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CAPITAL FEDERAL

.Sabap S.A. Brasilt-era de ArtefaDEP!",RTAMENTO NACIONAL
tos Plásticos (oposição ao têrmo núDA PROPRIEDADE INDUSTRIAL mero 899.452, marca La-Mo-Fá.).
Sociedade Técnica de Materiais so.
Em. 16 de dezembro de 1969
tema (oposição ao têrmo número
DIRETOR GER,AL
895.636, marca Sobrema) .
Bril S.A. Indústria e Comércio
Referencias
(oposição ao têrmo w 894.904, marca
Brilha).
Arnaldo Rodrigues Loureiro - .No
,Zampon Laboratórios Farmacêutipedido de preferencia do tênno número 196.536. (Indefi: o o pedido de cos S.A. (oposição ao Ver= númepreferência por falta de amparo le- ro 894.671, marca Vorosil).
gal).
Rothmans of Pall Mall Limited
Dirceu Bornn. - No pedida; de pre. (oposição ao termo n9 865.229, marca
ferência do tanno n° 213.225. -- Virgínia Slims).
Columbia Broadcasting :System, Inc
'Defiro o pedido de preferência).
(oposição ao têrmo n 9 897.290, marca
Díreeu Borim. - No pedido de Emblemática).
prefência do tênia° no 213.226.*
Institut NatioÉal des -Appellations
(afiro o pedido de preferncia).
D'Origine des Viris et Eaux-de_Vie
Crista.s Prado S.A. - No pedido (oposição ao térmo n g 896.880, mar.
de preferência do têrmo n o 764.573 pa Masconhak).
marca Bico de Jaca. (Defiro o
La Mundial S.A. (opozição ao térmo n9 899.711, marca Old Marc).
pedido de P referncia) •
A Companhia Antactica Paulista
Fiat Brasileira Ltda. No pediBrasileira de Bebidas e
do de preferência do têm) n9 811.344 Indústria
marca Fiai. - (Defiro o pedido de Conexos:
N° 893.867 marca Ideal;
preferência).
NQ 893.868 marca Ideal;
N9 894.226 marca sidra Lidar;
Fiat Brasileira Ltda. - No pedido
de .preferência do têrmo ris, 865.181,
N9 891.705 marca iVici;
insígnia Fiat. - (Defiro o pedido de
1,19 893.988 marca Golden Beer,
preferncia),
N9 893.713 marca Zaza-Cola,
Frigorifico Renner S.A.' Produtos
Cristais Prado S.A. - No pedido
de preferncia do trmo ng 865.181, Alimentícios ( oposição ao têrmo
mero
897.309, marca Rosa).
marca Bico de Jaca. - (Defiro o
pedido de preferência).
A C Rádio e' Televisão S.A.
Orientador Alfandegário 5. C. - (oposição ao têrmo w 897.200 marca
Ouro Branco).
No pedido de preferência).
Orientador Alfandegário S/C - No
Indilâtria e Comércio Sasaza.ki Lipedido de preferência do têrmo nú(oposição ao Urra° n° 876.773
mero 852.587 marca nista Orienta- mitada
marca Marina).
dor Alfandegário. - (Defiro o pe.
Indústria e Comércio Sasazaki
dido de preferência).
mitada (oposição. ao Urino número
Fiat Brasileira Ltda. - No pe- 876.771, marca Marina).
Química Moura Brasil S.A. (opadido de preferência la têrmo Mimar° 883.914 nome de emprêsa (Nome sição ao tênno no 839.359, mEirez,
Comercial) Fiat. - Sociedade Cor- Orgal)
retora de Valõres fada. - (Defiro
Viniplast Artefatos de Materiais
'o pedido de preferência).
Plásticos Anti-Corrosivos Ltda. (opo.
sição ao têrrno n o 893.990, marca Vinilplas).
Serviço de Recepção,
Moinho Fama S.A., (oposiçao
Informação e Expediçáv
têrmo n9 899.317, marca Fama).
Etica Empresa Técnica de Propa.
Oposições
ganda Ltda. (oposição ao têrmo. mimará 897.427, marca etica).
Malhas Tecsport S.A. (oposição ao
Rio, 18 de dezembrã de 1969
têrmo no 899.583, marna Nasitex).
Bristol-Myers Company (oposição
Ltda. (oposição ao tértrio
ao têrmo n9 .897.665, marca Hoclosil) n9Impar
897.953, marca Impar).,
Mercantil Corretagem Seguros $. A.
EMPA Empresa PaWista de Comér\Tercosa (oposição ao cêrmo nturte- cio
e de Aplicações S.A. iopóição ao
o 899.795, marca MI'.
n9 900.126, marca EMPAR).
Toro S.A. Indústria e ,a'amércio têrmo
Indútrla
de Bebidas .Calina Ltda.
a)posição ao térmo n9 894.434, marca (oposição ao
têrmo w 881.790 marca
couro).
Cevalima).

SEGUNDA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO DE 1969

Transportadora Mantiqueira Limitada (oposição ao têrmo riQ 895.217
marca Mantiqueira).
Tintas Coral S.A. oposições aos
têrmos:.
N0 893.757 marca Astra.;
N Q 893.718 marca Colobauto.
Ford Motor Company Lunited (oposiçãoao têrmo n9 895.144, marca Consul) .
Bourjoia (oposição ao téamo mime,
ro 899.314, marca Glamour).
Gêmeos ma. e Com. de Cintos de
Couro Plásticos e Afins Ltda. (opo.
sição ao têrmo 1.19 694.013, marca
Gêmeos):
ELA Em preg os para IVIaiças Ltda.
(oopsição ao têrtno n9 337.183, marca
ELA).
Fundação Ponto Fria (oposição ao
termo ng 894.481).
Montana S.A. Indústria e Comércio (oposição ao têrmo n 9 897.691,
marca Montagna).
Tricot-Lê. Textil S.A (oposição ao
têrmo n o 896.257, marca 'Tri cobaPY) •
Indústria de Chocolate Lacta S.A.
op osições aos tèrmos:
N9 895.925 marca 0.ICei Cola;
N9 898.739 marca Fruvita
Rádio e Televisão Paalista S.A.
(oposWão ao têrmo n o 898.621 marca
Záz).
Indústria Cerâmica Utinga S.A.
(oposição ao têrmo n 9 898.108 marca
Superlit).
SEMP - Rádio e Teteviaão S.A.,
oposições aos têrmos:
N9 889.609 marca Viva Imagem;
N9 889.610 marca Imagem Viva;
No 889.611 marca Televisor Moto-,
rádio Imagem Viva.
Ernesto Emmanuere Mandarino &
Cia. Ltda. oposições aos termos:No 899.921 - N/Emnrêsa Ecos Ed11(..a Comunicações e st,:temas Grafi,
S.A.
900.027 marca Ecos.

Indústria de Conservas e Bebidae
Tavoiieri S.A. (junto ao registro nu.
mero 144.594). - Indefiro o pecticto
de cancelamento.
Farmaco Ltda. (titular do reg.stra
n9 256.423). - Defiro a petição de
fls. 21.
Café Comarca Ltda. .,junto ao ria.
gistro ng 271.105). Defiro o pe•a
d'do de transferência.
Solano Carneiro da Cunha &
(junto ao têrmo n9 328.156). defiro a impugnação.
Dannemann, Comércio e Industria
de Fumos Ltda. - Dancoin ,junto
ao registro no 154.585). -- Arqu've.
se o pedido de fls. 10.
Rhodia - Industrias Quimicas o
Texteis S.A. (titular do registro ma-,
mero 347.144). - Indefiro os pedidos de fls. 11 e 12.
José Fernandez Olmos milho (junto ao termo n 9 355.179). - Arqw.ve-se a imp ugnação em face dos pa.
receres emitidos.
J. R. Geigy S.A. (junto ao tãomo n9 572.521). - Ind a fIro a impug.
nação de fls. 7).
Inds. Reunidas Minas Gerais S. A.
(junto ao têrmo 477.808). Defiro al
iraatignaaão.
E. W. Bliss Company (junto ao
têrmo 539.9f4). Indefiro a impugnação.
Henkel do Brasil S.A. Inds. Quta
micas (junto ao termo 563.997). In.
defiro a impugnação.

Seção- de Transferências
e LicençAs
Transferência e Alteração de Nontd
de Titular de Processos

Foi mandado anotar nos proces.
soa abaixo as transferências e alterações de nome:

Lanofix do Brasil S.A. (transfe.
rência p ara seu. nome das patentee
PI têrmos n 9s 180.821 e 180.822).
Envirotech Cor p oration (transfe16 cle dezembro de 199
rência para seu nome das patentea
,
Diversos
P- tentos 190.944 - 191.001).
ChicoPee Manufacturing CorpciraThe Rellance Electric and Eng.
tion (no pedido de traasferência do neering Company (transferência para
registro rg, 323.395). - Retlique- seu nome das patentes PI têrmos
se mediante apostila o nome da ti- 150.826 e 155.331).
tular do presente para Olcicopee
BoehrInger Manneini GMBH (ai.
Brasil S.A. Fiação e Tecelagem e teração de nome das patentes PI têranote-se a transferência requerida a mos 191.400 - 191.905).
fls. 14.
The Steel Company of Canada Lia
Aninger & • Cruz Ltda. (no pedido
de transferência do registró núme- mited (transferência para seu nome
das patentes PI tèrmos 189.135
ro 22.139). --a Anote se as transferên- 188.270 - 181.427
180.125 -=
cias requeridas a fls. 2, na conformi18..013 - 176.930 - 173.875 - 173.81 a
dade do p arecer da flia 9.
- 142.486 - 146.548). Anote-se a
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EXPEDIENTE

As Repartições Públicas, deverão entregar na Seção de Comunicações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à publicação.
.--

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

--- As assitlaturas vencidas poderão ser suspensas sem prévio
aviso.

- pção na
.-- Para evitar interru
a reOficiais
remessa
dos
órgãos
ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
novação de assinatura deue ser
•IGÇ.ÃO DD REDAÇÃO
CHEFE
CHIM& Ilob SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES*
solicitada com antecedência de
As reclamações pertinentes J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
FLORIANO GUIMARÃES trinta (30) dias.
à matéria retribuída, nos casos de
DIÁRIO OFICIAL
Na parte superior do endekrro ou omissão, deverão ser
sÉo2lo ;ui
rêço estão consignados o número
formuladas por escrito à Seção
de Redação, até o quinto dia útil
do talão de registo d a...sinatura
Els,Eo do publIetdade do oxpedIonto do Oopartarnonto
subseqüente à publicação no
~tem& do Propriedade. Industrial do Minhota/elo
.1 e o mês e o ano em que findará.
do Indústria o do Comércio
Órgão oficial.
As assinaturas das ReparaImpresso nas Oficinas do Departamento de- Imprensa Nacional
A Seção de Redação funções Públicas serão anuais é deASSINATURAS
verão ser renovadas ate 28 dc feciona, para atendimento do Rúblico, de 11 às 11h30rn,
FUNCIONÁRIOS
vereiro.
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
Interior
:
Capital
e
InteriOr
:
e
Capital
Os originiais, devidamente
remessa de valóres, semNCr$ 13,50 pre,--a A
NCr$ 18,00 Semestre .....
autenticados, deverão ser decaio- Semestre
favor
do Tesoureiro do DeNCr$ 27.00
NCr$ 36,00 Ano
grafados em espaço dois, em urna Ano
partamento de Imprensa Naciosá face do papel, formato 22x33:
Exterior :
nal, deverá ser acompanhada de
Exterior :
as emendas e rasuras serão resesclarecimentos quarilo à sua apliNCr$
30,00
• •
Ano 9,-. s. • • • • • • 4,4 • NCr$ 39,00 Ano • • .....
salvadas por quem de direito.
cação.
NÚMERO AVULSO
.-- As assinaturas podem ser
--- Os suplemc.atos às edições
-- O preço do número avulso figura na última página de cada
tomadas em qualquer época do
dos órgãos oficiais só serão remeexemplar.
ano, por seis meses ou um ano,
O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0,01, tidos aos assinantes que os soliexceto as para o exterior, que
se do mesmo ano, e de NCr$ 0,0.1 por ano, se de anos anteriores. citarem no ato da assinatura.
sempre serão anuais.'
transferência da metade dos direitos
para a supra citada.
Scott Paper Company (transferência para seu nome da pat. PI termo
124.466) .
Indústria Paulista de Móveis de
Aço S.A. (transferência para seu
nome da patente MU termo 153.903).
Milton Afarelli (transferência para
1 — anote-se a transferência. 2
seu nome da pat. PI termo 155.637.
O
,Aguarde a concessão atente
da p
pedido de fls. 26.
Tetramolectric Limited . (alteração
de nome da pat. PI têrmo 157.167).
Progresso-Metalfrit S.A. Ind. e
Com. (alteração de nome da patente P/ termo 189,011).
Parke, Davis & Company (transfereincia para seu nome da pat, PI
têrmo 191.468). Lanofix do Brasil S . A. (transferência para seu nome da pat.- PI têrmo
180.820) .
Dentsply Internationa/ Inc. (transferência para seu nome da pat. PI
termo 190,705).

