
em:
São
Paulo
garros Ltda.:
Classe: 41
Local: São Paulo
Artigos: Para distinguir produtos aliT V CORRESPONDENCIA.
Classe: 44
mentícios em geral, rações balanceaArtigos: Cigarros
daS e alimentação para aves e ani.
Requerente:" Academia de Ensino do
mais, laticínios em geral: Amido, araN9 877.480
Círculo Familiar Ltda.
ruta,-azeites comestíveis, azeitonas, alEstabelecido em: São Paulo
piste, alfafa, aveia, açúcar ,arroz,
Classe: 32
amendoim avelãs, amendoas, ameixas,
alho, aves abatidas, balas, oombons,
Artigos:
Para
distinguir: agendas,
z
biscoitos, bolachas, banha, bolos, bolos
l apostilas, anuários, áluns impressos,
gelados, bacalhau, batatas, balas de
almanaques, boletins, crônicas impres.
mascar, baunilha bombocados, côa°
sas, catálogos, calendários, dicionários,
caramelos cravos café, chá, chouriços,
' conjuntos instrumentais, musicais e
carnes, cereais, creme de leite, canvocais, enciclopédias, folhetos, folinhas,
6,‘
gica, croquetes, coalhada, confeitos,
1 histórias impressas, jornais, livros imcreme, crocantes, carnes em conserpressos, método para ensino de múvas, salgadas, sêcas, defumadas e enlatadas, cebolas, camomila, cominhos, Requerente: Alimento; Selecionados sica, música impressa, prosas impressas, programas de rádio, televisão, cicoxinhas, chocolates, cacau, canelas,
Amaral S. A.
nema, prcgrama.s circenses radiofônicolorau,
condimentos
para
alimentos
Estabelecido em: São Paulo
e,cos e rádio-televisionados, peças tea.
e colorantes, dõces de amendoas, de
Classe: 50
amendoim, de nozes, de castanha e de Artigos: Para distinguir como Marca trais e cinematográficas, roteiros imfrutas sêcas cobertas com chocolates, de serviços: Entregas e armazenagem pressos de -peças teatrais, roteiros imRequerente: Companhia de Cigarros dôces, extratos para dõces, drops, &i- de, mercadorias, montagens de super- pressos de filmes, revistas, "scripts"• Souza Cruz
ces gelados, dõces de leite sim ples e mercados, serviços de empacotamento de cinema, de teatro, de televisão; veículos publicitário, documentários, re
Local: Guanabara
compostos, dôces de frutas em consere de embalagens de mercadoria.
portagens filmadas
Classe: 44
vas, preparadas em massa, em calda,
N9 877, 494
Artigos: Bolsas para fumo, boquIlhas em . compota e em geléias, essências
N9 877.500
para cigarros, cigarros, cigarrilhas, para condimentos e preparação de alicharutos, cachimbos, cigarreiras, cin- mentos, essências para bebidas, empa.
C. 1. E. F.
zeiros, fumo, isqueiros, palha para das, ervilhas, feijoada, farinha alimenIndástria Brasileira
cigarros, piteiras, rapé
tícias de cereais compostas ou não,
N9 877.487
féculas, flocos, frutas nicas, passadas
e cristalizadas, frituras, farelo, fubá,
I Requerente: Comércio Indústria Ex.-fermentos, feijão, 'frutas naturais, feportação de Fôlhas C.I.E.F. Ltda.
no, forragens, flocos açucarados de miEstabelecido em: São Paulo
LA-°-Cç.:P1
lho, farinhas de trigo, farinhas lacClasse: 4
sfii:17 03.
teas, farinhas de mandioca, farinhas
Artigos: Para distinguir: madeiras era
de milho, farinhas de rõseas, geléias,
bruto ou parcialmente trabalhadas, Mit
goma de mascar, franulos, grão de Requerente: Alimentos Selecionados
toras serradas e aplainadas
Amaral S. A.
bico, gorduras e óleos comestíveis hes..
Estabelecido em: São Paulo
ca-dôce, herva mate, icghurt, linguas,
Classe: 33, 41, 42, 43, 46, 48 e 49
legumes em conservas ou não, leite,
—
leite em pó e condensado, lombos, lenN9 877.497
tilhas, linguiças, mõlhos, mostarda,
maris.cos em conservas, em salmoura,
em extratos, em calda, em pasta e em
geléias, mel, mortadelas, massas aliinentícias, margarina, mussarela„ fiA PRIMISIEtA ACADIMA DB
ambre, malte, massas de tomates, mauENSINO POR TV CORR3S1teiga, milho, maioneses, mandioca,
DA
noz moscada, pastilhas, pralinés, puPONDUCIA A
dins pizzas, pães, pães de)ces, pickles,
FAMILIA
BRASILEIRA,
panetones, passocas pós para pudins,
polvilhos, palmitos, pipocas, pimenta,
peixes em geral, mariscbs, crustaceos, Requerente: Academ1a de Ensino do
INctisTrziA BRASILEIRA
Circulo Familiar Ltda.
moluscos, patês, presuntos, pai-os, pasEstabelecido em: Si:o Paulo
teis, puxa-puxa, pirulitos, queijos, queRequerente: Luis . Étavizza
squeren:.e: Ancl.:m . a de Ensino dC
Ciosss: 25, 22, 33
'estabelecido em: Montevidéu Uruguay fir, quirelas, rrspas. requelj-deJ,
Círculo Familiar Ltda.
Artigos: Para distinguir: erva mate ricota, sal, sagu, salsiahas, salames,
Classe: 41
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Estabelecido em: São Paulo
N9 877.50G
N9 877.511
veis a 'penicilinoterapla
Classe: 32
N9 877.516
Artigos: Para distinguir: agendas,
tNSTITUTO DE
apostilas, anuários, álbuns impressos,
almanaques, boletins, crônicas impresGASTROENTEROLOGIA
sas, catalogas, calendárics, dicionários,
conjuntos instrumentais, musicas e voIDE %SALVADOR
cais, enciclopédias, folhetos, folinhas,
V-Aza-EmPLAN" ASSÉÉSÓRiA
histórias impressas, jornais, livros imPLANR.4.4. P" inn Lraenn,AnA
INDliSTRIA musnxnu
Salvado A.- &chia
pressos, método para ensino de música, música impressa prosas impres-.
Requerente:
Sílvio Silveira
sas programas de rádio televisão, ci- Requerente: Instituto de Gastr,...,...eLocal: Rio de Janeiro
rologa e Nutrição da Bahia
nema, programas circenses, radiofôniClasse: 36
Local: Bahia
co.s e rádio-televionados, peças teatrais,
Artigos: Artig os de vestuário, de tôdN
Classe: 33 .
cinematográficas, roteiros, impresos de
- tôda sorte, inclusive de esporte, para
Titulo de Estabelecimento
peças teatrais, roteiros impressos de
hom.ens, sendores e para crianças,
filmes, revistas "scripts" de cinema, . _
Requerente: "Assemplan Assessoria e saber: abrigos quando vestuário a
N9 877.507
Planejamento Limitada
de teatro, de televisão, veículos publiagasalhos — alpercatas — alvas
Local: Pernambuco
citário, documentários, 'reportagens
anáguas — aventais — baby-doll -Nome
de
Emprêsa
filmadas
barretes — batas — batinas — ber1 NST1 TUTO Di
mudas — blusas — blusões — boinas •
N9 877.512
N9 877.408
— boleros — borzeguins — botas —
GASTR OENTERO LOGI A
botinas cache-cols — cache-nez —
calçados — calças — calcinhas —
"A-L L P RI N T_sn
PA BANIA
calções, inclusive para esp orte — camisas
— camisas de fôrça — camisas
cuRsos *man
. ccis POR
— pagaão — camisetas — camisolas
Satvado
8aitia
Requerente: Allprints Gráfica e
TV CORRESPONDrldiCIA
— camisolões canos de botas (perEditôra Ltda.
neiras) — capacetes — capas — ca•
Local: São Paulo
potes — carapuças — cartolas — caRequerente:
Instituto
de
GastroenteClasse: 50
Requerente: Academia de Ensino do
sacos — casacas — casquetes — casurologia e Nutrição da Bahia
Artigos: Aplicação: como marca de las — ceroulas — chales — chapétis
Círculo Familiar Ltda.
Local:
Bahia
serviços 'para distinguir, -atividades — chinelos — chuteiras — aflitas —
Estabelecido em: São Paulo
Classe: 33
próprias de uma oficina gráfica ' e cintos — cinturões — clergyman -Classe:. 25, 32 e33
Título de Estabelecimento
editôra
• colarinhos — coletes -- combinações
N9 877.513
N9 877.502
— corpinhos — cuecas — espartilhos
N9 877.508
— estolas — fantasias — fardamentcs
— fardas — fraldas — fraques — ga(
11
A DE MP A R 1 $'
lochas — gândolas — gorros — guarINSTITUTO 'DE
\
pó — gravatas — hábitos — japonas
— jaquetas — jaquetões — lenços —
- ESTARBOW.I.
GASTROENTERO LOGI A
librés — ligas — lingeries — luvas
Requerente: Adempar S.A. — Admi- maillots — mandiões — manípulos —
E NUTRIÇÃO DE
nistração, Empreendiment os Par- mantas de uso pessoal — inanteauk
— mantilhas — mantos — martas —
ticipações.
Local: Sao ramo
:SALVADOR
martinhas — meias confecções
Local:- São Paulo
Requerente: Estarbom — Administradeladores — palas (ponchos leves)
Classe: 50
ção de Estacionamentos Ltda.
Artigos: como marca de serviços, Para paletós — pantufas — paramentos —
Salvadón- &chia
distinguir atividades de ou 'relacio- p•einoirs — pelerines — peles quantia
2'2 9 877.503
com administração, empreen- vestuário — perneiras — peugas —
Requerente: instituto de Gastrovide- nadasdimentos
pijamas — peitilhos — peitos — noe. Participações
rologia e Nutrição da Bahia
laMas — ponchos — puloveres — puCOVE8A
Local: Bahia
nhos —quepis — quimonos — regalos
N9 877.514
Classe: 33
renards — robes de chambr e— rouCOMERCIO DE VE1CULOS
Títulos de Estabelecimento
roupas
pas brancas de USO pessoal
de baixo — roupas feitas — roupas
!DA BAHIA LT)A
N 9 877.509 .
para esporte — roupas para operários
— roupões — saias — sandálias —
Requerente: Coveba Comeicio cíe
¡sapatos — sôbre-pelizes — solidéus
Veículos da Bahia Ltda.
— shorts — shooteiras — slaks — soLocal: Bahia;
bretudos — staina.s — soutiens -Ne
Nom,: de Emprêsa
suéter — sungas — Suspensórios
/tailleurs — talabartes — tiaras — te-.
N9 877.504
'gas — toucas — túnicas — turbantes
— uniformes — vestidos — vestimentas para trabalhadores — vestuárioS
1ndústriaT&asiIei
— véus — visons
-u V E 8
N9 877.517
Requerente: Jorge Bonat & Cia. Ltda.
Local: 'Rio Grande da Sul
Classe: 41
Artigos: Arros
Local: Bahia
Classe: 21
N9 877.515
Requerente: Nordkraft S.A. —
Artigos: Para assinalar: automóveis
Indústria de Papéis do Nordeste
— caminhões — bicicletas — camionetas — barcos — carros — motone- Artigos: Papéis Kraft, semi-Kraft e
saquinhos para mebalagens
tas — motocicletas — tratores não
Classe: 33
agrícolas — todos com susa partes iategra.ntes
1,19 877.5W
N9 877.505
Requerente: Dual Gebrilder Steidinger
Local: com sede em St. Georgen.
itNsTITUTO 17E
Alemanha
Classe: 8
, GA STROENTERO ¡CGT A
1 Artigos: Toca-discos e suas partes;
1 aparelhos magnéticos de sons (para
E N UTIMCÃO DA
1-eri4NEJAMÉNTO
conversação) e suas partes
MArniAcinNALuRidiVo e
PLANVRe.
8A1-11
N9 877.518
Requerente: Instituto de Química
Biologia
S.A.
Salvadort- aa.h.ta!
Local: Guanabara
Classe: 3
•-„,. R.equerente:'
..., de GastroenArtigos: Uma especialidade farmaterclogia r, ... .''ria ,..) da Bania
Requerente: Planejamento U;,-,bano e cêuti:.i indicada no tratamento e pre.1:c. r,.!: Bailia. .
TrIabitacional — Planurb
vrm:1-) das infecções Lio aparelho resRequerente: johnsOti & Johnscnt
._
Classe: 33 .
Local: Pernambuco
piratório, cau.s.arins por germes sensl- L ocal: com sede em New Brunswick;
...:
Vituln de estabelecimentç
Nome da EMPreSa•
•Unidos da América do Norte..
Estada de NQya J.eÇY...., F494408 /
,
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estolas —.fantasias --- .-:ardarnentos —
saraus — aramas — araquas — galoguaa-s — amar(canas --gsaaaaas
aa-po — giavatas — habites — -Aporias — botes — ligas — angaries —
Ne 877.519
iueas — macacões — mailots — mandrIoes manipuioa — mansas de uso
pessoal — manteaux — mantilhas —
mancos — mar (as — martinhas —
meias — meias canfecçoes — modelaccaes — peles — paletós — pantufas
— paramentos — pelerines — peignoirs peierines — peies quanuo
vestuário — perneiras — peugas — pi- Requerente: Alda \Guilhermina Vas•ooncelos Stonga
jamas,— petuhos — peitas — polainas
Local: Guanabars
—'ponchos — polovere-s — punhos —
Classe: 33
salema —aquhronos — regalos — reTítulo
nards — robes ae chambre — roupas
branca de usa pessoal — roupas • de
877.527
N9
baixo, para esporte — roupas feitas
— roupões — meias — sandálias —
sapatas — sobre-pelizes — solidéuS
— shorts — shouteiras — slakc —
sobretudos —x stainaa —soutins — sue-ter — sungas — suspensórios — tail• Requerente: The Ilehn Universal leurs — talabartes --atiaras — togas
— " toucas — túnicas — turbantes —
Corparatron
1,ocal: com sacie em lactirfield, Con- uniformes — vestidos — véus —
sons, da classe 36
necticut, Estados Unidos da América do Norte.
N°. 877.522
Classe: 6
artigos: Acoplamentos flexíveis, cosector e s (não elétricos), acaplamenRequerente: Natan Berman
:os e mancais de extremidade, máLocal: Guanabara
quinas-ferramentas e semelhantes
Classe: 33
Título
Requerente: Companhia Mercantil e
N9 877.52,3
Industrial (ilegível
N° 877.528
Local: São Paulo
CONSTELAÇÃO
Assinalar: Prestação de serviços rek.I NDUST R I A BRASILEIRA lacionados , com a fabricação, conservação, manutenção, transportes, dasRequerente: Indústria, de Calçados tribuição, manipulação de artigos e
Céu Azul Ltda.
produtokrela,cionadós com a indústria
Local: Paraná
de máquinas operatrizes e suas parClasse: 35
tes integrantes — grampos, presilhas,
Artigosa-Couroâ e peles preparadas ou ganchos, ferramentas e ferragens, esnão. Artefatos de couros e peles a tamparia, seção mecânica, serviços
saber: antolhos para animais —,apa- técnicos em geral, importação e exRequerente: Natan Berman
ras — argolas — aros — arreios —
portação, da classe 50.
Local: Guanabara
bainhas — bandejas — bõlsas — caiClasses: 25 e 50
xas — carmurças -- capas para álN9 877.522
Artigos
da Classe (Classe 25)
buns e livros — carneiras — chapeArtigos da Classe (Classe 50)
leiras — rhidotes — coleiras — estomaletas
•'TIGRE"
jos — linguetas — malas
NQ 877.529
-a- mochilas — palmilhas — pastas
— ponteiras — porta-bl ocos — porta-Associação de Moradores
chaves — porta-níqueis — porta-no- Requerente: Companhia Mercantil , e
tas — carteiras — pulseiras — raIndustrial (ilegível
:da Cidade Jardim Palmares
bichos — rebenques — recipientes —
São Paulo
rédeas — sacolas — saltos — selas — Assinalar:Local:
de serviços re- Requerente: Associação cie Moradores
miados — solas para calçados -- su- lacionados Prestação
cora a fabricação, conserdst Cidade Jardim Palmares
portes — terminais — tiracolos -- ti- vação, manutenção,
transportes, disLocal: Guanabara
rantes — valises — viras de calçados tribuição, manipulação
de artigos e
Classe: 33
Classe: 36
relacionados com a indústria
Título
Artigos: b orzequins — botas — boti- produtos
máquinas operatrizes e suas parnas — calçados — chinelos — chotei- de
N°
877.530
tes integrantes — grampos, presilhas.
ras — cintos — cinturões — perneiras ganchos,
ferramentas
e
ferragens,
es—
suspensórios
patos
— sandálias — sa
tamparia, seção mecânico, serviços
técnicas em geral; importação e exN9 87.521
portação, da classe 5,0(
N9 877.524
AO
g0
l•ngos:

Classe: 18
Desowa ante feminino
spray

N9 877.532

exu.

"INVENCIVÉL"

INDÚSTRIA BRASILEIRA

txtio
.00

Requerente: Curso da Especialização
Squama Ltda.
Local: Guanabara
Classe: . 33
Titulo
N9 877.533

rJJ
Requerente: Arfhand Ravanetti
Local: Guanabara
Classes: 33 e' 48
Título
N.9 877.534
201,1:11.3L.

•
./2-1(1.
Requerente: -Brasitex Polimer Industrias Químicas s.A.
—
Local: São Paulo
Classe: 48
Artigos: Para distinguir artigos
toucador e perfumarias em geral:
almiscar — água de beleza — água
facial — água de lavanda — água de
colónia — arminhos — água de quina — água de rosas — água de alfazemas — amônia perfumada, líquida e em pó, em pedras, para banhas
— brilhantinas — bandolinas — batons — cosméticos para o cabelo —
pestanas — cílios e bigodes — crayons
I— cremes para a,o5ele — carmins —
cheiros ou pastilhas em tabletes, em
lentilhas, em trociscos e em pílulas
— cremes dental — depilatórios
—
'
desodorantes — dissolventes — ea5-áncias — extratos — perfumes — creme para limpeza de pele e para base,
de pó de arroz — esmaltes para unhas
— escovas para dentes — cabelos —
roupas — cílios e unhas — fixadores
para cabelo — pestana — cílio e bigodes — fivelas para cabelo — 'glicerina perfumada para uso de toucador
— grampos para o cabelo — geléia
de petróleo perfumada — lápis para
maquilagem — lança-perfumes — loções — líquidos dentifrícios, em oa.s.
ta, em sabão, em creme, em elixir
e em pó — líquidos para ondulação
permanente — lixas para unhas —
'agua — óleos para cabelo — pasta
e pó para dentes — perfumes — Petróleo, para uso de toucador — pasitIDUSTRIA BRASILEIRA ft
tas e pó para unhas — pon-nons para
Pá
de arroz — papéis perfumados a-.
Requerente: Victor dos Santos :Cias Requerente: Condomínio do Edifício carminados e com pó de arroz
Arco
Iris
Local: Rio de Janeiro
pentes — pomadas, perfumadas para
Local: Guanabara
Classes: 14 e 15
o embelezamento da cútis — pona
Classe:
33
Artigos da fiasse (Classe 14)
pons e pó de arroz.
Título
Artigos da Classe (Classe 15)
N9 877.531
N° 877.525
N° 877 • 535 e 538
aa =agi
.

Dragão das Louças

Requerente: Toupic Areaki & Cia.
Limitada
Local: São Paulo
assinalar: Abrigos quando vestuários
— agasalhos — alvas — anáguas —
aventais — baby-doll — barretes —
cotas — batinas — bermudas — binas — blusões — boinas — boleros —
ionés — borzeguins botas — botitas — cache-cols — cache-nez — callados — calças — calcinhas — calções
camisas inclusive esporte — camisas
le fôrça — camisaspagão — camisetas -01~:CidtaS4Ze
a camisolas — camisolões --- canos
'INDUSTRIA BRASILEIRA:
I ebotas (perneiras) — capacetes —
apas — capotes — carapuças a- carpias — casacos — casacos — cas- Requerente: Carto-Gralica taf tizeiro
do Sul S.A.
afetes — casulas — ceroulas — chales
Local : Guanabara
- chapéus — chinel os -- chuteiras —
• Classe: 25, 32, 38 e 50
antas — cintos — cinturões — alarRequerente: Ilarsb a Diversões SÓS
Li
Artigos da Classe (Classe 25)
-aaaaa, aal?:
ryaban — colarinhoa caletes —
Artigos da Classe (Classe 32)
combinações -- corpinho- - anecas
Requerente: José Francisco H11, at
Local : Civana aara
Artigos da Classe (Classe 38)
cueiros — cutotes — dolmans — doClasse: 50
Gusmão
/Anás — echarpe.s — espartilhas
Artigos da Clasae (Clasae 50)
Artigos da Classe:
-Local: Guanabara -

4voir-Rçrittxr

IRA
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Classe: 48
Artigos: Para proteger e- distinguir:
água de colônia — água de alfazema -- á g ua de rosas — água de barbear — brilhantinas — batons — cosméticos para os cabelos — extratos
pó de arroz — pó perfumado — perfume sólido — sabonetes — sais para
banhos e talco.
-Classe: 2
Artigos: Banhcts, de descargas e defumadores.
N 9 877.536

DROGARIA DO POVO
Requerente: RoMeu Nunes
Local: São Paulo
Título de estabelecimento.
Classes: 1, 3 e 48
N9 877.5K

Farmácia do Povo
Requerente: Neoiarini Ltda.
Local: São Paulo:
Título de estabelecimento
Classes: 2, 3, 10, 4a e 48
""‘ 9 877.539

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
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N9 877.547 .