•
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Cia Industrial e Comercial Bra- Irmãos Angelinl (no pedido de conE. R. Squibb & Sons S.A. Produde exploração da marca Gimtos Químicos, Faernacéuticos e Bio- sileira de Produtos Alimentares (noa trato
a reg. 285.136, de Gorizio Fenci).
lógicos (no pedido de contrato de ex- pedido cte contrato de exploração Averbe-se
o dontrato.
título exclusivo das mercas:
ploração das marcas:
Yanmar
Diesel Engine Co. Ltd.
Nesteleo, reg. 257.474.
Nacidete, reg. 376.321 de Olin Ma(no pedido de contrato de exploraNidine, reg. 275.481.
Amfozon, reg. 2 .858.
ção da marca Yanmar, reg. 297.702.
Nesmida, reg. 315.050 de Nestle de Yanmar Diesel Engine Co. Ltd.
thieson ehemical Corporation). Aver.A.). Avembem-se os contratos. (Yanmar Diesel Engine Kabusnikt
bem-se -rs CortratOs.
Saisha). Averbe-se O contrato.

Mici-ofilmagem
Documentos

de

REGULAMENTO

Divulgação - no 1,105

Diversos

Schering Aktiengesellschaft (titular do termo 191.937). Anote-se: a
sede da sociedade depositante passou
a ser em Berlim e Bergkamen como
solicitado.

PREÇO; NCR$ 0,80

isr

MARCAS
Marcas
Polaroid (Europa) N. V. (no pedida de contrato de exploraçâo , da
merca Polapan, reg. . 200,448. — Polaroid regs. 280,167 — 302.101 de
Poleraid Core-exato:e) . Avembem-se
os
ittetces.
Cov rato de Exploração de

.. .:cece. Sharp & Dehme indústria
Qa i neca e Farmacêutica Ltda._ (no
pediesi.contrato de exploraeleo eis
i cee.
,.1'.'eo:tOne- reg. . 283.128.
Deutricin, reg. 323.695.
s.T. 37 r e g. 338.513 de Merck &
Co. Inc . )- Av. g rbli,~ es contrates.

VT..n\713A:
Na Guanabara

Seção de Vendas: Av. Rodrimies Alves. 1
Agência h Ministério da Vazer:cla
Alemle-se a pedidos pelo Serviço de P.eembólso Postal
Em Brasília
Na Sede do D I . N

Transferência e Alteração de Nome
de Titular de Processo
.

Foi mandado anotar nos precessoe abaixo as transferências e ale
teraçbas de nome:

4 Nacional de Petróleo S.A. -(alteração de nome da marca Nacional ter:mos: 628.332 — 628.335).
Odol Sociedad Anonima Indústria!
4y Comercial (transferência para seu
nome das marcas:
Puloil, termo 637.349.
1 Super Puloil, termo 637e350.
1 Paulo Aquino, Reinam Mambrint.
;Joselito Mambrini, João Mambrini.
1Reinaldo Mambrini, Paulo Rubens
'Aquinti, José Carlos Mambrini e Aguinaldo Guidi (transferência para seu
' nome elas marcas:
Mambrileste, termo 892.582. .
termo 392.534.
1 Marnbriminas.
Mambraz, termo 02.585.
leamb, termo 892588. .
Mambrilapa, termo 892.559.
Mambri-Center, termo 892.590.
Mambrisui, termo 892.592.
1 Francisco Saraiva, Filho Sc. Cia.
Ltda. (transferência para seu nome
da marca Saraiva, regs. 215.983 -215.984).
Toshiba — Irne 9.A. Ind. e Com.
(alteração de nome da marca Iree.
termo 535.474 e ieg. 295.507).
Londrifarma — Catam Indústriae
Farmacêuticas S.A. (alteração de
nome das marcas:
Sanvisam, reg. 227.735. .
Ademina, reg. 238.891.
Isoleber, reg. 242.220.
Pulmocren, reg. 260.265.
Gamacilina, reg. 263.390.
Gamamicina, reg. 263.491.

:.5eguncla-feira 2Z
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Betaisteina, reg. 266.618.
Seleto S. A. Ind. e Com. de Café!
j N°. 769.702
Codau - Cia. de
N° 770. 111 - Cita lar - Hugd
Crotonex, reg. 268.817.
(transferência para amo. nome d Aguas Uberaba - Codau
cl. 33 -- Jesus Pranto R.odricue.3 - • c'. 42
Brevimix; reg. 268.973.
marca Seleto - tênna 538.810).
clichê publicado em 11 - 5 -67.
clichê- publicacio, em 15 5-67.
Ferbeun, reg. 271.509.
Superkaveá S. A. Tamsformadorcs N° 769.703 - Comparhia de Aguas • N9 10a153 - Cia. de Crédito
Londrif arma, reg. 274.938.
(alteração
de
nome
da
marca
SK
Uberab
a .-Codau -- Cia. de , Aguas Imobiliário - GB • - Cia. de Crédiio
Acetuber, reg. 275.551.
termo 642.977) .
Uberaba - Codau - clichê publicado Imobiliário - cl. 33 --- clichê pubiid
Gastrilae, reg. 277.236.
cado cal 15-5-67.
Jantes B. Beata Distiing Co (trans- em 11-5-67.
Nutrobioirn. reg. 278.808.
N9 769.720 - Molit
Penkel
Streptogama, reg. 2'76.810
ferência para sev nona da marca Jim
N' 770.156 -- Barão -- Baraa
Cie. GIVIBH - cl. 1 - clichê publiBiocaina, reg. 284.100.
Beato - termo 643 824)
Artefatos de Charão limitada - (1. 28
Ostam, reg. 304.866.
Prods . Químicos Fontoura Limitada cado; em 11-5-67.
- clichê publicado em 15-5-67.
, Biocaina, reg. 305.461.
(alteração de nome d arnarca Repefon
N9 769.721 - Zinal - Henkel.
770.165 - Edein ' Sociedade
Betacaina. reg. 311.594.
- têrmo 653.039) .
Cie GIVIBH
cl. 1 - c'ichê publicado Anônima Fundição de Aços EsP,:aaaig
Relaxin, reg. 320.741.
Diaanond Shma rock Corp (alteração em 11-5-67.
- cliché publicado em 15•.3-67.
Ascorbinase, reg. 321..171.
dé nome da niar-.a Daca mine - termo
N° 769.731 - Lournay
Colgate
No 770.167 -- Luno - Casa Lune
Dirifagin, reg. 327.060.
657.130) .
Loterias Ltda. - classe 49 - clichê
Pahnolive
Company
cl.
37
Diribiótico, reg. 327.776.
publicado em 15-5-1967.
Galantamine, reg. 333.927.
Indústria de Fios é Linhas Durex clichê publicado em 11-5-67.
N°
769.733
-A.utobrasita
Peças
N9
770.176
Conjunto
Brasiliense
Savidal, reg. à37.672.
Limitada (transferencia para seu nome
Atàobrasita Peças Limitada - cl.
- José Lino Rodrigues, William GaCloroliptol, reg. 377.190.
da marca Dm ex - têrmo 685.379) .
- 21 - 39 • clichêoublicacio em 11 briel, Bassitti, Ariovaldo Matos, DaFriolarulia - Ind. e Com. de Re: Metalurgica Ideal Limitada (transfe • de maio
niel Roberto Pontes Pires, Noel Per.
de 1967.
frigeraçãó Ltda. (alteração de nome réncia para seu noms da marca Ideal
reira de damargo - classe 32 - clida marca Friolândiaz reg. 343.661). --- termo 708.71
N9 769.766 - Os Feiticeiros -- chê pu':)licado em 15-5-1967.
Nelson Luiz Provada/ e Roberto Cr:stc
Rotaprint -Gesellschaft Mit BesCumpram exigêrt.:?.a•
No 770.177 - Carselwill - Inds.
Locks Guimar'ães - cl: 32 - cliché Químicas
chranter Haftung (alteração de nome
Carselwill Ltda. - classe
Stella S. A. !unte aos rega,
publicado em 11-5-67.
da marca Rotaprint, reg. 284.822).
1 - clichê publicado em 15-5-1°6'7.
379
797
-362
.891)
.
1\1°
769.773
Café
Santana
-.Soc.
NO 770.182 - Valsa da Saudade --I
Steiner American Cerporation (alde Moagem Borba Ltda. - cl. 41 - Jesulno Antônio D'Avila - classe 32
teração de nome e transferência da
Diversos
clichê publicado em 11-5-67.
- clichê publicado em 16-5-1967.
marca Toaliniro Automático Steiner,
N9 770.183 - Rádio Paulista - JeN° 769781 - Treseie resele reg. 290.919).
The Hover Company (titular do
suíno Antônio D'Avila - classe 33)
Larus Brother Company (trans- reg. 191.763) . - Arcruive-se o pedido Exportação, Importação de Meta's Li- - clichê publicado em 16-5-1967.
mitada - cl. 5 -- clichê publicado em
ferência para seu nome da marca
No 770.190 - J. P. - Joffre Pede anotação de fls. 12.
li de átrio de 1967 . '
Edgeworth, reg'. 307.936).
Indústria Farmacêutica Ltda. Sguibb Ind. Química S. A. (no
N° 768834 - Junfor - Estamparia tean
Antônio Tomas Vila Nova (transclasse 3 -- clichê publicado em 15
ferência para seu nome da marca pedido de anotação de contrato do Têxtil Junior Limitada -- cl. 23 - de maio de 1967.
reg. 292.661) . - Ar gui IW.-se o Pe- clichê publicado em 12
Velho Cão, rea. 308.539).
maio de
No 770.204 - Sacy - Fábrica de
Ind. e Com! Taurus Ltda. (trans- dido.
1967.
Escôvas e Vassouras Sacy Ltda. ferência para. seu nome da • marca
N° 769.837 - Sidow - Granja classe 29- clichê publicado em 15
Kid, reg. 318.040).
RetiPeação de CM:Ws
Sidow Limitada - cl. 19 - cliché de maio de 1967.
Josino Dantas e Camisaria EspeN9 769.485 - CotiVer, Fiesta -- publicado em 12-5-67
No 770.218 - Segurauto do Brasil
cial Ind. e Com. S.A. (transferênNo 769.838 - Vem Cruz - In- - Segurauto do Brasil S.A. Comércia (2) para seu nome da marca Ca- Maria Nieves Barral Martinez Bandústria
Gráfica
Vera
Cru:
cl
,
38
-cio
e Assistência ao Automobilista misaria Juvenil, reg. 339.666) .
cliero - ci. 8- 25 - 38 - 41 - 49
clichê publicado em 12 5-57.
classe 33 - clichê publicado em 13
Fabraço Ind. e Com. Ltda. (transclichê
publicad..)
em
10-3-67.
ferência, para seu nome da parca 1\1° 769.550 - São Francisca - FarN° 769.863 - LTsiminas - Usinas de maio de 1967.
No 770.224 - Abragão - Indústria
Wilvic, reg. 274.843).
Siderúrgicas
de IV:nas Cerais Socied..
mácia e Drogaria São Franaisso Lide Vinagre Allyagão Ltda. - classe
• Ind. e Com. de Calçados Arco- mitada - - ci . che publicado de Arfonima - Usiminas - cl. 18 - 41
- clichê pilblicado em 16-5-1967.
clichê publicado em 12-5-57.
Flex S.A. (transferência para seu em 10.5-67.
No 770.264 - Mug - jovem Guarnome da marca Star, reg. 273.834).
da (Administração e Participações).
N9 769 906 - Casa da Arcultor
• Landis Machine Company ( transfe • . N9 769.580 - Os Co rsários- - Ru- Fonseca
ei Filhos Limitada - ci. 7 --- Ltda. - classe 47 - clichê publicabens
da
Rocha
Tavares
ci.
33
-rência para seu nome da marca Buli
do em 16-5-1167
clichê publicado em 12-5-67.
clichê oublicado em 10-5-67
Dog - reg. 207.601) .
1\1° 769.929 - Esolanada - T‘-sàé
NO '770.302 - Ouro em Pó - Ind.
A. W. Faber-Castell (Holding) A.. . N9 769.582 -. T.putemode - Org. Leite Murta - cl. 46 - clichê publi- - classe 41 -. clichê publicado era
e Com. de Moagem Petrolina Ltda.
G. (transferência para 3eu nome da Toutemode de Com e Costira Lirni- cado em 12 de maio de 1967.
tada ei lo cliatté publicado em
N9 769.930 - Santa Marcelina - 16-5-1967.
marca Oldfaber - reg. 265201).
NO 770.391 - C.A.C.C.C. - Co.
Sandoz S. A. (transferência para 10 de maio de 1%1.
Soc. Comercial e Agrícola Santa Marorerativa A grícola de Cotia - Cooneseu nome da marca Denagen - reg.
calina
Ltda.
cl
.
19
clichê
publiN° 769 .583 -- rotAano.../e ---‘ Org .
rativa Central - classe 24 - cliche
266.023) .
publicado em 16-5-1967.
Toutemode de C.vte e Costura Limi- cado em 12-5-67.
N9 770.396 - C.A.C. C.C.
N9 769.931 - Santa 1VIarcelina Arthur Eberhardr S. A, Inds. Reu- tada - cl. 17 - clichê puNicado err
Agrícola de • Cotia. nidas (alteração de nome da marca 10 de maio de 1967
Soc. Comercial e Acmiéola Santa Mar Cooperativa
N° 769.591 - Vitanova - Produtos calina Ltda. cl. 41 -- clichê publi- Cooperativa (entrai - classe 31 --1
tare -rcg. 205C04).
clichê publicado em 16-5-1967.
Vitanova Limitada - c! 3 - clichê cado em 12-5-67.
Hidrasan Engenharia Civil - Sant- publicado era 10-5.67.
N9s 770.412 - '770.413 - 770.414
N°
769.939
IVIiroraa
Tecidos
- tária Ltda .
(alteração de me
o da
- 770.415 - '770.416 - '770.417 -cl. 23.
24 770.418
N9 69.633 Em1.1ac.li1tica - Me Fiuza Amorim S. A.
marca Hidrasan - reg. 206..11) .
- 770.419 - 770.420 770.421 - • 770.422 - 770.423
Lab. Searle Sintético Ltda. (altara- talurgica Brasileira Ultra Sociedade - clichê publicado em 12-3 67.
770.424
770.425 - '770.426
Anônima
ci.
50
cliché
publizado
Sintex
ção de nome, da marca Beano
1\1' 770.057 - Pôsto Fon-Fon em 10 de maio de 1967.
-- rep. 201147).
G. Braga Filho i Cia.
el. 2 -- 21 770.427 - 710.422 - 770.429
770.430 - 770.431 - Cotia N" 769_634 -- F.,mblealática - Me - 33 - 39 -2 47 - clichê publicado operativa Agrícola de Cotia - Co.
A Novaquimica Labs. S. A. (alteem
15-5-67.
ração de nome da marra Agercm - talurgica Brasileira Ultra Sociedade
operativa Central - clasaes 1 Anónima - cl. 6 - clichê publicado W 770.082 - MD - .Alexandre - 6 - 8 - 11 - 15 - 16 - 21 - 22
reg. 219.333) .
•
em 10-5-67.
Scharff cl. 39 - clic4tê publicada - 26 - 29 - 35 - 38 - 39- 49 -Gazola S. A. Ind . Mctalargica
publicados em 16-5-1957.
em
15-5-67.
1\1° 769.635 ..--., Embl emí tica - Me(alteração de nome da marca Elmo -NO '710.483 Orient - Ryuko S.A,.
reg. 228.796) .
talurgica Brasileira Ultra Sociedade
N9 770.083 -- MD - Alexandre 44
- 46 - 48 - 49 - 50 - clichê*
Anônima
cl
,
8
clichê
publicado
Scharff
cl.
31
cliché
publicado
Indústria Comércio e Importação -4
Glitz S. A. Indústria Exportação e em 10-5-67.
em 15-5-67.
classe 8 - clichê publicado em 16 de
Importação (alteração de nome da marN9 769.636 -- Embly nática - MeNo770.084 - MD - Alexandre maio de 1967.
ca Alfrediuho - reg. 233 145)
talurgica Brasileira T Pira Sociedade Scharff - cl. 28
publicado Nos 770.498 - 770..499 - Firebird
Ferro Corporation (transferêpela pa- Anônima - cl. 10 - et nché parblicado em 15-5-67.
- Produtoa Avico'as Firebird Ltda.,
ra seu nome da marca Emblemática -- em 10 de maio de 19t)7.
- classes 19 41 - clichê publicadd
N9
770.098
Reppoa
Kurt
Virem 16-5-1961.
reg. 255.014) .
1\1° 769.637 -- 769.638 - ".imblemágilio Napper
c). 8 - c1ich publiN9 '770.505 - Flasa - Ind. e Cora:
Latminios Lili Limitmla (transferên- tica Metalurgica Brasileira Ultra cado em 15 de maio da :967
cia para seu nome da ma;ca Lili - Sociedade Anônima - CS. 11 - 12 1\1° 770.100 - Scrvisol - Engenha- Guarany S.A. - classe 11 - clich3
publicado em 16-5-1967.
- clichês publicados em 10-5-67.
reg. 259.400)
N9 770.513 - Touro
Délio Gon.1
N9 769.668 769.675 - Casas ria e Isolamentos Iarnitada aServisol
Engenhariá
e
1Polatacrar.-1
Limitada
çalves
classe 41 - clichê publicam
Irmãos Hubsch S. A. Ind . e Com. Pernambucanas - L•andgren irmãos
do em 17-5-19e7.
ciichê publicar-to em 12.A.67.
(transferência para wa.: nome da marca Tecidos S. A. -- eis. 23 ----- 23 No 770.514 - Emblemática - Deli*
Hubsch - reg. 381.453 )
• clichês publicados em 11-5-67.
N° 770.102 - Sonet.traas Sor -. Gonçalves - classe 41 clichê ptpi
•Metro Química Bragantina Sociedade
N9 769.699 - Emblemática - Edi- Nacional de Educacão do Trânsito - blicado em 17-5-1967.
Anônima (alteração de nome da marca tôra Codex Limitada -- cl 32 - Àdil.s1 Para - clichê puNo 770.536 - Photolinea
Creu
Bragantina - reg, .387 539) .
clichê publicado em 11
blicado em 15 -5 - 67.
ção Photolinea - Fotografia e Dal_

I
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N ç' 767.994 - Per-Ama PublicidaN9 '781.984 -- E'mprêsa Charrua
Banho Publicitário Ltda. - classe 38
Emprêsa Charrua Ltda. - classes de Ltda. -- clichê publicado em 2 de
- clichê publicado em 17-5-1967.
Usipe- 41 - 42 - 42 - alichê publicado em mai( de 1967.
N9 '770.540 -- Usipedra
N 9 773.136 - O Bom Garfo Vai Ai:
dra Usina de -Pedras Ltda. - classe 2-5-1967.
o 1060 -- Onde o Bom Paladar Come
16 - clichê publicado em 17-5-1967.
N 9 767.985 - Emprêsa Charrua -- Realmente - Cantina 1060 Ltda. N 9 770.549 - Colubiaiol - Les La- Emprêsa Charrua Ltda. - classes 41
41 - 42 - 43 - cliché puboratoires Roussel - classe 3 - cli- - 42 - 43 - clichê publicado em classes
blicado em 2-5-1967.
chê publicado em 17-5-1967.
L-5-1967.
N 9 773.147 - Tri-Auto Peças N 9 770.559 - Casas do Folclore II. Stern Com. e Ind. S.A. - clasN9 767.986 - Emprêsa Charrua -- Tri-Auto Peças Ltda. - classes 6 se 25 - clichê publicado em 17-5-67. Emprêsa Charrua Ltda. - classes 41 8 - 14 - 21 - 39 - cliché publicaN 9s 770.607 - '770.608 '770.609 - 42 - 43 - clichê publica r:lb em do em 2-6-1967.
-- Emblemática - Coop. Agricola de 2-g-1267.
N 9 '773.151 -• A Doméstica - AntôCotia - Cooperativa Central - clasN 9 767.987 - Emprêsa Charrua -- nio Fonseca, Ferragens - classes 1
Ernprêsa
Charrua
Ltda.
classes
41
ses 1 - 2 - 4 - clichês publicados
- 6 - 7 - 8 - 11 - 12 - 14 e
em 17-5-1967.
- 42 - 43 - clichê publicado em - clichê publicado em 2-6-1967.
2-5-1967.
N 9 '7'73.152 - Alvorada - Comércio
N°s '770.610 - '770.611 - '770.612
Emprésa Charrua --- de Bebidas Alvorada Ltda. - classe
N 9 767.988
770.613 - 770.614 - 770.615 Emprêsa
Charrua Ltda. - classes 41 42 - clichê publicado em 2-6-1967.
- • '770.616 - 770.617 - 770.618 - 42 - 43 - clichê publicado em
770.619 - '770.620 - 770.621 2-5-1967.
•
N9 773.159 - Batman - Plinio
Telles Rudge Pilho - classe 23 - 170.622 - Emblemática - Coop.
'767.989
Emprêsa,
Charrua
-7Agrícola de Cotia - Coop. Central
N9
clichê publicado em 2-6-1967.
classes 5 - 6 - '7 - 8 - 11 - 15 Emprêsa Charrua Ltda. - classes 41
N 9 773.161 - Britânia - Agência
42
43
clichê
publicado
em
16
19
21
23
-22
24
Britânia de Passagens Ltda. - classe
2e - clichês publicados em 17-5-67. 2-5-1167.
38 - clichê publicado e:m 2-6-1967.
N 9 770.623 - 770.624 - 770.625 N9 773.173 - Saloia - ChurrascaN9 767.990 - Emprêsa Charrua *770.626 - 770.627 - 770.628 - Emprêsa 'Charrua Ltda. - classes 41 ria Saloia Ltda. - classe 41 - cli'770.629 - 770.630 - '770.631 - - 42 - 43 - clichê publicado em chê publicado em 2-6-1967.
770.632 - 770.633 - 770.634 - 2-5-1167,
N 9 773.178 - Somar Sociedad,
770.641 - Emblemática - Cooperade Mineração Extrativa Somex Ltda.
N9 '767.991 - Emprêsa Charrifá
770.638 - 770.639 - 770.640 -classe 4 - clichê publicado em 2
770.635 - 770.636 - 770.637 - Emprêsa Charrua Ltda. - classes 4' de junho de 1967.
clichê publicado em
- 31 = 32 - 35 - 38 - 39 - 40 - - 42 - 43
N 9 773,182 - Mocidade Europa tiva Central - classes 27 - 28 - 29 2-5-1167.
Lanchonette Mocidade Eurõpa Ltda.
tiva, Agrícola de Cotia - Coo p era767.992
Emprêsa
Charrua
9
N
41 - 42 - 43 -- 44 - 45 - 46 - Emprêsa Charrua Ltda. - classes 41 - classe 41 - clichê publicado em
2-6-1967.
47 - 48 - 49 - l0 - clichê publi- 42 - 43 - clichê publicado em N 9 '7'73.183 - Trevo - Restaurante
cados em 17-5-1967.
Trevo Ltda. - classe 41 -- clichê puNas 710.656 - 770.657 - 770.658 2-5-1967.
blicado em 24-1967.
- 770.959 P.P.P. - Pedreira e
N 9 '767.993 - Emprêsa Charrua
N 9 773.184 - Adua - Flôres e DePavimentadora Pirituba Ltda. -- Emprêsa Charrua Ltda. - classes 41
classes 7 - 11 - 4 - 16 - clichês - 42 - 43 -e clichê publicado' em corações Adua Ltda. - classe 45
- clichê publicado em 2-6-1967.
publicados ern 17-5-1967.
2-5-1967.
N 9 '7'70.680 - Jornal de Notícias
Edval Monteiro Rodrigues - classe 32 - clichê publicado em 18-5-67.
N 9 770.716 - Biemica - Beiersdorf. Bircic & Cia. Ltda. -- classe 41
-- clichê publicado,em 18-5-1967.
N° 770.718 - Andarsa - Hotel
Andarsa Ltda. - classe 0 - clichê
publicado em 18-5-1967.
N 9 '767.718 - Souza Barros - Câm.,
bio o Títulos - Escritório Souza Barros - Corretagens de Câmbio e Títulos Ltda. - classes 33 - 38 clichê publicado em 28-4-1967.
N 9 s '767.795 - 87.796 - 767.797
- Cristiana - Cristiana AdminisVOLUME V.
tração, Participações e Comércio S.A.
classes 32 - 38 - clichês publicados em 28-4-1967.
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
N 9 767.109 - '767. .810 - 767.811 '767,812 - 767.813 - Santana - Santana Agro Pastoril S.A. - classes
ATOS .r,..EGISLATIVOS DO PODER EXECUTIVO
26 - 28 - 41 - 45 - 38 - clichés
publicados em 28-4-1967.
Leis de julho a setembro
N9 767.817 - Relotécnica - Izio
Divulgação n9 1.1/3
Zisels - classe 33 - clichê publicado em 28-4-1967.
PREÇO NCr$ 10.00
N 9 771.789 =Verde Oliva - Clube
dos Subtenentes a.• Sargentos do II
VOLUME VI
Exército - 'classe 32 - clichê publicado em 26-5-1967 - local São
Paulo.
ATOS DO PODER EXECUTIVO
/kV 771.820 - Recomaso - Reconisso - Representações e Comércio
Decretos de julho a setembro
de Madeiras Ltda. - classe 4- cliché publicado em 36-5-1967 - local
Divulgação n9 1.114
São Paulo.
17" 771.861 - Fiofix - Modas e
PREÇO NCr$ 20,00
Criacões Fiofix Ltda. - classe 36
- clichê publicado em 26-5-1967 7e--Vir Paulo.
A VENDA:
N9 771.871 - Perdiz Motor - Luiz
Norberto dos Santos ' - classe 31 Na Guanabara
clichê publicado em 29-5-1967.
N9 771.872 - Plastinclústria - DieSeçáo de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
ter Joaquim Sippli e pilho Borda classe 16 - clichê publicado cru 29
Agencia /: Ministerio da Fazenda
de maio de 1967. -sc
Atenclq a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
N9 767.972 - Dinatron - Dinatron Indústrias ui/nicas Ltda. Era Brasília
classe 18 - clichê publicado em 2
de maio de 1987.
Na sede do D.I.N,
N 9 767.953 - ES* - Brasilva
Bresilva S.A. Importadora e Exportadora - classe 41 - clichê publicado em 2-5-1907..