Classe: 3
Artigos: ;Ir, produto farmacêutica
indicado como medicw.aento tônica
nas convalescenças, e na astenia nau' ra-muscular.
•
Requerente: Monte Mor Engenharia
N 9 877.553
Limitada — Indústria e Comércio.
Local: Minas Gerais
Classe:. 50
Gêneros de Atividade: Emprêsas de
engenharia; empresas- de arquitetura;
emprêsas de estudos, projetos e planejamentos de engenharia e de arIndústria
quitetura; empresas incorPoradoras
de
edifícios;
empresas
de
extração
de
Resluerente: 0-no Pharmaceutical minério; emprêsas de representação, Riquerente: Liva Guimaríte.s de
Mattos
Co., Ltd.
distribuição, exportação e importação
Local :- Minas Gerais
Local; Japão de
máquinas,
equipamer4os
e
MateClasse: 3
Classe: 3
.
riais de construçno.
Artigos: Um produto fardiaceul:co InArtigos: - Produtos e preparados para
dicado no tratamento das tr +taiéeserem usados na medicina e farmácio.
N9 877.518
bronquites e suas manifestações.
N 9 177.542

\,‘

IttONTE',i-D

cau1 a

ESCOLA NOSSA

TAS C A _I) A

SENHORA DE FÁTIMA

BEIRA

fç,equarente: Dyla Fyer Aleixo
Local: Guanabara
Classe: 33
Titulo de Estabelecimento
N 9 877.543s.
• es

Requerente: Tasca da Beira Ltda.
Local: Minas Gerais
Classes: 41 — 42 — 43 — Titulo
N 9 877.549

Indústria Brasileira

Requerente: Laboratórios ' Tostes S.A.
Lecal: Rio de Janeiro
Classe: 3
DELTA
Artigos: Um produto farmacêutico indicado io ts atamento da gripe e ias
INDÚSTRIA BRASILEIRA
bronco-pneumonias.
Requerente: Delta Sociedade Cprnercial Requerente: Companhia de Fumas
Limitada
1,1 9 877.555
Local: -Guanabara
Classe: 50
Serviços técnicos e orientação para
aplicação de inseticidas, fungkidas,
formicidas, cupincidas, carrapaticidas
Requerente: José de Souza Amara
Local: Rio de Janeiro
Requerente: Chti:srascaria Farroupi- e seleções de sementes para plantio.
Classe: 32
lha Ltda.
N 9 877.550
Artigos: Jornal — Revista — Boletim
Local: Minas GeraisIndiisiria' BrasileiraClasse:
50
N 9 87.540
Gêneros de atividade: Churrascarias,
Santa Cruz
• JEDID
restaurantes, bares, casas de larishe.
o
Local: Rio C:-ande c:o Sul .
N9 877.544
Çlasse: 44
INDÚSTRIA BRASILEIRA'
Artigos: Cigarros.

REE

indústria

aSABRASIL
Brasileiii

Requerente: Laboratório Emes S.A,
Local: Guanabara
Classe: 1
Artigos: Subotáncias e preparações
químicas usadas nas indústrias, anticorrosivas e antioxidantes — absorventes — acetatos --- ácidos — acetona — adesivas químicos -- álcalis
químicos — álcool — amônia — arsênio para indústria — azotos — benzina — bicabornatas para indústria
— bicloretos — bismuto — brometos
— cálcios —_ carburetos — cloretos
— cloridratos — cloro — corantes
químicos — descorantes químicos —
gaSes químicos — hidrogênio — nitratdr —. óxidos — oxigênio — pós
removedores
químicos — potassa
químicos
sais químicos 'para indústria — sulfatos e sulfuretos.
N 9 877.540
Requerente: Laboratório Emer S.A.
Local: Guanabara Classe: 48
Artigos: Cosméticos, dentifrícios, sabonetes, artigos de toucador, águas de
alfazema, de colônia, de lavanda, de
quina, baton, cremes para massagens,
desodorantes, esmaltes para unhas,
essências e extratos perfumados, éter,
geléias de toucador, lanolina, leites
para beleza da pele, loções para toucador, óleos para banho, óleos perfumada pastas para barbear e para
cabelo, perfumes, pó-de-arroz, preparados para o cabelo, rouge, sabões
perfumados para barba, sha.mpoos,
talco, tinturas ,para cabelo.

Requerente: Artefatos de Aço S,A.
Indústria e ContÉrcio
Local: Minas Gerais
Classe: 50
Gêneros de Atividade: Empresas de
transportes, de montagens, serviços de
lubrificação, oficinas de consertos, oficinas mecânicas.

N 9 877.556
Requerente: Jedid — Jóias Ltda.
Local: Guanabara
Classes: 8 e 13
Artigos: Classe 8 •—• Cronógrafos, cronômetros, despertadores, relog,ios de
paredes, mesas, bolsos, pulsa, de corrente de lapela e de anel.
Classe 13 — Alfinetes de gravatas, argolas, abotoaduras, anéis, balangandans, berloques, botões de colarinhos,
braceletes, brincos, broches, chaveiros,
correntes, medalhas, pulseiras, e prendedores de gravatas de metal precioso
ou imitaCão.
N9 877.551

O Leitor é à Juiz'

Requerente: Ru.y Martins Altenfe:der
Silva
Locals." São Paulo
Classe: 32
Artigos: Almanaques. álbuns impresN 9 877.54'
crônicas impressas, designação de fil.',
soa, anuários, calendários, catálogo;
mes, designação de peças teatrais, discursos -Impressos, fs,scSculos impresso;
folhetos impressos, folhinhas impressas, histórias impressas, indicet
fônicos, jornais, livros, músicas imo
pressas, orações impressas, peças ci.
SANTERRA -Engenharia r nematográficas,
peças teatrais, noa*
Requerente: Artefatos de Aço S.A:
isias impressas, programas de circo,
Indústria e Comércio
programa de rádio, programas de te.
Comercio Ltda.
Local: Minas Gerais
levisão, proa-sairias impressos, propao
slinda impressa . escrita, prospectos
Classe: 54Requerente: Santerra — Engenharia impressos escritos, prosas impressa;
e Comércio Ltda.
pressas, romances impressos, roteiros
Gêneros' de Atividade: ' Emprêsas de
p ublicações im p ressas, revistas
transportes, de montagens, serviços de
Local: Minas Gerais
impressos de filmes s roteiros impres•
lubrificação, oficinas de Consertos,
•sos de peçaà teatrais, "scripts" de cio
Nome de Empresa
oficinas mecânicas.
nema, "ssripts" de teatro, "scripts"
N 9 877.552
de teksWato, sueltos impressos.
N9 877.557

•

MORRA,SCARIA
PARROTIPILHA

Requerente: Churrascaria , Farroupipilha Ltda.
Local: Minas Gerais
Titulo
010,.sSes 9 41 — 42 — 43

Taygjufria
IndúStria Brasileira
Requerente: Diva Guimarães de

matios
Local: Minas Gerais

Requerente: Gíllette do Brasil Llmi-k
tada
• Local: Guanabara •
i

Classe: 48
Artigos: Perfumaria, cosméticos, da 1tifricios, sabonetes e preparados para
o anelo; ar-i -os de toucador e escõ,as para os dentes, unhas, cabelo e
roupa. Refrascadores para o hálito.
N9 877.553
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N9 877.558

N9 877.552

ROBERTA,

nical
Je 425pIND. BRASILEIRA
V

p/

S g.o Paulo

Requerente: Roberto Lutfy
Local: São Paulo
Classe: 33
Titulo

N9 877.569
Requerente: Procasa — Pralutos
Cosméticos Ltda.
Local: Guanabara
Requerente: Indústria Goiana de ir!,
Plastinorte
Classe: 48
seticidas Cid-Lux
Artigos: Perfumaria, cosméticos, den.
Local:
Goiás
tifrícios, sabonetes e preparados para
1 Requerente: 1Vlascarenhas & Santiago
t.'"Y Classe: 2
o cabelo; artigos de toucador e escôLtcla.
Artigos: Inseticidas
cas para os dentes, unhas, cabelo e
Local: Pernambuco
roupa.
Classe: 28
N9 877.563
Título

Produtos

cisões de molas, conjunto de copa e
cozinha, cadeiras giratórias, caixas,
dispensas, dormitórios, divas, diseotecas de madeiras, etagers, enxergões, escabelos, escrivaninhas, estantes, estrados de cama, gabinetes de
telefones, guarda-roupas, guarda-aomida, galetias, guarda-cômoda, móveis para fonógrafos, móveis para teevitiao, móveis para rádios, móecis
para jardim, mesinhas, móveis para
nau, movei para estofados, moveis
para aparelhos radisaônicos, mobilias
de sala de jantar, „mobílias de quarto,
poltronas, penteadeiras, poria-shapéus, prateleiras, porta-vasos, sofaa,
sotas, sofás camas, sapateiras, :.tlas
de visitas, salas de jantar, travesseiros
N9 ' 877.572-73

INT9 R77 550

L

TR A Y

N

. 877.570-71

Ind. Brasileira
Requerente: J. Ayres Pereira
Local: Minas Gerai.s
Classe: 46
Artigos: Polidores e lustra-móveis
N° 877.564

0-TAL
,NO. BRASILEIRA

Requarente: S.A. Jornal do Brasil
Local: Guanabara
Classe: 32
Artigos: Jornais, revistas, e publicapões em geral. Álbuns. Programas radiofônicos e de televistio. Peças teatrais e cinematográficas.
N9 877.560

Requerente: Bravox S.A. — Indústria
e Comércio Eletrônico
Local: São Paulo
Requerente: José Marzano Matias
Classe: 8 a
Local: Minas Gerais
Artigos: Para distinguir: acendedores,
Classes: 43 e 41
actinômetros, açucarimetros, aerômeArtigos: Sorvetes, refrigerantes
tros, alcoolômetros, alternádores do
e refrescos
corrente- . elétrica, alto-falantes, amperimetres, amplificadores, antenas,
N9 877.565
,aparelhos amplificadores, apareneos
calibradores, aparelhos de ala aa i P,
aparelhos de comunicação interna,
aparelhes de centrôle de calor, aparelhos de =trole de fôrça, aparelhos de
contrôle 'de movimento, aparelhos
contrôle de som, aparelhos de erasInd. Brasileira
trôle de temperatura, aparelhos de
galvaneplastia, aparelhos de iluminação, aparelhos de medição, aparelhos
Requerente: Cerealista Ituiutaba
de rádio aparelhos de sinalização,
Ltda.
aparelhos de som, aparelhos de
Local: Minas Gerais
comunicação; aparelhos de televisara
Classe:, 41
aparelhos _projetores, aparelhos ra.clioArtigo: Arroz beneficiado
fônicos aparelhos telegráficos, soarelhos reprodutores de imagem, aaaN° 877.566
relhos reprodutores de som, aparelhos
sinaladores, aparelhos sonoros, aparelhos telefônicos, aparelhos tele.graARMARINHOS
ticos, aparelhos toca-disco, bobLias,
calibradores, câmara de televisão,
chassis, clinômetros, comandos à -dis•P A U L
A
tância, comutadores, conversores, cornetas
elétricas, corneta para veículos.
Requerente: Antônio Franco & Irmão
dials, diafragmas, discos telefônicea,
Local: Paraná
equipamentos para sincronização, esClasse: 23
Artigos: Para assinalar e distinguir, tabilizadores de voltagem, fotofonos
armarinhos em geral, como marca aparelhos de freqüência, medidores de
freqüência, freqüencimetros,_ galvanôde comércio
metros„ grafofones, gramafones, gravadores, intercomunicadores, interN9 87'7.50
ruptores, máquinas falantes, megafones, plugas,. potenciômetros, praiatoras de filmes, projetores de imaBAR LOZ
gens, radiofonos, rádios, sistemas de
som, telefones, telégrafos, televisa-A
Requerente: Aluminium, Company televisores, termofones, toca discas,
tomadas, transistores, tubos acústicas
Of .Anseriaa
Local: Estados Unidos da América voltímetros, caixas acústicas e waatômetros
Olasse: 5
Classe: 40
Artigos: Lingotes de alumínio ou' de Artigos: Para distinguir: almofa.Aas.
ligas de alumínio; metais comuns e acolchoados, armários, assentos, biomligas dos mesmos; não trabalhados ou bos, berços, balcões para venda, para
parcialmente trabalhado: metais (-40/ asáveis e para berços, bufets, banbarras, em ehapas, .an lingotes, em quetas, bancos, cabides, conversa:Seimassa, em pó, em vergalhães, ou: - ras, cômodas, caixas para apare'hos
rugados, estampados. forjados, ma•ie acúsicas, colchões, camas, canapés
lados, laminadas, s. galvanizados, a-ei- cadeiras, coxins, caixas p ara fonsesas
dos torneados; metais em li gas e tos, criaticarsurlos, caixas tora ráslins,
anilais soldas
-r istaleiras. caixas para televisão, sol-

R IS O T

tz)
coO".
Requerente: S.A. Jornal do Brasil
Local: Guanabara
Classe: 32
Artigos: Jornais, revistas, e publicações em geral. Álbuns. Programas radiofônicos e de televisão. Peças teatrais e cinematográficas.
N

9 877.561

SANTA PATRICIA
Reauerente: Mineração Santa Patrícia Ltda.
Local: Pará
Classe: 4 •
Artigos: Substâncias de origem animal, vegetal ou mineral, em bruto ou
parcialmente preparadas e não incluídas em outras classes.
Classe: dCos-r.s: - mhmh mh intr.
Classe: 5
Artigos: Metais não trabalhados eu
parcialmente trabalhados, ~loa nas
indústrias.

I ST

Requerente: Bravox S.A. — IndústriaP
e Comércio Eletrônico
Local: São Paulo
Classe', 8
Artigos: Para distinguir: 'acendedores,
actinômetras; açucarímetros, aerômeires, alcoolômetros, alternadorá de
corrente elétrica, alto-falantes, ampasperímetros, amplificadores, antenas,
aparelhos amplificadores, aparaahos
calibradores, aparelhas de alarme,
aparelhos de comunicação interna,
aparelhos de contrôle ,de calor. ano,•rçlhos de contrôle de fôrcsa
lhas de contrôle de movimnain alma
relhos de contrôle de sam, azairelhos
de contrôle de temperatura, aparelhai
de galvanoplastia, aparelhos de iluminação, aparelhos de medição, aparelhos de rádio, aparelhos de sinalização, aparelhos de som, aparelhos de
telecomunicação, aparelhos de televisão, aparelhas projetores, apare'hos
radiofônicos, aparelhes telegráficos,
aparelhos reprodutores dé imagem,
aparelhos reprodutores de, som, ' parelhos sinaladorea, aparelhos sonoras,
aparelhos telefônicos, aparelhos telegráficos, aparelhos tocaadisco,
nas, calibradores, câmara de televisão, chassis, clinômetras, comandos
à distância, comutadores, conversores,
cometas elétricas, cometa para veículos, diais, diafragmas, discos telefônicos, equipamentos para sinc sonização, estabilizadores de voltagem, fotofonos, aparelhos de freqüência, medires de freqüência, freqüencimeraos,
galvanômetroa, grafofenos, gramafone.s, gravadores, intercomunicadores,
interruptores, máquinas falantes, megafones, microfones, plugas, poteasçiômetros, projetores de filmes, projetores de imagens. radiofonos, rádios, resistências, retificadores, sistema de
comunicação, sistemas de som, telafones, telégrafos, televisão, tele visores, termofones, toca-discos, tonsadas,
transistores, tubos acústicos, voitimetros, caixas acústicas e wattôrrietros
Classe: 40
Artigos: Para distinguir: almofadas,
acolchoados, armários, assentos, biambos, berços, balcões para venda, para
móveis e para berços, bufeis. banquetas, bancos, cabides, conversadeiras, cômodas, caixas para apare•boa
acústicos, colchões, camas, cananas,
cadeiras, coxins, caixas para fonaaratos, criado-mudos, caixas para rádios, cristaleiras, caixas para ie.:aia:1o, colchões de molas, conjunto de
copa e cozinha, cederas giratõ-ias,
caixas, dispensas, dormisérios, divas,
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discotecas de madeiras, etagers, enxergões, escabelos, escrivaninhas, estantes, estrados de cama, gabinetes
de telefones, guarda-roupas, guardacomida, galerias, guarda-cômoda, Móveis para fonógrafos, móveis para televisão, alifweis para rádios, mesas,
móveis para jardim, mesinhas, móveis para hall, móveis para estofados,
móveis para aparelhos racliofônices,
mobilias de sala de jantar, mobilias
de quarto, poltronas, penteadeiras,
porta-chapéus, prateleiras, porta-vasos, sofás, sofás camas, sapateiras,
salas de visitas, salas de jantar,
travesseiros
N9 877.574-75
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xèrgões, escabelos, escrivaninhas, e& •
Classe: 33
Local: São vaulo
tentes, estrados de cama, gabinetes
Titulo de Estabelecimento
Clas.sa:
de telefones, guarda-roubas, guardaArtigos: ~ Fara distinguir instrumene
comida, galerias, guarda-cômoda, móN9 877.581
'Es, máquinas, aparelhos e petrechos
veis- para fonógrafos, móveis pira tapara medicina, a arte-dentária, a,
levisão, móveis para rádios, mesas,
ciárurgia e a higiene, aparelhe; o
móveis para jardim, rnesinhas, móro INFANTIL
instalações ho-spita lares, instrumentoa
veis para hall, móveis para estofados,
e aparelhos para uso em 12.boraieirioso
móveis para aparelhos radiofônicos,
clinica médica: — Algodão hidráli.
mobilias de sala de jantar, mobilias
lo, agulhas para injeções, aparelhos
Requerente: Instituto Paulista
de quarto, poltr,onas, penteadeiras,
rEl infra-vermelho, aparelhas de presde
Educação
e
Ensino
porta-chapéus; prateleiras, porta-vasão arterial, aparelhos de_ diaterm_a,,
LOcal: São Paulo
sos, sofás, sofás camas, sapateiras,
aparelhos para massagens, aparelhos
Classe:
50
alas de visitas, salas de jantar,
raios ultra-violetas, anuscópios,
Artigos: Para distinguir como marca de
travesseiros
afa.stadores, aparelhas de raios
de serviços: Escolas de jardim de in- aparelhos
para surdez, alicates, a afância, pré-primário, complementar e duras, adesivos
N9 877-576-77
curativas, aparelhes
fundamental, ginásio e cursos em • para abixr língua,
atenizadores, aia:geral
adores de canais, alavancas para extração -de deites, amalgamas para
N9 877,582
obturações, aparelhos eletrodentazioa,
cirúrgicos e eletrodiagnóstico, arcos
para serra. de ouro, articuladores,
bôlsas para água quente, e grlo, bisturis, bicos para seringas de a: e
água quente e fria, boticões, brocas
para clinica e de prKese, banda-'; de
borracha, cautérios, cêr as prepara.
das e composições de cêra para uso
de clinica c de prótase, cinamto para,
obturações, cambraia hidrófila, chumaces higiênicas, ;natas abdeminala
e umbelicais, compreasasa drenos, deuINGU$IMA 8RA5ILEM
tas artificiais, duchas vaginais, dilatadores, dedeiras de borrachas, dia.cos para fins cirúrgicos e protéticos,
espátulas, escalpelcs., escopros, extra.
Requerente: Doces Campineiro
tomes, estiletes, espelhos para exames
Ltda.
de bôca, esterelizadores a álcool e
Local: 'São Paulo,
elétricos
para fins dentários, estufas
Classe: 32
Artigos: Para distinguir: -j.J. agendas, Requerente: Decorações de Pedras para fins cirúrgicos e cdontolósicas,
escrotais elásticos, esparadrapos, e.s.
anuários, álbuns impressos, „almana3 Letras Ltda.
cavadores, fraldas higiênicas, fundas,
ques, boletins, crônicas impressas, caLocal: São Paulo
guta-percha, grampos • paaa, suturas,
tálogos, calendários, folhetos, folhi16
gaze antisséptica,, irrigadorea.,
nhas, histórias impressas, jornais, li- Artigos: Para Classe:
pedras para limas para ossos, lancetas, luvas de
vros impressos, prosas impressas, pro- revestimento edistinguir:
pisos
e
pedras
trababorracha para cirurgia, massas PEl-s"
gramas de rádio, televisão, cinema,
• lhadas para construções
ticas para fins cdontológicos, másca.
roteiros impressos de filmes, revistas, CHAVES
—
PI
561-80
—
18-3-969
ras para anestesia, martelos, proteto"scripts" de cinema; de teatro, de
res
para seios, preservativos, pinaas
televisão
N° 877.583
anatômicas, placas para ossos, placas
Classe: 50
pura manipular ornes, pós adesivos
Artigos: Para distinguir como marca
para_clentaduras, porta-resíduos, para,
de serviços: Publicidade, propaganda
gabinetes dentários, porta-amalgae promoções de venda
mas, perfuradores, solda para prótese,
N9 877.578
serra e serras para raquiotomia, su.
portes atléticos, sondas, seringas, suspensórios atléticos, tira-leite, tub-csde
borracha para irrigadores4 termômetros, tesouras, tampões higiêraicos,
vulcanizadores e venosas, suturas ci.
rúrgicas, fios dental, fios para feridas e fios para suturas.