COLEÇÃO DAS LEIS
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N9 773.187 - Frener - Prener Indústria Metalúrgica Ltda. - classe
11 - clichê publicado em 2-6-1967.
N9 773.198 -- Mita - Izumiro &
Takeda Ltda. - classe 36 - cliche
publicado em 2-6-1967.
N 9 772.612' - Rio Itain - Benedito
Nunes Santos - classe 41 - clichê
publicado em 1-6-1967.
N 9 770.730 - Aquarela - Chicralla
Chicre Kezen - cl. 22 - clichê publicado em 18 -5-67. N9 770.736 - W 1VX - Wilson Mansour - el. 28 - clichê publicado em
18-5-67 - local São Paulo.
N 9 770.137 - W M - Wilson Mansour - cl. 42 - cliché publicado em
18-541'7 - local ,São Paulo.
N o 170.773 - Cognac Marnier-Lapestana - Societé des Produits Marnier - Iapostolie - cl. 42 -- clichê
publicado em 18-5-67.
10 770.798 - Fligrade - Higrade,
Importadora Ltda. - cl. 8 - clichê
publicado em 18-5-61'.
N9 770.819 - Satel - Satel, Distribuidora de Produtos Farmacêuticos
Ltda. - cl. 3 - clichê publicado em
18 de maio de 1967.
N9 770.848 - Itamaraty Frigorifico Itamaraty Ltda. - el. 41 - clichê publicado em 19-5-67.
N 9 770.851 - Agarca - Confecções
Agarca Ltda. - cl. 37 - clichê publicado em 19-5-67.
N9 770.852 - Minerarte - Ind. e
Com. Importação ealzportação Ltda.
clichê publicado em 19 de
- el.
maio de 196'7 - local São Paulo.
N o 770.877 - Su- Kola Q-Refres-ko - S. A. - Ind. e Com. cl. 4? - clichê publicado em 19-5-67
N 9 770.879 - Brasinha - Instituto
de Beleza Brasinha Ltda. - cl. 48
- clichê p ublicado etn 19-5-67.
N 9 770.880 - Loja dos Bordados
Comércio de Bordados Lealter.
Dtda. cl. 37 - clichê publicado
em 19-5-67 - local São Paulo.
NQ '770.187 - Nossobanco - Banco
Nacional da Lavoura e Comércio S.A.
- cl. 38 - clichê publicado em 19
local São Paulo.
de maio de 1967
N9 '770.888 - Frossobanco - Banco
Nacional da Lavoura e Comércio S.A.
Nacional 3icãES TH AR OD ILIN
- lc. 33 - clichê publiccio em 19
de maio de 1967 - local São Paulo.
N° 770.889 - Nossobanco - Banco
Nacional da Lavoura e Comércio S.A.
- el. 33 - clichê publicado em 19
de maio de 1967 - local São Paulo.
Republicação: Diretor Geral Divisões - Serviços e Seções
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• Expediente de 16 de dezembro
de 1969
Privilégio de Invenção Deferido
N9 148.679 - Extração de frações
de baixo pêso molecular de polimerizados sólidos (de propileno) - Phillips
Petroleum Company.
Notificação
Ficam os requerentes abaixo mencionados convidados a comparecer a
êste De p artamen fm no prazo de 90
dias, a fim de efetuar o pagamento
da taxa final e retirar o certificado
de acõrdo- com o Decreto Lei n 9 254
de 23.2.69:
N o 14(L875 - Pereira, Wilson &
cia Ltda.
Pat. 81.925.
N 9138.616 - General Electric
Company - Pat. 81.997.
N 9 147.983 - Badisehe Anilin
Soda Fabrik Aktiengeselischaft Pat.
82.121.
N 9 148.110 - N.V. Philips 'Gloeil ampenfabrieken - Pat. fr .141
0 9 152.111 - Tadatsugu Shibuya
- .at. 82.159.
N9 152.276 - Pedro Taguada Pal. 82.160

-
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N9 152.224 - General Electric
Company - Pai. 82.162.
Silopary S.A. - Pai.
N9 142.221
82.166 .
N. 153. 157 - Hendrikus Johafines
23eumer e Roskimex N.V. - Pat.
82.479.
Ni? 154.191 - Sociedade Mecânica
Ranieri Ltda. Pat. 82.187.
N°154.409 - Telephone And Electricial Industries PTY Limited • Fat. 82.193.
Moda() Industrial
N9 167.261 - Duracor S. A. Ind. e
Com. - Pat. 7.059.
N9 176 856 - S. Paulo Alpargatas
S. A. - Pat. 7.063.
Exigências
Cumpra exigências técnicas:
N9 163.109 - Stephane Josepla
Brondello.
N9 168.928 -• Luk Lamellen Und
Kuppungsbau GIVIBH.
13und
N9 168.982 - Bet,eiligungs
- Patentverwaltungsgesellschaft, Mit
Beschrankter Haftung.
N9 189.965 - Antônio Augusto Cor •
•
rêa.
N9 181.240 - Barcos Lovefort S. A.
Ind. e Com.
N9 133.553 - The Mount Sinai Haspitai Research Foundation Inc.
N ? 178.459 - Ind. de Brinquedos
Comanche Ltda.
N9 191.634 - Adm. Chemicals, D1vision of Ashland 011 & Refinniga
N9 168.774 - Plasticos Veyka Ltda.
Ind. e Com.
N9 169 133 - José Carletti, José
Ferreira Lima e Américo Saltes.
N9 169.134 - José Carletti, Jase
Ferreira Lima e Américo Salles.
N9 174.304 - Arpoa,dor Inds. de
Roupas Ltda.
N9 177.543 - Borba Com. e Representações.
N 9 173.291 - Roque Robortella.
N 9 182.126 - General Eletric Company.
Wapsa Auto Peças S. A. (opoente
do tèrmo 145.308).
N9 181.757 - Eastman Kodak Co.
Uniroyal Inc.
N9 181.920
Cerâmica S. BerN9 146.648
nardo S. A.
N9 176.575 - Jorge Wisznietviec'ni.
N9 177.355 - Serbi A. G. S'imdiengesellschaft Fur Die Industriado
Von Bautenteilen.
N9 1'77.931 - Max Baerrnann.
N5 178.637 - Antônio Poldouf.
Ouro Pino S. A.
N9 179.279
Ind. e Com.
N9 179.293 - Bettin & Cie.
N9 164.893 - Italma S. A. Ind.
Domobiliário.
N 9 167.319 - Ciriaco Loddo.
•
Diversos
N9 175.820 - Ind. e Com. de Peças Para Automóveis Brosol Ltda.
- Fica sem efeito a exigência pu-•
blicada 'em 15-12-69, pois se trata de
publicação de ponto.
Air Products And Chernicals nac.
(junto à pat. PI ri 9 72.979 e PI número 64.290) - Arquive-se o pedido
de anotação de transf: por falta de
cumprimento de exigência.
Bentivo5dio Marini (titular da pai.
MI n9 4.750) - Prorrogue-se:
S. A. Industrial Irmãos Lever (titular da pat .MU n 9 5.953) - Prorrogue-se. •
N9 141.536 - Celestino Zapico coto
Arquivado.
N9 174.887 - Chicago Pneumatte
Tool Co. - Arquive-Se.
N9 173.182 - S.I. Du Pont de
Nemours And. Co. - Arquive-se.
Retificação de Pontos
N9 144:546 - Nova disposição construtiva em chaves eletrônicas auxiliares - Produtos eletrônicos meta l
-texLda.Pontspublicadoem12
de julho de 1968 - Em 14 de seterhbro de 1962.
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N9 150.489 - Motor de Combustão
Interna com embôlo rotativo--tal & Sachs A. G. - Pontos p ublicados em 11-12-69.
N9 158.243 - Processo e dispositivo
para fabricar pedras de construção
de grandes dimensões, particularmente pedras de construção acaba.las e
seus elementos - Heinz Josef ,-eause
- Pontos publicados em 15-12-69 Em 8-4-1964.
N9 157.547 - Serra elétrica circular
para abrir costelas ou pontas de agulhas de bovinos e usos correlatos João Roberto Dal Pino - Pontos publicados em 15-12-69 - 4 9 panto: "Serra Elétrica Circular".
N9 156.613 - Máquina Testai Sulzer Freres Societe Anonyme Pontos publicados em 15-12-69 - Eia
3-2-1964.
N9 149.731 - Arranjo em dispositivos de ssutentação para estruturas de painéis de fôrro - Odvar Siga
vald Halbostad e Gunnar Arnesen Pontos publicados em 15-12-69 Prioridade depositada em'8 de junno
de 1962 sob o n9 144.664.
N9 146.706 - Processo de preparação de produtos de cerâmica resistentes a radiações - Uni ted States Atamie Energy Commission - Pontos
publicados em 15-12-69 - Em ó de
fevereiro de 1963.
, N9 146.277 - Processo de fabricação de Tiocarbanilidas com propriedades
anti-inflamatórias e inti-fungicidas e prodtito resultante - Madan A. G. Pontos publicadosem 15-12-69.
N 154.952 - Máquina para carregar e descarregar os canais de um reator
nuclear - Commissariat a L'Energia
Atomique - Pontos publicados em 15
dedezembro de 1969 - Prioridade depositada em 13 de dezembro de 1962,
sob o n5 918.575.
N° 113.969 - Método de fabricação
de elementos para construções c produtosresultantes Lockheed Aircraft
Corp. - Pontos publicados em 15 de
dezembro de 1969.
N9 149.418 - Carburador para motores de combustão interna - The Bendix Corp. - Pontos publicados cm 15
cle,dezembro de 1969 - E. U. A.
N° 145.540 - Composições compreendendo misturas de polimeros e processo de prepará-las - The B. F.
Goodrich Co. --: Pontos publicados em
15-12-69 - Prioridade depositada sob o
n° ' 160.891.
N5 146.420 Circuito hidráulico
para o acionamento de um ejetor de - raspadeira de movimento de terra - Caterpillar Tractor Co. - Pontos publicados em15-12-69 - Em 24-1-63.
N5 148.701 Nôvo processo para
fabricação de velas para filtro - Cerâmica Suzano Ltda. - Pontos publiEm 26-4-63.
cados em 15-12-69

N' 513.222 - Pedrabras - Cons. e
Incl. de Plástico, Lavac)poS Ltda. cl.
N° 620.535 - Tabasul - Tabacos
Sul Riograndenses S. A. - cl. 44
249 496.983 -- Villasboas - Vilasboas S. A. Inds. de Papel - cl, 28.
N5 497.548 - Cosia! - Coral Sercl, 33.
viços Contábeis :atda.
N° 497.719 -- Ea CO - EACO
cl.
Engenharia e Arqu'tetura Ltda.
25.
S. Felix -Sociedade
N5 49.421
Com. c Adm. S. Felix Ltda. - el. 50.
N' 577.163 - Blagues - Casa Editenaa Vecchi Ltda. - cl. 32.
N9 557.164 - Natural:a - Casa
Editôra Vecchi Ltda. - cl. 32.
N' 539 194 -- Emblemática - Ibesa
Brsileira de Embalagens S. A.
- cl. 32.
No 539.690 - Emblemática - Ibesa
Ind. Brasileira de Embalagens S. A.
- cl. 32.
N9 540.428 -Orban Organização
Bandeira,..ce - Miguel Barbieri - cl.
32 - (na cl. 32 com eaclusã'o dos artio-..indicados pela seção).
N9 546.621 - Granjorta - Granjor41.
ta Gomes Ind. S. A
Expressão de propaganda defcr:da
1n1 9 593.02 - Grace W. R. GraArt. 101.
cc 'El Co. - cl .1 a 50
Marcas indeferidas

N° 597.721 - Breez - Cia. Gaspar
Gasparian 'Ind. - el. 23.
N° 580.780 - Verdadeiro - Agenor
Marão Miguel - cl .48.
N5 415.56 1- Filmes Franceses Emprêsa Gráfica O Cruzeiro S. A. cl. 32.
N9 651.371 - Manequim ou Modèlo
Paulista de.l.964 - Mil Novecentos e
Sessenta e Quatro - Luiz Antônio Salles - cl. 38.
N° 523.637 - S. Francisco Moinho de Arroz - São Francisco
Ltda. - el. 41.
N9 538.088 - Pérola D'Oeste Com. 'Pérola D'Oeste Ltda. - cl. 41
Dona - Bar, Lanches
N9 546.259
Dona Ltda. - cl. 41.
Nr) 557.166 - Bibliotecas das Cidades Brasileiras - Casa Editôra Vecchi
Ltda. - cl.
Notificação

Ficam os requerentes abaixo convidados a comparecer à êste Departamento
no prazo de 90 dias, a fim de efetuar o
pagamento da caiza final e retirar o certificado de acôrde com o Decreto-lei nkmem; 254, de 28-2-67:
N q 629.008 - Dictator Molas para
Portas Ltda. - Reg. 400.925.
N° 485.489 - Belloiti •& Cia. Ltda.
- Reg. 400.982.
N5 597.482 - Lera (Zoin. e RepreREPLIBLICAÇÃO - DIRETOR
sentação Ltda. - Reg. 400.987.
GERAL - DIVISÕES N5 489.566 - The Gillette Co. SERVIC'")S E SEÇÕES
401.022.
D. O. de 11-12-1969
N° 627.50 1- rutilaria Caldas Ltda.
Expediente de 16 de dezembro de 1969- - Reg. 401.049.
Marcas dee[rW.,3s
N9 615.434 - Rodoblo Antônio ac
•
Lara Campos - Reg. 395.715.
N° 463.090 - Coteplast - Coteplast
N9 640.822 - Chiyoda Mhemical EnInd. e Com. de Confecções Ltda. - gineering• fis Construction Co., Limited
cl. 28.
- Reg. 401.388.
N5 640.823 - Odyoda Chemical EnN5 549.923 - Flores de Iemanjá Construction Co., Limited
Rubem Baptista Chaves -- cl. 48 - gineering
(com exclusão de artigos de toucador). - Reg. 401.389.
N5 640.861 - Colamarino S. A.
1\15 571.204 - Timita - Irtex Ind.
e Ligas. - Reg. 401.390.
Nacional de Explosivos Ltda. - cl. 8.
N9 641.274 - Rádio e Televisão
N9 585.350 -• Banquei - F. M.
Sontelk Ltda. - Ibtg. 401.401.
.
StamPer Co. - cl .41.