Roque rente: Bravos S.A. — Indústria
e Comércio EletrônicoLocal: São Paulo
Classe: 8
Artigcs: Para distinguir: acendedores,
actinômetros, açucarimetros, aerômetros, alcoolômetros, alternadores de
corrente elétricâ, alto ,falantes, amperímetros, am plificadores, antenas,
aparelhos amplificadores, aparelhos
calibradores, aparelhos de alarme,
aparelhos de comunicação interna,
aparelhos de contrôle de calor, auarelhos de contróle de fôrça, aparelhos de contrôle de movimento, aparelhos de confrôle de som, aparelhos
de contrôle de temperatura, aparelhos
de galvanqplastia, aparelhos de iluminação, aparelhos de medição, aparelhes de rádio, aparelhos de sinalização, aparelhos de som, aparelhos de
telecomunicação, aparelhos de te levisão, aparelhos projetores, aparelhos
radiofônicos, aparelhos telegráficos,
aparelho reprodutores de imagem,
aparelhos reprodutores de som, apaN9 877.585
relhos sinaladorea, aparelhos sonoros,
MALHAoRIQINAL
aparelhos telefônicos, aparelhos teleIND ÚSTRIA BRASILEIRA
gráficos aparelhos toca-disco, bobinas, canbradores, câmara de televiXAGIC CORT.
são, chassis, clinômetros, comandos
Wajnberg
Requerente:
Meller
à distância, comutadores, conversares,
Ltda.
Requerente: Salu-stiano Affonso Vas.
cometas elétricas, cometa para veíClasse 36
concellos Soares.
culos, diais, diafragmas, discos teleArtigos:
Para
distinguir
artigos
de
Local: São Paulo
fônicos, equipamentos para -sincronivestuários
e
roupas
feitas
em
geral:
Classe: 32
zação, estabilizadores de voltagem, foAgasalhos, abrigos de peles, anáguas, Artlgcs: Para distinguir: um , livro
tofonos, aparelhos de freqüência, meblusas, blusões, carapuças, casatos, com método de ensino para 'corte e
dires de freqüência, freqüencimatros,
casacão, coletes, capas, chales, car laecostura sem cálculos.
galvanômetros, grafofonos, gramofoRequerente: VinhoS Luiz Antunes
cola, cintas, combinações, corpinhos
nes, gravadores, intercomunicadores,
S.A.
calças de senhoras e de crianças, calN9 877.586
interruptores, máquinas falantes, meLocal: Rio Grande do Sul
ções, camisas, calças, camisolas, cagafones, microfones, pingas, potenciôClasse: 42
misetas,
cuecas,
ceroulas,
colarinhos,
metros, projetores de filmes, projetocueiros, echarpes, fardas para miliFrase de Propaganda
res de imagens, radiofonos, rádios, reC À-RTOBAG
tares e para colegiais, fraldas, Kg-sist -mcias. retificadores, sistema de
ros,
jogos
de
lingerie,
jaquetas,
imas,
N9
877.579
comunicação, sistemas de som, telefoZn alist ri a Brasileira
ligas, lenços, mantos, meias, maiôs,
nes, telégrafos, televisão, televisomantas,
mandrião,
mantilhas,
paleres, termofonea toca-discos, tomadas,
ENG ETERRA LT DA •
tós, penhoar, peugas, pulôver, peleri- Requerente: Gartoba.g-Indústria e 00.
transistores, tubos acústicos, voltimenas, ponches, polainas, pijamas, remércio Ltda.
tros, caixas acústicas e wattômetros
galos, !robe de chambre, roupão, soLocal: São Paulo
Classe: 40
bretudos, saias, saídas de banho, sue
Clas.se: 38
Requerente: Engeterra Ltda.
Artigos: Para distinguir: almofadas,
ter, sborts, sungas, estolas, souvíõs,
Local: São Paulo
Artigos: Para distinguir papéis e
acolchoados, armários, assentos, bomslacks,
taier,
toucas,
turbantes,
tcraos,
Nome de Emprêsa
seus artefatos, livros não impressos,
bos, berços, balcões para venda, para
uniformes e vestidos, gravatas.
papelão e seus artefatos: Agendas
móveis e Para berços, bufets, banN9 877.580
em branco, álbuns em branco, baquetas, bancos, cabides,, conversadeiN9 877.584
i lões de papel para enfeites, blocos
ras, cômodas, caixas para apanlhos
de papel, bilhetes de passagens, boacústicos, colchões, camas, canaaés,
MUNLO INFANTIL
binas de papel, brochuras, caderneta'
FLEXI D'ENE
cadeiras, coxins, caixas para fon5graem branco, cadernos escolares, caixa3
° PAULO — C APITAL
los, criado-mudos, caixas para ráIndastria Brá.sileira de papelãb, carteiras de papel, cartodios, cristaleiras, caixas Para televilina, cartões de visitas, cartões de
são, colchões de molas, conjunto de
identidade, cartões comerciais, cartu.
Requerente: Instituto Paull:rta
copa e cozinha, cadeiras giratóalas,
chos de papel e papelão, chapas de
j Requerente : Laí.. ora' óriOa
de Educação e Ensino
caixas, dispensas, den-mitaries,
papelão, cheques em branco, clupliS. A.
Local: São Paulo
discotecas de madeiras, etagers, en-
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catas, debêntures, envelopes, envólu- tecidos, teares, urdideiras, encanató,
cros de papel e papelão, embalagens rias, essulacteiraa, tarcedeiras, meacte papel e papelão, etiquetas; fatu- deiras, rolos e roletas, brunidores pa
ras, forminhas., guardanapos de pa- ra cereais, máquinas para fabricar
pel, lenços de papel, livros em bran- papel, máquinas de impressão, dínamos e receptáculos.
co, livros para contabilidade, malas
de papelão, mata-borrão, notas proN9 877.588
missórias, notas fiscais, papel absorvente, pratinhos da papel e papelão
a bandejas, pastas de cartolina, pastas para papéis,- papel de escrever,
papel de seda, papel crepon, papel
transparente, papel higiénico, papel
-as
laminado, papel estanhado, papel de
embrulho, papel encerado, papel ai:naco, papel alurninizada, papel im- Requerente: Sherwood Medical Inpermeável, papel de encadernação,
dustrias Inc.
• papel de impressão, papel de carta, Local: com de cm Chicago, Illinois,
papel linha d'água, recibos, rasetas Estados Unidos da América do Norte.
ie papel, rótulos de papel, sam:inhos
Classe: 10
le papel, talões, tubos de papel e pa- Artigos: Tubos e cateteres, cânulas,
Pelão, toalhas de papel e sacolas de conectores para tubos e canas adappapel. taxeis para tubos, todos para fins
médico-cirúrgicos.,
N 9 877.587
N 9 877.õ90

indastria Brasileira
Zequert?ni-,..:
Local: São Paulo
•
Clasae: 11
Requerente: J. R. Geigy S. A.
irtigos: Para distinguir artefatos de
Local:
com
aede
em Basiléia, Suíça.
Sumimos: Chaleiras, bules, caf ateiClasse: 2
as, panelas, caçarolas, escoad.ar•es,
narmitas, frigideiras, conchas, bal- Artigos: Preparados para combate e
exterminar insetos.
ias, caldeirões, fôrmas para deces,
issadeiras, tachos, açucareiros e vaN9 877.591
ilhame para acondicionamento de
alimentos.
N9 877.588

4ff

Requerente: Lohr ar, Bromkamp. G.
m. b. H.
Local: com sede em Oifenbach
Requerente: Haupt — São Paulo S. A.
Maio, Alemanha.
Industrial, Comercial
Classe: 21
Local: São Paulo
Artigos: Articulações universais, eiClasse: 6
xos propulsores, peças para embreaArtigos: Para ditsugni •
gens para veículos motorizados.
Artigos: Para distinguir bombas ceditrífugas, rotativas, de deslocamento e
N9 377.592/96
a pistão para todos os fins industriais,
condensadores de ar, arietes e inja.
VERMELHO BRANCO PRETO
fores para alimentação de caldeiras
a vapor e válvulas para água a VE.por, máquinas. de roaquear, serras mecânicas, motores elétricos, alternadcres. ferramentas e placas para tornos, geradores para. c:c:ata:ao contínua e alternada, plainas, máquinas de
lurar e centrar, tôrnos mecânicos, •
drensus mecânicas, máquinas amasaa„deiras, misturadoras e distribuido,
s de concretas e barro, máquinas
mpressoras, máquinas adaptadas na
8R4NCO VERMELHO BRANCO
snatrução e conservação de estradas, mineração, corte de madeiras
uovimento de terra, carretos e ou- Requerente: S. A. Cotonificio Gávea.
,ros, fins industriari.s, elevadores, máLocal: Guanabara.
pinas desempalhasloras, descascadoClasse: 40
:as, ensacadoras, brunidoras, classifi- Artigos: Móveis • de metal, vidro ou
:adoras, ventiladoras, moinhos para madeira, estofados ou não, colchões,
ereais, máquinas secadoras, tritura- travesseiros e acolchoados Para móaoras, pulverizadoras, fresa.s snecam.
vasa.
:as, politrizes, tranchas, tesouras me.nicas tupias máquinas de abrir
Classe: d l :havetas, marteletes, ventiladores e, Artigos: Substâncias alimentícias e
xtiustores para forjas, arietes,
seus preparados ingredientes da áliais e turbinas, válvulas • e transpormentoa, essenciais alimentícias.
adores automáticos para alta e bai
:a pressão, prensas hidráulicas, marClasse: 42
- :elos mecânicos e máquinas limado- Artigos: Bebidas alcoólicas e ferman-as. máquinas operatrizes, rotativas
fadas, não incluídas na clwse 3.
! bronze, máquinas para indústrias
rit cortadoras para usinar ferro, aço
Classe: 43
bronze, máquinas para indústrias de Artigos: Refrescos e águas na i ureia

e artificiais, usadas como bebidas, Dão Ines, cortadores do grama e outros,
incluídas na classe 3.
cremalheiras, cromones, crivos, cruzetas, cubetas, cubos, cunhas, cunhos
curvas de cano, de refõrço, cuscuseiClasse: 44
Artigos: Tabaco manufaturado ou ras, cutelos, descanso para talheres,
não, artigos para fumantes exceto para ferros, discos, distintivos, dobrapapel (classe 38).
diças, enfeites, engates, engrenagens
(exceto partes de máquinas), envéluaros, enxadas, enxadinhas, envós, esN° 877.597
careadores, escopros, esguinChos,
palhadores para mictório, facas, espelhos metálicos, esporas, esprememedores, espumadeiras, esticadores e
esticadeiras (ferramentas), estojos, es' tribos para montaria; extensões, facas, facões, fechaduras, fecho, ferra'duras, ferrolhos, ferros comuns para
Passar roupa, ferros de plaina para
cortar capim, foices, folhas para fins
:diversos, forcados, formas, formões,
forquilhas, freios para animais,' frases, frigideiras, fruteiras, funia, fura.
dores nianuais, ganchos, garfes, gloRequenante: Casa de Móveis Itaim bos, goivas, grampos, grossa, 'instrumentos cortantes e perfurantes, jar,
Bilai L teia.
dineiras, jarros, jarras, ladrões para
Local: São Paulo
caixa d'água, 1?minas, lamparinas, laClasse: Nome de .Emprêsa.
tas, latões, lava-dedos de mesa, lavatórios, leiteiras, letras de metal le.
N 9 87 7 çan
vantadores não sendo máquinas,
limatões, limpa)pés metálicos,
lingotes, luvas não sendo partes de
máquinas, luvas para bombas d'água,
maçanetas, macetes, machadinhas,
machados, malhos, mancais para rodas, mandris, manivelas, manteigueie'dg#)
ras, marmitas, ,marretas, martelos,
matrizes, molas hão sendo partes de
máquinas, mossas, menhões, núcleos
para martelos e bigornas, pali,teiros,
panelas, parafusos, pás, pedastais,
'°'143
pendentes, penduricalhos, peneiras,
perfilados, perfuradores (ferramenRequerente: Suavenyl Indústria e tas), pernas de fixação, pés-de-ca.,
Comércio de Tapêtes Ltda.
bra, pias, picadores, picaretas, pivões,
Local: São Paulo.
pilares pinças e. pinos, pires, placas,
Classe: Nome de Emprêsa.
plainas, pedacinhos manuais, padrões
polias, pontas . de paris, porcas, porN° 877.599
ta-chaves, porta-copos, portag:elos,
porta-frias, porta-jarros, porta-jóias,
porta-ação, porta-toalhas, ponteiras,
PATA—PATA
ponteiros de relógios, potes, puas,
ponções, queijeiras, quebra-noseS, raladores, ralos, rascadeiras, raspadeiRequerente: Pata Pata Drink's Ltda. ras, rastelas, rebites, recipientes, segadores, redomas, reservatórios, ratenLocal: São Paulo
toses retortas, roçadeiras, rodes (exClasse: 33
Artigos : lanches, restaurante, bar, ceto de máquinas e veículos), roldanas, ralos rosários, sovelas, rosetas,
boita.
saca-pregos, saca-rõlhas, saca-taxas,
sachas, sacholas, caches, saídas, gelaN9 877.600/602
deiras, saleiros, salvas, serras, serrotes, serviços para café e chá, sifões,
sinetas, sinos, suportes, taças, tachos,
talhas, talhadairas, talharas, tambores, tampas, tanques tapêtes de Metal, tarrachas, taxas( telas de arame,
tenazes, terçados; terminais, terrinas,
Requerente: Frisos Brasil S. A.
tesuras para costura e para jardiLocal: São Paulo
neiro, ticcoaião óoueeá, com etaoinono
Artigos.: Abotoaduras, abridores de neiro, tijolos, torneiras, tracinhos, Vislatas e caixas, aços para afiar, açu- tos, Irados, torquesas, trancas, tra.n.
careiros, adõrnos exceto jóias e imi- quetas, travadeiras, travessas, trilhos,
tações de jóias, afiadores, alavancas, trinchantes, trincos, torneiras, trocasal.a.rgadores, aldravas; algemas, ali- tes ou trocartes, tubos para encanacates, almotolias, alviões, ancinhos, mento, tubos para fins diverass, Saanéis, exceto jóiX ou parte de máqui- lões, urundis, urnas, válvulas simples,
nas, aparelhos de: -café, chá, cozinha, varais, -varetas; vazadores, vasilhanies
apitos, arames lisos ou farpados, ar- vaco, verrumas, virolas, xícaras, da
cos de serra e de pua, argolas para
classe 11.
guardanapos e , similares, atos pára
óculos, armações, atranca-tachas, ar repitas, arruelas, assadeiras, atiçado- assinalar: Ambulâncias, automóveis,
res de fogão, .azeiteiras, bacias, bai- autocaminhoes, automotrizes, aviões,
nhas, baixelas, batoco, bandejas, bar- balões, barcas e barcos, bicicletas,
ris, baterias de cozinha, bebedouros, bondes, caminhões, canoas, carretas.
betumedeiras, bigornas, biscoiteiras, carrinhos de mão, carroças, canos
bombonieres, botões puxadores, bra- irrigadores, carros motores, carros raçadeiras, .bridões para animais, bro- boques, carros tanques, dirigíveis, emcas, bolas, bules, cabeções, cabides, ca- marcações, furgões, lanchas, locomobos, caçambas, caçarOlas, cachapote,N tivas. motocargas, motocicletas, motocadeados, cadinhos, cafeteiras, caixas ciclos, motofurgões, motonetas, /lavei,
(inolusive para relógio), caldeirões, navios, ônibus, petroleiros, pick-upS,
canecas, canivetes, canos, cântaras, rebocadores, reboques, veículos erato
canudinhos, canudos, carretilhas, cas- res não agrícolas, trens, troleibuS,
tiçais, catracas, cavadeiras, cavaletes trucks, vagões, vagonetas, e suas parde ferro, centros de =a chaleiras., tes integrantes, alavanca de câmbio,
chaminés, chanfradores, chapas, cha- amortecedores de veículos, aros para
ves de broca, de fenda, de parafuso, veículos, braços . para veículos, brea
em geral, chaveiros comuns, cinzéis, ques, calotas, câmaras de ar para
coadores, colheres de mesa e pedrei- veículos, casaco de embarcações, cria ro, =peleiras, concnas, conaxões paa para.veiculos, chassitç desligadelpa , a eacannir enia .correntes, confei- raS de veicules, direçõeos de velculet>,
tarias, copos, cequateleira .,, corta-ara- n dragas, eixos de direção D9'.°
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calca, eixcs de veículos, elevadores,
engates cie veiculas, escaaas rolauttes,
escotilhas, estribos cie veiculas, freios
de veiculas, fronteiras para veículos,
guidões para veiculas, helices da
cuias, Jangaaas, lemes, manivelas para
veiemos, mastros, molas ae veículos,
para-brisa. para-choque, para-lamas
ae veiciffos, pedais de camelo, pneumáticos de veiemos, pontões de veiculas, raaiaaores para veiculas, raios
para bicicletas, remos, roaas ae veiculas, selins, toletes para veiculas,
varais e varetas para veículos, aa