MIVIB Graminho
N° 815.046
Reg. 401.409.
1\15 851.766 - Metal Leve S. A.
Ind. e Com. - Reg. 401.41..
N° 331.847 - • FarbenfabrIen Bayet
Akt:engellschaft - P-g. 401.418.
N° 480.103 - Westhinghouse Bra.
ke
Signal Co . Limited - Reg. lab.
mero -401.423.
N5 484.350 - S-reen Gema Inc.
Reg. 401.425.
N9 559.907 - rornotcq Representa.:
çôcs Com. c Imp. Lida. - Reg. nó.
mero 401.448.
N° 628.510 - Química Baruel
- Reg. 401.455.
N° 629.445 - Madeireira Coriunba.
tal do Sul Ltda. - Reg. 401.461.
N° 565.601 - Britsh Domestio
Ap. ances Limi,td. -- Reg. 401.465.
N° 636.058- Bar e Lanches Meridional Ltda. - 401.471.
N" 627.005 - Sociedade Construtora
Sum:c Ltda. - Reg. 401.480.
N5 627.847 - Solipel Scic:eclade Ind.
de Papéis Ltda. - 401.488.
N9 628.541 - Bicicletas Monark S.
A. - Reg. 401.493.
N5 -640.174 - Bar e Café Flor da
Freguezia Ltda. - Reg. 401.497.
N° 640.218 - Cobaline Ind. e Com.
de Auto Peças Ltda. - Reg. 401.498,
N9 640.869 - Clube Athtico Pau,
listano - Reg. 401.504.
N° . 498-.631 - Discorn Ind. Têxtil
e Representações Leda. - Reg. número 401.510.
N° 593.503 - Pecan Com. e'Repre.
sentações Ltda. - Reg. 401.513.
N° 628.899 - Vertinpress Inds Qui.
micas Ltda. - Reg. 401.524. I
N9 629.148 - Citursa Com. e Ind..
de Turismo S. A. --- Reg. 401.526.
N5 629.274 - belc:o Monteiro de
Lima, Virgílio Horácio de Castro Veado
e Ana Adelina Lins - Reg. 401.529.
N9 629.568 - S. Paulo Alpargatas
Reg. 401.531.
S. A.
N° 630.693 - Equipamentos Von.
guarda Ltda. - rieg. 401.534.
N5 620.283 - Emílio P:eri S. A.•
Ind. e Com. - Reg. 401.558.
N5 629.594 - Transportadora Irmãos
Mosca Ltda. - Reg. 401.566.
N° 640.278_- Jamor Representações
e Brindes em Gera Ltda. - Reg. nú.
mero 401.585.
No 640.284 - Bar e Lanches Lacerdd
Franco Ltda. - Reg. n° 401.586.
N9 640.328 - Miguel Lancellotti Soo
brinho - Reg. 401.587.
N9 640.362 - ind. e Com .. Copara,
Ltda. - Reg. 401.590.
N° 640.621 - rrigobras Cia. Brasi.
/eira de Frigoríficos - Reg. 401.595.
N9 640.714 - Ind. Eletro Metalkr.
gica Sellinas Ltda. - Reg. 401.596.
N 9457.599
Geraldo Jorge Pereira
Reg. 401.60 1.
N9 486.393 - Botica ao Veacict
D'Ouro Ltda. - Reg. 401.606.
N° 600.526 - Adonis Cardoso Chaves - Reg. 401.611.
N° 617.519 - Transportes e Serv14
ços Técnicos Transgás Ltda. -- Rega
n° 401.617.
N9 640.908 - Zortea Brancher
A. - Reg. 401.638.
NQ 641.140 - Av:o Ind. e COM.;
Reg. 401.641.
Aguapeí Ltda.
Retificação de c/ichè
Nelló Bato
In1° 768.490 - Mecanit
taglia - cl. 6 - clichê Pub. em 4
maio de 1967.

"1
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N" 768.451 -- - .1ontotel - Monta;.c1
mitado cl. 16 -clichz: publ. em 4
Montagem Cobercul'a Fibro COnento Lide . ma:o . de 1967.
N .. 768.362 - Teicon - Com. e
11,:-:„re.sc-:ntações Teico-n . Ltcla. - classe 111. - clichê roblicad4 em 4 de
ino de 1967.
.ví, 765.759 - Projetec - Projetec
Eienharia de Sistemas e Processos
Ltda. -- classe 33 --- clichê publicado
em 13 de altn.1 de 1967.
Contrato de xploração de Marcas
Mentana S. A. Engenharia e Com,
(no pedido de averbação de contrato
na, marca WH-Koroclur n" 320.885) Averbe-se o contrato de exploração
a favor de Montana S. A. Engenharia e Com. a titulo exclusivo - 2)
Anooe-se a alt, de nome da licenciada para Montana S. A. Ind. e
Comércio.
S. A. Produtos Químicos Para :.,onstrução (no pedido de averba_ o de contrato, a título exclusivo,
da marca. Sika n9 323.443 - Sikano.
nV ',37 .635).
Getoflex Ind. •e Com. Ltda. (no
pedido de averbação de contrato da
marca - Getefo n9 304.423).
Transferências e Alterações de Nome
dó Titular de Processos
Foram mandadas anotar nos Processos abaixo mencionados as seguintes Transferências e Alterações de
nc..taa do Titular de Processos:
:stribuiclora de Bebidas Tijuca Lim_.acla e M. Glaser (transf. para seu
nome da marca Monjopina - Têrmo
n9 712.547).
B. T. Babbitt Inc. (Transf. para
seu nome da marca Babbitt - Têrmo n9 634.651) - Torno sem efeito
a e .igência de 9.10.69, pois o créspacio é transferência.
Foi mandado cancelar o Registro
abal.:o mencionado:
N9 395.734 - Rosalia KolLerg Costa - (Cancele-se o registro),
Exigências
Cumpra exigências:
. N 9 638.639 - Combrad Cia. Brasileira de Rações e Adubos - Laboratório Emer S. A. (junto ao registro 300.084) - Quanto ao registro n9 297.210, arquive-se o pedido
de anotação de transferência por falta de cumprimento de e:gigência.
708.748 - Sociedade Paulista
:apansão Imobiliária Ltda.
N , 809.725 - Luiz Marinho dos
Santos.
N9 547.905 - Leonidio Jorge Valente.
Diversos
N9 709.535 - Orcaimex Organização Campineira de Imp. e Exp. Limitada - Torno sem efeito a exigência publicaua em 16-5-69 e ratificada em 23.5.69 - Consta publicação
de clichê em 8.12.65.
N) 648.679 - Sintesia Carioca Ind.
Química S. A. - Ag uarde-se o término da vigência do registro 225.190
e o T. 511.889
Vo-Fer Ind. e Com. (opoente do têrmo 421.581) - Defiro a. impugnação.
N9 521.851 - José Marcato - DeIiro a impugnação de fls.
A rq uivamento de Processos
Foram mandadoe Arquivar os
Processos abaixo mencionamos:
- N9 577.427 - Bar e Café Apuliense
Limitada.
N 9 631.645 - Manipulaciora de Cereais Ltda. Com . e Imp. •'Kap.
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N9 631.647 - Irnp. Comercial de
Maquinas Tamoio Ltda.
N9 631.648 - Madeireira Nevada
Limitada.
N9 679.064
Empreza de Bebidas
Az de Ouro Ltda.
N9 679.065 - Empresa de Bebidas
Az de Ouro Ltda.
N9 680.516'--- Móveis e Decorações
Arabic Ltda.
N9 815.246 - "rnd. de Produtos
Alimentícios Reinibir.
N9 619.958 - Emp. e Exp. Nissho
do Brasil Ltda.
N9 631.627 - Prisma Consertos e
Reparos de Veículos Ltda.
N9 631.782 - MR Ind. e Com. e
Representações Ltda.
N9 633.945 - Jeanette Adib.
N5 634.112 - Lidalar Utilidades do
1•,, r Ltda.
N9 634.196 - Fiação Luglmar S.
A.
N° 4534.198 - Recife Com. Ltda.
Recol.
N9 634.228 - Tinturaria Fortaleza
da Lapa Ltda.
Soter EngeN9 634.229 -.
nhn:ria Construções Ltda.
N9 634.238 - Palacio das Creanças
Limitada.
N9 634.273 - Ind. de Parafusos
Roclipa Ltda. 1\19 634.626 - Graphis Artes Gráficp s Limitada.
N9 635.158 - Norconsult Consultora de Organizaeão Ind. e Com. Limitada.
N9 r1 - .073 - Hagaplast Produtos
PI P sticos Ltda.
N9 640.230 - José Paulo de Barros. Mello, Jair° Bina França.
N9 640.252 - Ba, e Lanches Tucuruvi Ltda.
N9 439.822 - Mecânica Fermec Limitadr
N9 494.955 - Restaurante e Pizzai'°. Nrwso Ponto Ltda.
149 495.270 - Casa de Carnes Cornelia Limitada.

N9 495.539 - Auto Peças Tropical
Limitada.
N9 520.676 - Fergo S. A. Ind.
Mobiliária.
.N9 562.961 - Loja Brotinho Limitada.
N9 564.920 - Comeca Com. e Imp.
de Máquinas Industriais Ltda.
N9 586.969 - Retificadora Mototécnica Ltda.
N9 586.971 - Mecânica Geral Para
Autos S. Antônio Ltda. .
N9 -630.385 - Pa.vhnentadora e
Construtora S. Luiz Ltda.
N9 630.392 - Mi crozin Galvano.
plastia Paulista Ltda.
N9 630.430 -- Distribuidora de Materiais Para Construção Constrular
Limitada.
N9 634.141 - Transpaulo Transpor:tadora de Combustíveis Ltda.
N9 635.137 - Mercearia Mirandela
Limitada.
N9 635.141 - Ind. e Com. de Colchões Maná Limitada.
N9 637.573 - Brecar Auto' Peças
Limitada.
N9 650.967 - Mary Rose Modas Limitada.
N9 671.840 - Shiçaeru Miyabayaski.
N9 671.689 - Paulista Representações e Com. de Confecções Limitada.
N9 671.623 - Organização Fotográfica. TranscoIor Ltda.
N9 671.622 - Gravadora de Discos
Ace nulco Limitada.
N9 671.513 - José Luiz Braques
Lourenço e Dano Braques Lourenço.
N9 67,-190 - Distribuidora de Doces Diãna Ltda.
N9 671.158 - Arnaldo Dias Pereira
E'stofador Oriente.
N9 671.186 - Sumaré Passagens e
Turismo Ltda.
N9 671.170 - Caravelas Corretagens e Representações Ltda.

•CÓDIGO
DE MINERAÇÃO
LEI E REGULAMENTAÇÃO
DIVULGAÇÃO N9 1.001
.