(Seção

III)

N° 877.607

N 9 877.606

DELCURD

N9 877.614

E

Requerente: Delmar Chernical Limitea
Classe: 1
Local: Canadá
Artigos: Substâncias usadas na- in- Requerente: Saundera Valva Cornjaaly
dustria de laticínios; enzima química
Limites!.
para coalhar o leite na indiastria do
Local: Cwbran, Monmuthshire,
queijo.
Inglaterra. \
N 9 877.608
Classe:
—
Artigos: . aparelhos para contrõle
classe 21.
fluxo de liquidost
Assinalar: Frizos e acessórios de vel.: calos eia gerai, da 'classe 50.
•
N 9 877.611
N9 877.603

ROVAZ I!
-------,
Posto de Serviço Novas Limitada
• - Local: São Pauto
Assinalar: Proteção de serviços em
postes, lavagens, lubriiicação, estadias,
gmagens, assistência mecanica a veículos, da classe 50.
N 9 877.604 •

Indústria 13. rasiieiro

Raquerente: Aços Vinares 5 A
Local: São Paulo
's Classe: 30
ti cHAVEL'E.
Inclúria Brasileira
Artigos: Armações de guarda-chuvas
é guarda-sóis; bengalas, barbatanas
Btasileira.
para os mesmos; cabos e ponteiras
Indiístria
para bengalas, capas de algodão paa'a
os mesmos, capas de seda; guardaLocal: São Paulo
u
Perfumaria Lichy Ltda. chuva e guarda-sóis; ponteiras de Requerente: Indústrias Villares 5 A
borracha; sombrinhas e suas partes
Local: São Paulo
Classe: 48
integrantes.
Classe: 48 •
Artigos: Na Classe
Artigos: Acetona para toucador, agua
' N° 877.609
N 9 877.612
de alfazema, aguas de colónia, agtms
ao lavanaa, águas de quina, águas
ao rosas, aguas perfumadas, baton,
baanantina, carmin, cera depilatória,
cremes plata massagens, cheiros, cosa
nu:ticos, cristais para bantid, dentifrícios, desoaorantes, esmaltes para
Lamas, assencias perfumadas, extratos
perfumados, geléias de toucador, glicenna perfumada, lanolina perfumada, lapis para maquilagem, loções
para toucador, óleos para pele, óleos
pcaitunacios, perfumes' em geral, pé
do arroz, rouge, sabões dentifrícios,
saiams para barba, sabões perfumados,
sais perfumados, shampoos, talco perfumado.
N 9 877.605
I ndústri'a Brasileira
U;1

VERSAILLES
;Keil% BRASlLEIRA

Março do •:969 2029
-

—7-

Indústria raoileira
Requ.e.rentea Aços Vinare./
A
Local: São Paulo
•
Classe: 46
Artigos: Artigos e preparações para
conservar, polir e limpeza eai geral, a
saber: algodão preparado para limpaia
metais e móveis, anil, amido, azul da;.
Prússia e Ultramar para lavanderia,,
abrasivos quande para conservar a
polir, liarrilha, buchas para limpar
e polir; cera para assoalhos, campo.
sições' para limpar maquinismos, cêra
para lavanderia; detergentes; c
de anl; flanelas preparadas para Mn.
par metais e móveis, fécula para te.
ciclos, fósforos; goma para engomara
goma para lavanderia e lavadeira,
graxas -para Calçados; líquidos para
tirar Manchas e branquear. roupas'.
•óleo para limpeza de carros; prepara*
ções" para desengordurar e •branquear.
pomadas para calçados, pasta para
polir, preparados químicos para tiaturaria e lavanderia próprios para
tirar manchas de roupas, preparadoa
para lavar, pós de brunir metais; soda
para .lavanderia, sabão em pó, sabão
comum, saponáceos, sufato de soda.
silicato de sódio, soda cáustica; tijolos
de polir; velas.
N9 877.615
• .et3

ilriclüstia Brasileira

Requerente: Aços Villares• S. A.
Local: São Paulo
Classe: 29
Artigos: Basculhos, esccivas para roupas, esfregões, (vassouras de fibra),
espanadores, espanéjadores, vassouras
e usai:marinhas.
N 9 877.610

R:Alce:ante: Arte e. Decoraçao
Verzailles Limitada.
Local: São P:tu'ra
• Classe: 25
Artiaos: álbuns de fotografias, árvores 'cie natal, bandeiras, olbelots arAtisticoa, bolas artísticas para arvores
w de rattod e similares, bouquets artificiais, bustos, cartazes, cartões postais,
docalcomanias, desenhos, ' diplomas,
displaya, distintivos de associações e
clubes, enfehas artisticov para árvores de natal, escudos, esculturas, estampa, estátuas, estatuetas, festões,
figuras, $ flámulas, floras artificiais,
frutas artificiais, gravuras, fotogagias,
imagens, manequins ' e análogos, maquetas, modeJos para serem copia.des,
monumentos artísticos, moedas, mostruários artísticos, obras artistieas,
obras de escultura, obras de pintura,
S tlil Brasileíra,
painéis, uaisagcn.s, pinturas ..rtisticas,
ra atos com pinturas
giavuraS para
ca . namentação, quadros artísticos,
.oduções de obras artísticas, selos. Elequerente: Indústre, Villares S A
•Classe: 49 9
saaptre.s
para vitrinas, tabaArti/aos: Na - 21:nu
lotas, títulos, vistas paisa.gisticas.

• , Local: São Paulo
equerente: Indústrias Villares S A
Classe: 47
Artigos: Na Classe
N 9 877.61

Mn.

Brasileii%
buil:1:AR' ia
R ente: Aços Villares S. A.
Local: São Paulo
Classe: 45
Artigos: Fltires naturais; mudas para
p omicultura, -árvores e arbustos, niu*
das para tz /a.gricultur4, horticultura
e floricultura; p lantas vivas: sementes
Nt 877.616
R. e C! Z:1

indr5f..tt,o. 7°e-asiEeira

J11

ar t15 6205

-Local: São Pamo
Re q uerente: Indústrias Villa/ m S
Classe: 3
-LMS: Na ;l:lasse
Arl

Rien
q udev

r vansi ai ri ei
e r
s i5.
Local: Sá° Paulo

Classe: 44
Artigos: Na Classe
N9 877.617
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Classe: 43
Artigos: Aguas gasosas - naturais
ou artiflciaSs; cardo de cario, dos de frutas; guaraná; refrescos refrigerantes; soda; xaropes para
refrescos.

877.623

N9 877620

Índús;

úzta Brasile-ir—a:
ftequerente: Aços Villares S. A.
Local: São Paulo
Classe: 42
Artigos: Na Classe
N9 877.618

,
I
i
l

Aços Villares S. 11...
, Requerente:
Local: São Paulo
Classe: 40
Artigos: Na Classe
N9 877.622

Indústria" Brasileira'
ateguerente: Giusep p e Vanoss/
1LOCa l; S:ão Paulo

Requerente: Atos Villares S.A.
Local: São Paulo
Classe: 48
Artigos: Na Classe.

.

N9 877.624

Indústria Brasileira

Requerente: Aços Villares S.A.
Classe: 39
Artigos: Artefalos de borracha não
incluídos em outras Classes, a saber:
aros de borracha para veículos assentos de borracha - argolas para
i veículos - anéis de borracha -s acapiadores de borracha - atomisada.
res de. borracha - ataduras de borracha; bacias - bases para telefones - braçadeiras - bicos de mamadeiras - bicos de borracha para
animais - borracha para amortecedores - bocais - clamaras de ar cabos para, ferramentas - chapas
Indústria Brasileira
e centros de mesa -cacetetes cápsulas . de borracha para, centros de
mesa - chupetas - cordões maciços
Requerente: Aços Villares S. A.
de borracha - cordas de borracha Local: São Paulo
calços chuveiros; dedeiras - dessa:Classe: 41
tupideiras -- discos para mesa ---Artigos: Na Classe
dilatadores de borracha (exceto para
N9 877.619
uso médico) ; elásticos para calçados
- encostos - esferas - esguichos:
fios de borracha: guarnições de borracha para arreios - goarniçoas de
borracha para automóveis - guarni_
coes para moveis: maçanetas - mamamadeiras de borracha— manopias - mochilas; paninhos de borracha para cama de criança - paras
para buzinas; pratinhos de borracha
- pneumáticos - porta-moedas de
borracha ---- protetores de borracha -protetores de borracha para bicos de
mamadeiras - lençóis de borracha;
revestimentos de borracha para automóveis - rodas de borracha; saltos e solados de borracha; tampos
de borracha para forrar mesas tijelás. Molas de borracha.

bidústrya

Brasilétret

N9

877.621

ías - cartões comerciais cartõs,
innices - cartolina - cadernos de
papel melimetrado e em branco para
desenho - cadernos escolares - cat.
Lhes em branco - cartuchos . de cartolina - chapas planográficas - ca.
demos de lembranças - carretéis de
papelão; envelopes -- envóhicros para charutos de papel - encãderna.
ção de papel. ou papelão - etiquetas;
escapulares; folhas índices -a folhas
guarde celulose - faturasfichas;
danapcts; livros não impressos - vros fiscais - livios de conlabilida.
de; notas promissórias; ornamentos
de papel transparente; papei mataborrão,papel especial para Cigarros
- em "resinas ou bobinas - papéis
usados - pratos - papelinos - papéis de estanho e de alumínio - papéis sem Impressão -- paeis era
branco para impressão -- papéis fantasia - menos para forrar paredes
- papel almaço com ou sem pauta
- papel crepon - papel de Seda -papel. impermiavel papel em bobina para impressão - papel , encerado - papel higiênico - papel impermeável - para copiar - papel
pus nesenhos - papel para embra.
tra rrnpermeabilizado - papei para
encadernar --a Papel para escrever papel para impiSsnir - papel paratis
na pais), embrulhos - papel celulose
- papel de linho - papel absorvente
-- papelão; recibos - rótulos s.- recipientes de papel - rosetas de pas
pel - rótulo de papel - roles dê
papel transparente; sacos de papel tubos postais de Cartão tubetes de pa.
pel, Fichas de cartolina; cabogramas
e cheques.

indústria Brasileira
Requerente: Aços Villares S.A.
Local: São Paulo
Classe: 47
Artigos: Na Classe.
N9 877.625
Requerente: Aços Villares S.A.
Local: São Paulo
Classe: 35
Artigos: Na Classe.
N9 877.028

trislizauía Brasileira

.
Indústria Brasileira

Aços Villares S.A.
Local: São Paulo
Classe: 38
Artigos.: Aros para guardanapos tte
papel - aglutinado s -- álbuns (em
branco) - álbuns para retratos e
autógrafos; balões (exceto para brinquedos) - blocos para corresponblodência - bloCos para cálculos
leal santos'
cos para anotações - bobinas - brochuras -não impressas; cadernos de
escrever -a capas para documentos carteiras para cigarros - calcos de
Leal
rias
Requerettè: Inclarátrta Reuni
tipografia de papel ou papelão Santos S.A.
cápsulas de papel - caixas de papelão - cadernetas - cadernos Local: PGS
,-esixas de carta° - caixas para paClasse: 41
pelaria - cartões - cartões de visiArtigos: Na Classe
Requerente:

Requerente: Aços Villares S.A.
Local: São Paulo .
Classe: 31
Artigos: Adesivos para vedação, anels
para vedação -- argolas para Veda.
ção - arruelas para vedação - arruelas; :rachas de campanha
beisimes para vedação - buchas para vedação - bujão (ri:ilha para tarracha) ; cabos, canaletas e cimento
refratário para revestimento de cal.
deiras - cordas - cordéis - aoia
does - correias de transmissão de
toda espécie; enxárcias - esferés
para Vedação; fitilhos para amarra.
dias - forros para vadação; guardasol de praia; lonas, lonas para freios
de veículos; mangueiras - nassas
para vedação molas para vedação;
panos - preparações químicas para
vedação - rôlhas; tampões para ve.
dação (fim não medicinal)tendas,
tu.bos para
tiras - para vedação
vedação - tubulações prra vedação;
válvulas para vedação.

c

Quinta-feira 27

MARIO OFICIAL (Seção III)

N° 877.628

Indti o t a

N9 877.629

Março de 1969 2031

N9 877.632

ra e lixo, p avimentação, aberturas de
estradas, ruas, valas, serio ie dradé rios, engenhania, sanitária
SECULO ILUSTRADO gagem
construção de viadutos, pontes e obras
nitihl i ens. calçamentos, planeiamentes.
Requerente: -Bubi Theodor Klanker
Local:: Guanabara •
N9 877.63',
Classe: 32
Artigos: Jornais -- revistas — livros
e publicações impressas: Álbuns —
SORVOTE ITALIANO
almanaques e histórias em quadrinhos. Programas radiofônicos e de
televisão. Peças teatrais e cinematoRequerente L. La Bâmbola Comestiveis
gráficas. Livros e revistas de
Ltda.
humorismo
Local — GuanC•ara
Classe — 41
N9 877633
•
Título do estabelecimento

N9 877.642

\T9 877.638

s. rastteiro

Requerente: Aços Villares S.A.
Local: São Paulo
Classe: 37
Artigos: Na Classe,

.

.SORVUTE ITALIANO
Ludwig Kuminer
1 Local — Estado do Rio de Janeiro
Classe — 41
Requerente — La Bambeia Com estl- Artigos — Farinha de mandioca.
vais Ltda.
N9 '877.643
Local — Guanabara
Requerente — Tabaqueira Indústria
Classe — 41'
e Comércio Ltda.
Artigos — Sorvetes
Local — Pará
Classe — 44
N 9 877.639
Artigos: Tabaco manufaturado
charutos — cigarrilhos
cigarros —
ervas para fumar — .fôihas de fu,
— fumo — papelinho cortado e
Rew.ws.nte. : The Upiolm Company.
preparado para, cigarro • — porta-raLocal: Estados Unidos da América
pé — e tabaqueiras.
Classe: 3
Artigos: Antibiótico com característiN9 877.634
ca.; anti-gonerreicas
877.644 .
Requerente — Gráfica Auriverde,
Ltda.
Classe — 32
Artigos — 'Jornais, revistas, livros e
publicações em geral, álbuns e programas radiofônicos , peças teatrais c
cinematográficas.
Requerente: The Upjohn Company
iClasse — .50
Atividade — Livros, revistas, jornais Local: Estados Unidos da América
Classe: 3
e publicações em geral, programas
radiofônicos e cinematográficos, pa- Artiges: Preparação paar o tratamen•
pel e seus artefatos, livros não im- to de resfriados, da tose e de outras
afecções bronquicas e pulmonares
pressos, publicidade em geral.
N9 877.645
N9 877.639
Classe — Sd
Artigos — Cartões de visitas, pape
de cartas, envelopes, etiquêtas , fatuRequerente — Jabras Importação e ras, blocos, livros de contabilidade,
INDÚSTRIA ORASILEIRA
livros não impressos, papel-almaço
Exportação Ltda
papel
para
escrever,
papel
para
imLocal — São Paulo
Produtos Rocha Químico
pressão, pastas de cartolinas , rôlo de Requerente:
Classe: 2 — 8 — 41
e Farinacénticos S. A.
papel,
papel
para
embrulho,
papel
ds
Artigos — Nas classes.
Local: Rio de Janeiro
sêda.
Classe 3
N° 877.65
Artigos: Um hipnótico e sedativa
N° 877.640
N 9 877.646
INDC.JSTRIA BRASILEIRA

INDÚSTRIA BRASILEIRA

TROBICIN

Auriver

Indústria Brasileira
Requerente: Aços Villares S.A.
Local: São Paulo
Classe • 36
Artigos: Na Classe.
N9 877.630

CFLERACOL

DALMADOR_

m0:72RI:,,DRAzILSISA

Or
té.ç)e4\

tzbe0$\#5.\.

UNICON
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Laticiinos modelo Ltda.
Local: Guanabara
Titulo de Estabelecimento
Classe: 41, 42 e 43
N9 877.631

Requerente — Confecçt;as Unicon
Ltda.
Local — Rio de Janeiro
Classe — 36
Artigos — Blusões, camisas, cuecas
capas, calças, calções, pijamas, roupas de trabalho, ternos, slaks e
shorts.
N9

87.636

ZNGETERRA

Livros Para'fi dàs 1
j

DALMADORM
'

800 STRI
-

A

ORASILRIP;

Requerente: Gráfica Auriverde, Ltda
Classe — 32
Requerei.e: r-rotk utes Rocha QuimicoL
Local — Guanabara
e Farmacêuticos S. A.
Artigos — Jornais, revistas, livros f
Local: Rio de Janeiro
publicações em geral, álbuns e pro.
Cla?se 3
gramas radiofônicos, peças teatrais.
Artigos: Um hipnótico
e cinematográficos
:--edatiVO
' 709 877.64'7

o_e

Revista
POSSAMAI
Aunverae 1 Requerente: carinelina- Possarnai '
Requerente
.f ia Auriverde.
Local: Santa Catarina
—
,Gtdr aá
Cla,sse: 7
Local — Guanabara

Requerente — Engeterra Ltda.
Estabelecido em São Paulo
Requerente: Fábrica de Meias AlaClasse — 50
Classe — 32
goana S.A. "Fabrima"
Artigos — Para distinguir como mar- Artigos — Jornais,
revi.itas e publiLocal: Alagoas
ca de serviços: Serviços de terrapla- cações em geral, álbuns
e programa
Classe: 36
nagem, de medição de solo , analisr r adiofônicos, peças teatral.;
Artigos: Calma
e cinedo solo, transporte e remoção de termatográficas

'indústria Brasileira

Artigos: Para, zasí_ alr •
. .,,r
gener icamente cs •.-- ;
: ..isse a
saber: Máquim . - - 3.: .cii tu . :7,
e, flor.
ticultura e s.ua . par;es integrantes.
Grandes instrumentos a g ríco/as inclu.
sive tratores,
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DIÁRIO OFICIAL (Seção 111)