PpiÇÃO

PREÇO: N 'Cr$ 1,20
VENDA
Na Guanabara

'Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência I - Ministério da FazencL
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
Em Brasília
Na Sede do DIN

N9 670.512 - MiliVolkse Peças
Acessórios Ltd a.
N9 670.410 - Loja Silmer Ltda.
N9 '70.247 - Cia. Internacional de
Discos e Filme s.
N9s 670.246 - 670.245 - Cia. Internacional de Discos e Filmes.
N9 670.123 - Alvaro, Fernandes 'as
Cia. Limitada.
N9 -670.089 - Termic Aquecimentei
Central Limita da.
N9 669.574 - José Paulo Saddi.
N9s 669..572 - 669.568 - 669.569
- 669.570 - 669.571 - José Paulo
Saddi.
N9 616.481 - Fábrica de Monõmetros Willy Ltd a.
N9 612.864 - Publicidade Rate Limitada,
N9 607.759 - Construtora Rio S.
Paulo Limitad a.
N9 595.842 - Confecções Henrique
Limitada.
N9 484.122 - Viação Monções Limitada.
N9 675.475 - Carlos Haroldo Barbosa.
N9 675.249 - Mafer Com. de Madeiras e Ferragens Ltda.
N9 675.147 - Cia. de Empreendimentos Agro Pecuários Copagri S.A.
N9 675.116 - Sociedade Técnica de
Montagens Industriais Ltda.
N9 675.013 - Rosebaby Modas Limitada.
N9 675.004 - C EM Itamar Comestiveis Limitada.
N9 674.957 - Eletrônôica Ind. S.A.
N9 674.785 - Octavio Francisco Pinheiro.
1? 674.707 - Frutal Represcos Limiada.
IV 674.567 - Guilherme Grams.
N9 596.654 - Terlar Corretores Associados Ltda.
N9 668.815 - Transvox Coffl. o •
Ind. Limitada.
N9 669.115 - Sotrena Sociedade
reabainos ae Engenharia Ltda.
5v7.b24 - Garberton Com, Brasileira Ltda.
JN 651.vo4 - Nelson Ferrari,
N9 665.395 - Café Ipó Limitada,
N° 667.270 - Siso Sociedade Ind.,
Sereciniense de Café Ltda.
N? 667.718 - Consorcio Brasileiro
de Materiais de Cunstrução.
N9 668.633 - João Luiz Hilario da
Silva.
N 9 613.339 - Copan Consatcio Paa
Americano de Investimentos Ltda.
N9 613.338 - Copan Consorcio Paa
Americano de Investimentos Ltda.
N9 613.283 - Jannario Theodoro
de Souza.
N9 668.782 - Cotoreafe Comissaria
e Torrefação de Café Ltda.
N 9 618.621 - Rodr1gues da Silva
& Cia. Ltda.
N 9 681.582 - Imp. Regente Fe1j6
Limitada.
N9 681.412 -,Prior Discos S. A.
N9 680.941 = Shiunha Oswaldo
Kubota.
_ N9 680.940 - Shiunha Oswaldo
Kubota,
N9 680.855- - Empresa Brasileira de
Ar Condicionado Ltda.
N 9 680.784 - Edita Ora e Livraria
Inaya Ltda.
1? 680.373 - Com. e Imp. Campos
S. A. Cicasa.
N9 680.426 - Corlatex Representações Ltda.
N9 677.134 - Passabra S. A. Agência de Viagens e Turismo.
N9 680.372 - Com. e Imp.
pos S. A. Cicasa.
•N9 676.807
Guilhermino Wasserman,

ar;

149 677.033 - - Torrefação e Moagem
Luzitano Ltda.
N9 676.792 - Confecções Britânica
Limitada.
N° 676.806 •- Guiihermino
serman.

g
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N9 676.791 - Rich, Mans's Magazine Limitada.
N9 676 7»0 - Confecções Jasval
Limitada.
N 9 676 788 - Metropole IMp. e
Exp. Limitada.
/49 616.789 - Metropole 'mis. e
Exp. Limitada.
N9 676.787 -• Confecções Finotex
Limitada.
Cres- No 678.639 - Ponciano Blanco
e
po.
N9 676.838 - Ponciano Blanco
Crespo.
N9 676.484 - Cerealista S. Luiz
Limitada.
N9 676.077 - Bebidas -Ypiranga
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Agente - Pedro Persona T. dC
Agente - Augusto Curvo Leite.
n°3.563.
g
TM 36).916.
365.976.
Marca - Casas Indusca/.
Marca - Edificio São Migue/.
Recorrente -. Companhia BrasiRecorrente - Tufy Miguel Calfat
Na conformidade do que dispõe o leira de Roupas.
Agente - Rex-Sociedade Civil de e Elias Miguel Calfat.
Regimento Interno do Conselho de
e Patentes.
Agente - Empresa Mercúrio ' de
Recursos da Pro p riedade Industriai, Marcas
Recorrido - A Companhia Indus- Marcas e Patentes Ltda.
aprovado pelo Decreto n 9 64.129 de
trial
de•Calçados
"Iraluscal".
24 de fevereiro de 1969, e o DecretoAgente -- Augusto Curvo Leite.
TM 367.5R9 - Anexos: R. 100.200
lei n9 254. de 28 de fevereiro de
e R. 176.780.
1967, serão julgados em Sessão OrdiTM 360.918.
Marca - Biegastrina.
nária, do dia 29 de dezembro de 1969,
Marca - Casas Indusca/.•
Recctrente - Laboratório Farmaa
Recorrente - Companhia Brasi- cêutico Richarel Ltda.
às nove horas, na Sala de Sessões do
Edifício dó a.fIC, 12 9 andar, sala nú- leira de Roupas.
Agente - Pan-America Patente$
mero 1.222:
Agente - Rex-Sociedade Civil de e Marcas.
96:654:
Marcas
e
Patentes.
TP ng
Te,(I 356 :868.
Invento - Uma máquina e procesRecorrido - A Companhia IndusMarca - Perfex.
S. A.
so para produzir cafés finos "por cho- trial
de Calçados "Induscal".
Recorrente - Companhia Perfez
térmico".
Agente - Augusto Curvo Leite.
N9 676.076 - Bebidas Ypiranga que
Transporte Engenharia, Comércio e1
Recorrente - ,Usicafé S. A. - CoS. A.
Indústria,
TM 381.195.
e Exportadora.
N9 673.937 - Silvio Cardoso Nu- missaria
Agente - Agência Moderna de
Agente - Empresa Mercúrio de
Marca - Amália.
nes.
Agro Industrial Ama- Marcas e Patentes Ltda.
Recorrente
Marcas e Patentes Limitada.
N9 673.9'62 - Conservadora de EleRecorrido - irvino Whittlesey Ti- lia S.A.
TM 3&7.343.
Agente - Yvonne Pires Ferreira.
] vedores Fox Ltda.
byriçá.
Marca - Brasil.
, N" 674.256 - Avícola Coimbrense
Agente -- O próprio.
Recorrente - Indústrias Macedo
TM 362.153.
Limitada.
TP n 135.460:
Serra Ltda.
Marca - A Popular.
IV 673.608 - Paulistana Materiais
Invento - Aperfeiçoamentos em
Recorrente - São Paulo Alpar- " Agente - Agência Moderna de
Para Escritório Ltda.
laminados, bareas ou vergalhões para gatas.
).larcas e Patentes Ltda.
1n1•9 673.615 - Montonasa Com.- de concreto armado.
Agente - Custódio de Almeida
TM 367.936.
Veículos e Peças Ltda.
•
Recorrentes - Indústrias de Ara- Cia.
Marca - "T. S."
N9 673.487 - Addressoma q Máquimes
Cleide
S.
A.,
Aço
Torsina
S.
A.
Recorrente - Tavares de Souza &
Recorrido - Kriuni Tecido a S.A.
nas de Eendereçar Ltda.
Agente - Aggncia Moderna. de Cia. Ltda.
N9 673.488 - Jair Coelho Guima- e a Cie» Siderúr g ica -Belga-Mineira.
Agente - Geraldo Lírio.
Agentes - Newton S i lveira (advo- Marcas e Patentes Ltda.
rães.
N9 873.281 - Pop Arte e Publici- gado), eads de Ipanema Moreira e
TM 368.221.
TM
e62.843.
Frederico Snell.
dade Ltda.
Marca - Cimbre
Marca - A maior organização de
Torres
Ribeiro
Recorrente - Cimbre - CompaRecorrido - Flávio
imóveis da América do Sul.
N9 673.438 - Wilson Gil CastanheiRecorrente -- Imobiliária Nova nhia Industrial Minas Brasil.
de Castro.
ras e Solon Monjardim Vivacqua.
Agente - Custódio de Almeida
York S.A.
N9 673.148 - Laticinos e Frios SilAgente - Peixoto Guimarães.
Cia.
vio Romero Ltda.
Agente - Rubem dos Santos QueTB n9 341.459:
NY 673.144 - Luiz Fetema.
TM 368.716.
Marca - Decar 5,. A. Importa rido.
, N9 673.038 - Maciefir Sociedade
Marca - Agacê.
ç'áo e Comércio.
TM 362.960.
• de Repreesntações Ltda.
Recorrente - Agacê - Modas S.A.
e, N
Marca -- Cifag.
Agente - Rubem dos Santos Que• Recorrente - Artefatos de Metal
9 672.927 - Orlando Zaniboni.
Recorrente - Cifag Comercial e rido.
N9 672.926 - Orlando Zaniboni. Deca. S. A.
Importadora Limitada.
-N9 672.923 - Waldyr Antônio Phol.
TM 368.762.
Agente - E,mpaesa Mercúrio de
Agentes - José Marques.
Móveis Botafogo 1,1.Recorrente
N" 672.857 - Lufer Óleos e Adubos
Recorrido: Decar S. A. •Importa- Marcas e Patentes Ltda.
S.A.
mitada.
ção e Comércio.
TM 369.041.
Agente' - Dr. Geraldo Lírio.
Agente • - EmnrezaMercúrio de
' N9 672.684 - aNaldi Mala (PubliMarca --e Instituto Guanabara.
Merce s e Patentes_ Ltda.
cidade) Ltdre.
TM 368.796.
Zenaide
Barbosa,
Recorrente TM 347.471.
Marca - Zilomag.
N9 672.591 - Mobiliaria Vera Cruz
Moreira.
Marca - Prata de Casa.
Recorrente - Zilomag S.A. InLimitada.
Agente -- Walter Neves de Moraes.
Recorrente - Distribuidora Catadústria Eletrônica.
N9 672.484 - Levy de Tecidos S.
•
,
TM
365
762.
rinense Ltda.
Agente - Cruzeiro do Sul - PaA.
Marca - Bonita.
A.aente - Menandro de L. Fontes.
tentes e Marcas.
N' 672.516 - Cruzado S. A; CréRecorrente - Lojas Americanas
TM 343.613.
TM 368.832
dito Investimentos e Financiamentos.
Empreen- Sociedade Anônima.
Marca - EPIC A.
Marca - Vaporil.
IP 672.403 - Pasçtur Passagens e dimentos
Agente
Momsen,
Leonardos
&
e
Participações
Industriais
edson - MerRecorrente - R
Turismo Ltda.
e Comerciais.
rel Inc.
N9 672.406 - Paulo P. Neto.
Recorrente - EFIC S.A. - EmAgente - Percy Daniel
TM 364.345.
N" 872.305 - Com. e Representa- nreendimentos e Participações IndusRecorrido - Recordato Laboratório
Marca -- Silofix.
çass Trator Dirsel Ltda.
e.A.
triais e Comerciais.
Sico2 Comércio e In- Faernacolóaece
Recorneite
Agente --Rubem dos Santos Que- dústria
Agente - Empresa Mercúrio de
S.A.
N9 672.304 - Confecções Waltex ri
Marcase Patentes Limitada.
do.
Agente - Jayme S. Manso.
Limitada.
TM 344.010 - Anexos: R. 182.372
TM 369.306
Ne 672.183 - Odir Nogueira.
TM 364.642.
Marca - Garfan
N ? 672.303 - Norma Ramos de e R. 12.373.
Marca
Caçula.
Recorrente - Ge rfan Indústria de
Melio /e Cia. Ltda.
Marca - Mayfair..
Recorrente - Irmãos Escada S.A. Doces
e Conservas Limitada
Manufatura de Gra- - Comércio e Indústria N9 672.074 - Prezia & Bernardelli
Recorrente
Agente -- Empresa Mercúrio do
Agente - Stozembach & Co. Su- Marcas
Limitada.
vatas e Lenços Duplex S.A.
e Patentes Limitada.
Agente - Empresa .Mercúrio de cessores de Leclerc et: Co.
No 672.063 - Kalil A. Nabhán .
TM
370.206
Marcas e Patentes Ltda.
TM 384.961.
Marca - Stamlux
NI 672.016 - Tinturaria Ponte do
Marca - Eucatex.
TM 347-.729.
de Tintas
Recorrente ?linho Ltda.
Recorrente - Myrta S.A. Indíis- "Santa
Marca - Yaya.
alenica"
Limitada.
Recorrente - Sociedade Algodoei- Iria e Comércio.
14^ 672.015 - Posto Guaratiba.
Ae ente - Miguel de Souza Santos.:
ra do Nordeste Brasileiro S.A.
T.,brificeção Ltda.
Agente - Luiz Ceranema Moreira.
TM. 371.349
Agente
Alberto
Mello.
Eucatex S.A. IndúsRecorrido
Ng 672.008 - Tupinia uim Com ." de
Marca - Vozes do Passado
•
tria e Comércio.
TM 348.367.
Papeis Ltda.
Recorrente - Eeitôra Vozes Ltda.;
Agente - City Patentes e Marcas e Marcas.
Marca - Lactazina.
N9 671.999 - Ali Baba Móveis -e
Recorrente - Indústria de Checo- Ltda.
Ar-tigos Domésticos Ltda.
Agente - Cruzeiro do Sul Patenteai
late Lacta S . A .
Recorrido - Eunice Monteiro
365.171.
N? 671.998 - Borracheiro Barão
Agente - Empresa Mercúrio de TM
Agente - Emprêsa Mercúrio de
Marca
P'aniticadora
Jóia.
de Mesquita Ltda,
Marcas e Patentes Ltda.
Recorrente - A Torrefação Mogia- Marcas e Patentes Ltda. .
•
1,1? 671.996 - Editôra Matos PaiRecorrido •- Franco-Veles Indúsna Ltda.
acto S. A.
TM 372.724
tria- e Comércio S.A.
Gilda
Gomes
de
Mattos
Agente Marca - Lactoclor
Agente - Rex-Sociedade Civil de
671.992 - Deeosito Olindenee
Soares.
Recorrente - Indústria de Choco., •
Marcas e Patentes.
Limitada.
Panificadora
Jóia
LiRecorrido
late La^' a S. A.
TM
3e0.915
Anexo
:
130.270.
miteda.
N 671,888 - Nelsón Costa.
Agente - Emprêss, Mercúrio de
Marca - Casas Induscal.•
N' 671.866 - Constantine MarchdAgente - Italo Pacielle T. de 5 Marcas e ?clientes Ltda.
Recorrente
Cia.
Brasileira
.
de
/ndúsieisa
rato.
Recorrido - Ore : n9 3.542.
Roupas.
Químicas Reunidas S. A.
N." 671,365 - Sebastião Bertoja SoTM
365.192.
Agente - . Rex-Sociedade Civil de
brinho.
' Agente - Roberto Mello,
Marca - Pirassununga.
e Patentes.
N" 671.844 - Ind. Com . Jaguariei- Marcas
Recorrente - Telefônica Pirassun- TM 372.776
Recorrido
A
-Companhia
Indus(Areuivern-se oa procesva Ltda
ga S.A.
trial de Calçados 'elnduscal",
sos).
CONSELHO DE RECURSOS
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
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Marca
Anglo
Agente — Emprésa Mercúrio de
Recorrente — Lanif ido A'i s..glo Era - 'arcas e Patentes Limita de .
iiro S. Pr":""
TM 372.817
Agente — Roberto Carlos de Arruda
Marca — Casas do Linho Puro
Itoelho.
Recorreilte — Textil Piratininga
S. A.
TM372.816
Agente — Empré.sa Mercúrio de
Marca — Ca.5as do Linho Puzo
Marcas e Patentes Limitada.
'Ucorrente — Textil Piratininga
Tm 372.928
A.
Marca — Casas do Linho .Puro

Ia

(Seção

Deze.rnbro de 1969

Recorrente — Textil Piratininea
Agente— Ernprêsa Mercúrio de.
S. A. .
Marcas" e Patentes Limitada
Agente — Empresa /Viercürio de TM 20.454
•
Marcas e Patentes Limitada.
Marca • 'ttniea
TM 373.171
I Recorrente
("..'oc•ceões Unica Il.
Marca — Fabrica de Celulose e Pa- tintada.
pel Piracicaba
Recorrente — Refinadora Paulista I[ Agente — .9.:fitprêsa. Mercúrio de
S. A .
Marcas e Patentes Limitada •

.1aMet

DIVÜLGAÇÃO N'' 1,009

P=C.A.

Preço NCr$ 0,40
A Venda:
Na Guanabara
Agência 1: Ministerio da Fa:enda
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves. 1
•Atende-se a pedidos pelo Serviço de Peembélso postai
Em Brasília
Na sede de DIN

NSTITUIÇAQ
I)

A

REPÚBLICA ,FEL)1 4.,R ATIVA IX) BRASIL EiviEN DA

N it

PROMULGADA EM 17 DS OUTUBRO Olf, '1969

DIVULGAÇÃO N.- 1.1A6

Preço : N Cr$ I ASO

'A VENDA
Na Guanabara
.Secão lie Vendas: Av. Rodr:ones
Açgênc!ta 1:
51; n isLé rio cia

Paence-se

P2t.;.ici •05 peio

rtir o de li,iso ?oral

Eii .1..;fasilia
!':o, :2.de d.,)
fe,

n

....1.,•••••••n•••~449
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Ia=

MARCAS DE-FOSITADAS
leuWIcaçâo fa j ta de acôrcio com o art. 109 e seué parágrafos do Código da Propriedade Industrial
N9 902.641

CrM
INDÚSIRIA BRASIIEIRÀ

Recaia:ante: Hércules Produtos
Dentários Limitada
Local: Guanabara
Classe 10
At. tigos: Detergente bactericida para
uso em odontologia.
N9 902.642/640

S It e

Indústria

Brasileira

capas para móveis - capas para insaro aa2.648
Loca/ — São Paulo
trumentos musicais - carapuças (exClasse — 38
ceto vestuário) - coberturas para caArtigos — Para dissinguir — Bloca()
valos - coberturas para pianos - cor- NASA AUTOMÓVEIS LIMITADA para
correspondência, blocos para cal.
dões de qualquer tecido - debruns
culos
blocos para anotações — caelásticos para vCstuários - enfeites de
dernos — cartões de visitas ou comerpano - entremeios - entretelas - esNasa Automóveis Limitada
ciais
—
envel_pes
— livros fiscais
tapas de algodão para alfaiate - etipapéis em branco para impressão
Nome de Emprêsa
quetas de pano - mantas (exceto
papel crepon — papei impe
Local — Guanabara
quando vestuários) - mortalhas capar — papel em bobinas para
passamanarias - protetores de pano'
N9 902.649
impressão — papel para encadernar
para colchão - rendas - sacas - sacopapel para impr:mir — papelão — rólas
cacos - sianinhas - telas para
tulos de papel e sacos de papel
bordar - viezes.
Classe 36
:NP 715.261
ALPHA-gER1
Artigos .: Abrigos quando vestuário:s
agasalhos - bermudas - blusas - :blu- Mc/lacre-na; — .1".rnsglobal — Corresõee - calças - capas - capotes - catagem de Seguros Ltda.
sacos - casacas - clergy-man - fardaLocal .— são Paulo
mentos - paletós - roupas feitas Classe — 50
roupas para esporte - sáias - slalcs
Serviços
de
Ccc'retagem de sAguros
sobretudos - tailleurs - túnicas - - uniCorrelatos
formes - vestistes.
N? 3ETSIOINEINUNUN
Classe 37
Artigos: Acolchoados para cama •
N
Y 826.493
acolchoados para cadeiras - acolcho3.:10-1967
ados para poltronas - cobertas para Requerente — Ciba Société Anonyme
cama - cobertas para mesa - coberto- tem alemão: Caba Aktiengerefishcan.
res - colchas - edredom - esfregões tem
Ciba Limited)
fronhas - guardanapos de qualquer
Local — em Basiléia, Suíça
tecido - guarnições para cama - guarClasse — 2
nições para mesa - lençóis de qual- Artigos — Preparados para exterminar
quer tecido - mantas para cama - pa-plantas e animais daninhos
nos de prato e análogoa - panos para
cobrir ou enfeitas móveis - panos paI ReqUrente
N9 892.785
Motorama S.A. los
ra cobrir alimentos - panos para codústria e Comércio
19-8-1969
zinha - toalhas de altar - toalhas de Requerente — vim's Industrial FarLocal São Paulo
banho toalhas de mesa - toalhas de
Classe — 17
macêutica Ltda.
rosto - toalhas para banquetas.
Artigos — cofres — máquinas de so1socal — Guanabara
mar — escrever calcular — arquivos
clasae — 3
- N9 902.647
Artigo — Uma solução etérea anti- — datadores de minas — máquinas cie
grampear
perfuradores — Stenciig
espumante para uso em catéteres de
— canetas — tira-linhas — sine tes —
borracha tais como: sondas retala
metrais de ioley
cortadores
de
papel — carnnbadores
instrumental cirúrgico — com a finalidade de evitar — compassos — esquadros — fitas paa aderência de outras substâncias na- ra máquinas de escrever — somar e
.
calcular — réguas — coladores e aises materiais
- mofadas para carimbos
Tèrmos anteriores
N9 702.338

Requerente: Santista
Indústria
Têxtil do Nordeste S/A.
Local: Pernambuco
Classe: 22
Artigos: Pios de algodão - fios de
amianto para tecelagem-- fios de ti-nhas para bordar - fios de cânhamo
para tecelagem - carretéis de linha
- fios de celulose para tecelagem - linhas de coser '- linha de costura .;
linhas de lãs para cripchet - fios elásticos para tecelagem - fios em geral
para tecelagem - fios plásticos para
tecelagem - fios de serzir - fios de
juta para tecelagem - fios de lãs Unhas para bordar - linhas para coser - linhas para tricotar - fios de
linha° para tecelagem .- novelos de
- novelos de linha - fios de nylon
para tecelagem - fios de pêlos para
tecelagem - fios de rayon para tecelagem - fios de sécia - fios para tapeçaria - fios - linhas e lãs para tricotar.
Classe 23
Artigos: Tecidos de algodão tecidos
Indústria /Brasileira
de alpaca - tecidos de amianto - paras de tecidos - batista - tecidos ,:n- Requerente: Armações de Aço Paabel
GEOBLOC" •
tremeados de borracha - tecidos de
Sociedade Anônima
cambraia - tecidos de cânhamo - teLocal: São Paulo
cidos de caroá - tecidos de casimira Classe: 40
tecidos impregnados de carvão para
Requerente — Mario Hiroshe
Indústria Brasileira'
revestimentos - tecidos de celulose - Artigos: Acolchoados para móveis Local — São Paulo
tecidos de cetim - tecidos de crepe
Classe — 16
almofadas para móveis - armários tecidos de cfetone - tecidos de elás- assentos acolchoados - bancos comuns Aplicação — Geoblos — aplicada em
Produtos Alimentíci08
ticos - fazendas em peças - tecidos - bancos de igrejas - bancos de jar- material exclusivamente para constru- Requerente —
Abaete Ltda.
de flanelas - fular tecidos . de fus- dim - bancos escolares - banquetas - ção de prédios, estradas, azulejos, laLocal
—
Guanabara
tão - tecidos de gabardine - tecidos berços - cadeiras com molas - cadei- drilhos, telhas, blocas de cimento de
Classe — 41
toda espécie
de ganga - tecidos de ga,se - tecidos ras comuns - cadeiras de balanço Aplicação — Para dist ,nguir e protede gorgorão - tecidos de guta-per- cadeiras de escritório - cansas com
ger biscoitos — bolachas — bolos —
N9 705.810
cha - tecidos impermeáveis - tecidos molas - camas com rodas - camas
doces — bal as — bombons — choc oimpregnados de qualquer material - ospitaiares - camiseiros - colchões
lates — massas alimentícias — incltss
t ecidos isolantes em peça - tecidos - colchões ortopédicos - cômodas sive farinhas
sersey - tecidos de juta - tecidos de lã conjuntos de móveis para dormitório
•
• linhagem - tecidos de linho - te- - divans - dormitórios - encostos esN9 732.430
cidos de malha - tecidos de matéria tofados - estantes - estofamentos paplástica - morim - musselina - teci: ra móveis - estrados de cama - guarVIBRASIL
!os de nylon - tecidos de opala - te-- da-roupas - guarda-vestidos - mesisidos entremeados de ouro - organdi nhas - móveis de cana - móveis de
Ind. Itraálleira •
• paco-paco - p ano-couro - panos em couro - móveis de cozinha - móveis de
peças para qualquer fim - tecidos de ferro - móveis de jardim - móveis de Reqn eren te - Mirei -- Reprel-,en'ações Requerente — Vibrasil
Indostril
Papel - perca! - percalina - tecidos junco - móveis de madeiras - móveis
Ltda.
de Artefatos de Borracha Ltda.
plásticos - tecidos entreameados de de varanda - móveis dobráveis - móLocal — Guanabara
Local
—
São
Paulo
prata - tecidos de rami - tecidos de veis estofados ou não - móveis para
Classe — 4
Classe — 39
suou - retalhos de tecidos - sarja
consultórios - móveis para escritório ArtigOs — Artefatos de pedra/ semi- 1"tigos — Saltos e solados de borre,-.
-sarjinhis - tecidos de sêda - tafetás (exceto cofres e fichários) - moveis
preciosas e artezanato fdiclósisio -f
Cisa
, tecidos em geral - tecidos para para hospitais - móveis para igrejas
suaisquer fins de peças - tecidos se- - móveis para rádio - móveis para
N9 '715.223
N9 735.749
vestidos de qualquer material - telas sala de jantar - móveis para sala de
sm peça, exceto de metal, resultantes visita - móveis para sala de espera .le tecelagem tussor - veludo tecidos móveis para televisão - poltronas VIA
,de vidro - tecidos de viscosa.
poltronas camas, estbiados ou não Classe 24
protetores - acolchoados para móveis
artigus: Adornos de pano - alforges e colchões - pules - sapateiras - so:
ia pano - algodão para alfaiate - ata- fás - sofás-camas - estofados ou não
duras (exceto para fins medicinais)
sumiers - travesseiros - camas co- Requerente — Gráfica Relevo Nübla Requerente r Viação São Paulo Lstdi
•
Ltda.
- braçadeiras - brocados - cadarços São Paulo
muns.