Março de

_

1959

Classe: 40
chas impermeáveis; babados; cordões; berturas de lona: abrigos; canaletas;
cadarç4; coberturas para objetos correias de transmissão; diafragmas; Artigos: Para distinguer móveis ene
; C.2, tecidos; chumaços para Cordoalha; tampas; tampões tiras; geral; estofados ou não: Almofadas;
fabricados
alta iaaas ; aebruns; etiquetas; entre- bujões; buchas; mangueiras; rôlhas; acolchoados para móveis, assentos;
estofados e encostos para cadeiras;
-anéis de 'vedação
telas; elásticos; fita; franjas; galões;
cadeiras; carrinhos para refeições;
montas; ombreiras; ping .entes; pon. Classe: 34 •
conjuntos
para dormitórios; Conjunpons; mochilas; palmilhas; passama- -Artigos: Para distinguir: cortinadas;
lindústria
naries; laços; rendas; redes; nesgas; cortinas; capachos; encerados; estra- tos para sala .d.e jantar; conjuntos
para escritórios; conjuntos para tar-•
Requerente: Cerealista Pátvedo Ltda. sacos; sutachas e telas para bordar. dos; linóleos; oleados; passadeiras; raças e jardins; conjuntos pata sala
Local: Santa Catlhina
panos para soalhos; para paredes e de visitas e conjuntos para praias;
Classe: 28
Classe: 41
conjuntos de móveis para barel; conAr t igos: Para distinguir artefatos de
tapetes
• Artigos; Arroz
materlal plástico e de nylon: Recijuntos para copa e cozinha; cOlchões
Classe: 36
pientes fabricados de material plásde molas; cadeiras de balanço; caviN 9 877.649
tico; revestimentos confeccirma. éps de Artigos: Para distinguir artigos de sões; colchões; divans; banquetas;
substancias animais e vegetais: Ar- vestuários e roupas feitas em geral: escrivaninhas; rn:sinhas; móveis para
golas; a•çucarziaosp armações. para Agasalhos; abrigos de peles; aven- rádios; móveis para televiaoreS; ga- óculos; bules; bandejas; bases para tais--; alpercatas; anáguas; blusas; vete:Irosa poltronas; poltronas gama
telefones; baldes; bacias; bolsas; cai- bota; blusões; boinas; bonés; capa- tórias; porta-chapéus; solas; sotasxas; carteiras; chapas cabos para cetes; cartolas; carapuças; casacos; cama; poltrona cama; armérica e
ferramentas e utensílios; cruzetas; casacão; coletes; capas; chales; ca- prateleiras
(móveis); travc`asaa•os;
caixas para acondicionamento de s4:-. checais; calças de senhoras e . de criencostos e eractanzent,as
. mentos; caixas de material plástico anças; calçados; chapéus; cintos,
Classe: 41
para bateriais; coadores; copos; ca- cintas; combin,ações; çorpinhos; cal- Artigos: Para distinguir produtOs alinecas; colheres; conchas; cestos para cões; camisas; calças; camisolas; ca- mentícios cm geral; rações balanceapão; cestinhas; capas para álbuns e misetas; cuecas; caroulas; colarinhos; das e alimentação para aves a anipara livros; cálice; cestos; castiçais cueiros; chinelos echarpes; ;ardas mais; laticínios em geral: Amiao;
\ Requerente: Lubiancai e Cia Ltda. para velas; caixas para guarda de para militares e colegiais; fif,aldas; araruta; azeites comestíveis; azeitoLocal: Rio Grande d3 Sul
cajal as; cartuchos; coadores para galochas; gravatas; gorros; jogos de nas; alpista; alfafa; taaela; açúcar;
aa g ; descanso para pratos; copos e lingerie; jaquetas; imas; ligas; lan- atroz; amendoim; avel; amerldias;
N9 877.655-658
copinhos de plástic para sorvetes; ças; mantos; meias; maiôs; mantas; ameixas; alho; aves . abatidas; balas;
caixinhas de plástico para sorvetes; marrarão mantilhas; paletós; palas; bombons; bisocitos; bolachas; banha;
colherinhas; pasinhas; garfinhos de penhoar; peugas; • pulover; palermas; bolos; bolos galados; bacalhau; bata•
GIOR GI
.,
plástico para cataratas; forminhas de ponches; polainas; Pijamas; guarda- tas; balas de marcar; baunilha; bum•-•
• chie t ria Dra g li eira • plástico para sorvetes; guarnições de pó; punhos; perneiras; quimonos; se- bocados; COCO; caramelos; cravos
galos; robe de chambre; roupão; t-o-- café; chá; chouriços; carnes; cereais
1
Requere-nte: Ccntonificio •. Guilherme material plástico para calçados; `"---5cas de mesa; estojos; estojos para bretudos; saias; suspensórios; sairias creme de leite; cangic .a; cromietes
•
.
Giot ge
óculos; embalagens de material pias- de banho; sandálias; suéter; chorts; coalhada; confeitas; creme; crOcanLocal: São Paulo.
tico; embalagens de material plástico sungas; atolas; soutiens; siadas; tese carnes em conservas; salgadas;
Classe: 4
•
para sorvetes; estojos para objeios; talar; toucas; turbantes; ternos; uni- sêcas; de.franadas e enlatadas; cebo•
Artigos; Para distinguir substánciaa e espumas de nylon; esteiras; eif altas
- formes e vestidos. .
las; camomila; caminhos; coxithas;
produtos de origem animal, vegetal ou para automóveis; escoadores de prachocolates; cacau; canelas; colorau;
mineral, em bruto ou parcialmente tos; funis; fôrmas para doces; fitas
Classe: 37
condimentos para alimentos e colopreparados; Abrasivos em bruto, espu- isolantes; filmes virgens; fios ce- Artigos: Para distinguir roupas bran- rantes; dôces de amêndoas; de
oleosos, latex, queira- lulcse; fêchos para bolsas; facas; cas para cama e mesa; Acolchoados arnendonn; de nozes; de castanha e
Inas e extratos
cho, fibraat texteis vegetais e animais, guarnições; guarnições para chupetas para camas; colchas; cobertas para de frutas sêcas cobertas com chocogomas em bruto, cêra em bruto ou e mamadeiras; guarnições para por- caia; cobertores; esfregões; fronhas; lates; dôces; extratos para Ocas;
parcialmente preparada, estopas, cri- ta-blocos; guarnições para, liquidifa- guardanapos; guarnições para cama drops; dôces gelados; dôces de I, leite
na, cortiça em bruto, espato, bauxita, cadores e para batedeiras de frutas e mesa. ; jogos bordados; lençóis; simples e corripostos; dôces de frutas
enxofre, xiato, líquido de plantas, óleos e legumes; guarnições de material mantas para cama;.- panos pára co- em conservas'; preparadas em massa;
em bruto cu parcialmente preparadas, plástico para utensílios e objetos; zinha e panos de pratosm toalhas de em calda; em ccmpota e. em' geleias;
para bolsas; garfos; ga- rosto e banho; toalhas de mesa; toa- essências para. . bebidas; essências
bdrracha l. em bruto ou parcialmente guarnições
trabalhada, plástico em bruto (resinas lerias para cortinas; jarros; lamina.- lhas para jantar; toalhas para ban- Para condimentes e preparação de •
naturais e vegetais), espumas vegetais: dos plásticos; lancheiras; manta- quetes; toalhas de altar; guarnições alimentos; empadas; ervilhas; feijoagueiras; malas; massas anti-ruidos; para cama; mesa e banho; roalld- da; farinhas alimentícias de cereais:.
N9 877.656
nhas (cobre pão) .
compostas ou não; féculas; flocos;
Requerente:. Contonifício Guilherme orinóis; prendedores de roupas; puxadores para móveis; pires; pratos;
frutas sêcas; passadas e cristalizadas;
Giorge S. A.
Classe:
38
paliteiros; pás de cozinha; pedras
trituras; farelo; fubá; fermentos;
Local: São Paulo
pomes artificiais; porta-pão; pulsei. Artigos: Para distinguir papéis e feijão', frutas naturais; feno; forraClasse: 12
ras para relógios; protetores para dogens; flocos açucarados de milho;
Artigos; Para distin g uir artigos de Me- cumentds; puxadores de água para seus artefatos; livros não impressos; farinhas de trigo; farinhas lácteas;
tal comum e miudezas de armarinho: uso
papelão
e
seus
artefatos:
Agendas
doméstico; porta-copos; porta- em branco; álbuns em branco; balões farinhas de . mandioca; farinhas de _
Alfinetes, alfinetes de segurança, agu- níqueis;
porta-documentos; placas;
milho; farinhas de rósca .s; geleias;
lhas. -arg,olas., botões, colchetes, dedais, rebites; podinhas; recipientes; reves- de papel rara enfeitar; blocos de pa- goma de mascar; grânulos; grão de
pel; bilhetes de passagem; bobas
;fivelase têchos corrediças, garras, gai'
Ias de metal para enfeites de vestidos,
timentos plásticos; suportes; suportes de papel; brochuras . , cadernetas em bico; gorduras e óleos comestíveis;
ioghurt;
as e presi_ para guardanapos; saleiros; tubos; branco;,
heilva-mate;
escolares;
'
caixas de hervaclôce;
g
Ilhoses, lantejclas. rnissan
línguas; legumes em conservas OU
tigelas; tubos para ampolas; tubos papelão;cadernos
carteiras
da
papel;
cartolilhas
para seringas; travessas, tipos
não; leite; leite em pó e condensacartões de identidade; cartões de do;'
lombos; lentilhas; enguiças; inômaterial plástico; tubos plásticos; na;
la ç' 877.657
visitas;
cartões
comerciais;
cartuchos
Requerente: Contonifício Guilherme sacolas; sacos; saquinh os; solas e so- de papel e papelão; chapas de pape- -lhos; mostarda; mariscos em conaerlados de saltos plásticos; vasilhames; lão; cheques em branco; duplicatas; vas; em salmora; em extratos; em
Giorge S. A.
•em pasta e em geléias; mel;
vasilhames para acondicionamentos;
Local: São Paulo
envelopes; envolucroa de calda;
mortadelas; • massas alimentícias;
vasos; xícaras; colas a frio e colas debêntures;
Classe: 22
e
papelão;,
etiquetas;
embalaapel
P
mussarela; fiambre; MalArtigcs; Para distinguir fios e linhas não incluídas em outras classes; para gens de papel e papelão; faturas; margarina;
te; massas de tomates; -manteiga;
borracha; para cortumea; para marde tôda espécie: Algodã o , cânhamo, cineiros; para sapateiros; para vi- forminhas; guardanapos de papel; milho; maionezes; mandioca; noz
lenços de papel; livros em branco;
/uta, rami, lá, linho, nylon, rayon, pra
pasta • e p-flras para afiar. Es- livros para contabilidade; malas de moscada; pastilhas; pralinés; pudins;
liester acrílico', sêda, natural, sintéticos dros;
pães dôces; picules; Pameril
em
pedra;
em
pó;
em
disco;
papelão;
mata-borrão; notas promis- pizaas; pães;
plásticos. celulose, e mista dos mesmos em pasta; para afiar; moer e daspaçocas; pós para pudins;
notas fiscais; papel absorven- metonea;
ara tecelagem, costura, bordado,
polvilhos;
palmitos;
pimengastar, rebolos; adesivos para tacos; sórias;
pratinhos e bandejas de papel e ta; peixes em geral; pipocas;
coe e croché
mariscos; cras-• adesivos para ladrilhos e adesivos tes;
papelão;
pastas
de
cartolina;
pastas
Local: São 1•1#,ulo
1 para azulejos. Anéis; carretéis para para papéis; papel de escrevei . ; papel táceos; moluscos; patês; presuntos;
. Classe: 23
tecelagem e guarniçttes de material de sécia; papel çrepon; papel trans- paios; _pastéis; puxa-puxa; pidulitps;
•
'
•
Artigos: Para. distinguir e
plástico para industrio, têxtil; país t- parente;
queijos; quefir; quirelaS; raspas;
papel higiênico; papel lami- róseas;
geral; tecidos para confecções era cos para revestimentos de assentos e
requeijões; ricota; sal; sagú;
artigoa
.
papel
estampado;
papel
de
nado;
e
çarias
e
para
geral; para tap .
para estofamentos e capas de auto- embrulho; papel encerado; papel al- salsichas; sabores; suco de tomates
mesa
Algodão;
alpaca;
;
oama. e
e de frutas para fins alimentai'es;
"
• moveis.
¡Inp
wIdo . "apel
maço' papel alumini
•
do' - cânhamo; cetim; caroa; casimiras,
sanduiches; sopa-s enlatadas; sumo
,
L eneadernaçao,
pat,
papel
Classe:
31
•vel,.
pmaa
ar
permeável;
tecidos
de
lã
em
peças;1
de frutas; sorvetes; sementes de gifazendas' e
ylon; paco-paco; Artigos: Para distinguir: baras;
rac papel de impressão; papel de carta; rassol e sementes para pássaros; 'berjuta . jersey; -linho; n
•
a
• t=11- . ! papel linha d'ág ua' recibos • rosetas radas; tortas; tapiocas; toucinhos:percalina; rarni; rayon,
barracas de campan .a,
r
de papel; saquinhos tâmaras; tempero a base de pimenral; tecidos plástic o s; tecidos imper- das; lonas; lonas para freios; lonas dedepapel;ótulos
papel; talões; tubos de papel e tão;
meáveis; tecidos de pano couro; te- para toldos; guarda-sol de pria e
de algodão; vinagre; tortoalhas
de papel; sacolas rões;tortas
cidos sintéticos de fios acrílicos; go-, jardim . massas para vedação; MI- Papelão: .
xarques; toucinhos defumadOs:.
de papel; lenços de papel,
¡raster e velu dos.
lhos;
tubulaçõea
para
veclaçao,
couvas passa; carnes em geral; gorda•
ras alimentícias e laticínios em geral.
Classe: 24
Classe: 50
Artigos: Parir distinguir artèaatart o ; i —
Arfigos: Para distinguir como marca
PREÇO-DO NÚMERO DE HOJE: NCRS
algodão; nylon; plásticos; cânham o ; I
de serviços: Beneficiamentos; acabac arcai; juta; lã; linho; paco-pac
mento; estamparia; fixação; lavanrami; paliester; rayon; sêda natuderia; pinçagem e tituraria de fios
ticos
e
outras
fibras:
Alaé
nt
i
ral; s
de tecidos
mares bolsas da tecidos para senhorasa; bordados: borlas; bicos; borra• N9 877.648

01S-P015.