Ind. Prasileitá'.

'ITC7BIA
Ind. BrazileÚ;ie

Itantisisá- Ést.$•:Patá.o

4795

Classes: 21 e 33
Gênero de is agoc.o Vesculos ,' e Suas
partes integrantes; serviços de
transpsxstus colai-aias e ne cargssa,
por vias terrestre, aérea e marítima; serviços de mecitnica, consertos
e luosileaçao de veiculas; serviços
banos; turismo e ónibus e veicuios
utilitários para excursões.
N9 736.507

•

uca
=MIO

Wri Vai
.7;tisbliSM(;07;54i,jistí;sca" cs,ai

..t°

N9 740.363

Local Paraná
Classe: 32
Artigos: Um jornal impresso.

W 757.468

N9 746.021

A CALINHA DOS
OVOS DE OURO"

299 763,732

EVENCO LIDEI

Requerente: Una° Silvestre
São Paulo
ALPL'ANI
Classe: 32
Gênero de negócios: Jornais, reviatas, programas de rádio e de televisão, peças teatrais e cinematográs- I NDI1STRI it BRASILEIRA
ficas, almanaques, boletins catáloRequerente: Alplan S.A. Indústria e
gos, livros impressos e anuários.
—
Comércio de Chapas de Madeira
Aglomerada
Na 747.320
Locai: São Paulo
Artigos: Madeiras em geral, especialmente chapas de macieira.
" PETROPOLIS "
Classe: 4

Requerente: Evenco Ltda.
Local: Pernambuco
Nome comercial
N9 763.733

[E. P. S. C.>
Indústria Brasileira

Na 758.144

AUTOMÓVEIS LTDA, •

Luiza Ribas Moreira
Local: Guanabara
Classe: 50
Reivindicaçõ es:Ccnsi-e o nome comercial acima representado na expressão de fantasia denominada
"Lmose", usada na firma da sequerent. podndo variar de tamanho au
dimensões, cores e acompanhado de
desenho.
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PUBLI srI,
XndxSstria Brasiieira,
Requerente: Petrópolia Automóveis
Ltda..
São Paulo
Piubli bian r,agnnda
Aplicação: O nome comercial acima, Requerente: Limitada
poderá ser aplicado em: impressas
Local: São Paulo
em geral, publicidade, cartazes. jin-Aplicação: Albuns e folhetos
gl.es , carimbos, letreiros taboletas,
Classe: 32
placas, etiquetas, publicações e tôdas
.suas atividades comerciais.
149 758.905
-N9 747.321

Requerente: Evenco
Local: Pernambuco
Classe: 41
Artigos: Para assinalar e distinguir
genèricamente os artigos da classe, a
saber: Substâncias alimentícias e
seus preparados. Ingridientes de alimentos. Essências alimentícias.

Earbi.a (pauta

Requerente: Rio Gráfica e Editbra
Limitada
Local: Guanabara
Aplicação: Jornais, revistas, albuns,
almanaques, boletins impressos, publicações em gerais.
Requerente: Pais:as:41a Automóveis
.
Classe: 32
Ltda.
São Paulo
N9 759.442
Classe: 33
Gênero de negócio:s Agenciamentos
risi veículos; compras vendas, trema
e alugadora de veículos' assistência
mecânica; e esta-aias.
a
N° 747 322
INDÚSTRIA BRASILEIRA

PETRÓPOLIS "

ARPRESS

IND. BRAS 'LEIRA
Comércio e
Requerente: Cosal
Indústria Lt a P,.
São Paulo
Artigo : Sai.
Classe : 41
—
Ne 742.13(i

PETRóPOLIS

Ind.BrasileirA
Autom..

requerente: Petrópolis
PATAS A• • •
Ltda.
"DE
São Paulo
Classe 8
Requerente : M C . Produção e DisArtigos: Para distingüir i Aparelhos
tribuição Cinematográfica Ltda.
de
alta-tens.ão,
acumuladores, bobiSão Paulo
Gênero de negócios: -Cilmes revela- nas, fios terra, fios para eletricidade, chaves de alavancas diais, mados e publicidade.
çaricos, rádios, resistências plugs,
Classes : 8 e 32
antenas, relays, receptores, sereias,
transformadores, voltímetros, trans'N 745.055
formadores, chaves automáticas, alar
mas e pilhas sécas elétricas.

4

CRU NIRVL1Li

Requerente: João Re ap Filho
Local: Paraná
Classes: 6, 8 e 16
Aplicação: Para assinalar e distin-guir o Título - de estabelecimento do
requerente, e ser usado em papéis de
correspondência, contabilidade, letreiros, anúncios, veículos, edifícios,
tabuletas, bem como na fachada do
estabelecimento do requerente.

1--

N9 763.730

•Rtetpleronte: Laborato .: 10 isa S.A.
São Paula.
A7-ti-c: Agua ITs, água oxigenada,
alcoOL anticorrosivos químicos, dissolventes, glicerina para aplicação
magnésio, astal,atia,is coinalusti
rant e de ,corante s , pvtara preaaradds quimicos para tirar manchas.
nas- ,n .:10.,tr tas, sollican para tratear,
soluções para pinta ns e fotsgrafias
Classa: I.

MIMA

SUPERLAND
tnd.RNWileira
Requerente: .Superland IncorporaS /C . tida.
dora de Terrenos
São Paulo
Arr§i.gos: Argila, areia calhas ci'
mento, cal, calbros, estuque,
estacas,
fôrros, grades, gesso ., lajes. lajeotas.
maxia)bas, mosaicos, produtos de asfáltica, placas de pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes. tijolos, telhas, tacos e vitrós.

Construtorai
abalara 110
Requerente : Construtora Tabajara
Limitada
Local: Paraná
Nome comercial
N° 763.736

C ItMENCIAL,

Requerente: Companhia Comercial
de Imóveis.
Local: Rio Grande do Sul
Classe : 38
Indústria e Comércio Arpress Ltda. Artigos: Cartões comerciais e de viLocal: São Paulo
Sitas, cheques, duplicatas, envelopes
Classe: 21
de qualquer tipo, etiquetas impressas,
faturas, letras de câmbio, notas proN9 761.233
missórias, papéis de carta, recibos e
rótulos.
TÉRMOS EM 28.11.1969

Ni 749.500

Indústria Brasileira

N9 763.735

Indústria Brasi1eira3
Requerente : Moinho Erebango Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 41
Artigos: Farinha de trigo
N9 763.731
C,
16

w3Rwe./narlt n

Requerente : Assoe, ação Paranaense
dos Empreiteiros de Obras Públicas

N° 902.650
Requerente: Industrias' Reunidas
Star S. A,
Local: Bahia
Artigos: Para assinalar: Materiais
exclusivamente para construção e
adõrnos de prédios e estradas; argila, argamassas, asfalto, azulejos, batentes, blocos para construções e pavimentações, calhas de telhados, cimento, cal, crê, divisões pré-fabricadas, edificações pré-fabricadas, estacas, estruturas, fõrros, frisos, grades,
mármore e suas imitações, ladrilhos,
lajes, lambris, madeira preparada para construções. .na nilhas, mosaicos,
papel para forrar casa, pedregulhos
, para construções, portas, portões,
tacos, tanques de . cimento, tubos de
concreto, vitrôõ,s, balcõeS e vitrinas quando construções.
N° 91-4 651

• ,}3 O F
7.nd,

Bras.

en te : industrias Reunidas
Star S. A.
Local: Balida

Segunda-feira 22
Artigos: Para assinalar: Materiais
exclusivamente para construção e
aclarnos de prédios e estradas; argsla, argamassas, asfalto, azulejos, batentes, blocos para construções e pa=
vimentações, calhas de telhados, cimento, cal, crê, divisões pré-fabricadas, edificações pré-fabricadas, estacas, estruturas, fôrros, frisos, grades,
mármore e suas imitações, ladrilhos,
lajes, lambris, madeira preparada para construções, manilhas, mosaicos,
papel para forrar casa, pedregulhos
para construções, portas, portões,
tacos, tanques de cimento, tubos de
concreto, vitrôôs, balcões e vitrinas
quando construções.
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Local: Bahia
Classe 16
Artigos:' Para assinalar, divisões préfabricadas, balcões quando construções, esquadrias, fôrros, grades, lamoriz, paredes divisorias, guichêtes, janelas, vitrines quando construç es,
vitrôôs, portões, madeiras para construções.

nhos, cartazes, taboletas, papéis avul- camisas de 1-Orça, camisas pagão, "a.
sos e radiofonia.
misetas, Camisolas, camisolões, capacetes, capas, capotes, carapuças, cara
Classe 40
tolas, casacos, casacas, casquetes, caAplicação: para ser usada na pro- sulas, ceroulas, chales, chapéus, empaganda do estabelecimento comer- tas, cintos cinturões, clergyman, co.
cial do requerente, em anúncios, larinhos, coletes, Combinações, cordesenhos, cartazes, ts.boletas, papéis pinhos, cuéeas, cueiros, calotes, doiavulsos e radiofonia.
mana .iotr'aós, echarpes, espartilhos,
estolas, fardamentos, fardas, fraldas,
N9 902.656
N? 902.664
'fraques, gandolas, gôrros, guardapós, gravatas, hábitos, japonas, jaques
tas, jaquetões, lenços librés, ligas, iragéries, luvas mailots, mandriões, maC
nípulos, mantas de uso pessoal, manteauv. mantilhas, mantos, martas,
martinhas, meias, meias confecç es,
modeladores, palas, (ponchos leves),
N 902.652
paletós, pantufas, paramentos, peigs
noirs, pelerines, peles quando vestuário, pijamas, peitilhos, peitos, pon" AGENCIA DE VIAGENS el
Reqaerente: Ecco — Emergências
chos, puloveres, punhos, quépis, quiClinicas Cirúrgicas e Obstétricas
TURISMO MERCURIOYORK
monos. regalos renards, robes da
Local: Bahia
chambre, roupas brancas de uso pesClasse 50
Requerente: Agência Mercúrio laork
soal, roupas de baixo, roupas feitas,
Atividades: Para assinalar seryiços
Viagens Turismo Ltda.
roupas para esporte, roupas para
médicos em geral.
Local: Bahia
operários, roupões, saias, sôbre-pelClasse 33
zes, solidéus, shorts, slaks, sobresuN9 902.657
dos, estainas, soutiens, sueter, sungas,
•Titulo de Estabelecimento
Requerente: Associação dos Servidores susp ensórios, tailleurs, talabartes. tiaN5 902.653
Civis do Brasil
ras, togas, toucas, túnicas, turbantes,
it FEIRA DAS CONFECÇCrES
Local: Estado da Guanabara
uniformes, vestidos vestimentas paClasse 33
ra trabalhadores vestuários, véus,
Titulo
visons.
Requerente: Firmino Alves
N9 902.665
Lccal: Bahia
s's 002.668
Classes: 23 — 36
Titulo de Estabelecimento
Incltistria Brastletra,
:çrt a 'AMARELO VERM£LII
N9s 902.658/660

aC

4)

TOP

i=====7

"vá dezailtv
Requerente: Piata Clube
Local: Bahia
Classe 38
Artigos: Para assinalar: semi-impressos: agendas, bilhetes de ingresso e
de passagem, blocos para anotações.
cálculos, correspondencia, desenhar e
escrever, capas de papel e papelão para documentos, cartões de identidade
e de visitas, chapas pianográficas,
cheques, duplicatas, envelopes, etiquetas, faturas, guardanapos de papel,
copos de papel, pratos de papel, livros de contabilidade, notas fiscais,
notas promissórias, recibos semi-impressos.

N s 902.654

ALBURES
Requerente: Alfredo Buchheim
Representações S. A.
Local: Guanabara
Classe 24
Aplicação: para ser usada na propaganda do estabelecimento comerciar
F2Y
Oiall4
OMR
.
.
do requerente, em anúncios, desenhos,
cartazes, taboletas, painéis avulsos e
Requerente: Silvério Bruno Dietrich.
radiofonia.
Local: Paraná
Classe 28
Classe 42
Aplicação: para ser usada na propaganda do estabelecimento comercial Artigos: Aguardente de cana, simples
ou composta.
do requerente, em anúncios, desenhos, cartazes, taboletas, -papéis avulN5 902.666
sos e radiofonia.
Classe 46
Aplicação: para ser usada na propaganda do estabelecimento comercial do requerente, em anúncios,
desenhos, cartazes, taboletas, papéis
avulsos e radiofonia.
Diss 902.661/663

l
* ã 6fai • Or'apfiefilk
Requerente: Amoldo Gessner.
Local: Santa Catarina

Classe 18

Artigos: Para assinalar e distinguir
genericamente os artigos da classe, a
saber: Material exclusivamente para
construção e adôrno de prédio, estradas, etc. como cimento, azulejos,
ladrilhos, telhas, portas, j anelas, etc.
não incluídos. em outras dosam. Papel para forrar casa.
Ns 902.8A/
Requerente: Metron Engenharia
Limitada
Local:' Bahia
•
Classe 50
Requerente: Alfredo Buchheim
Porsa assinalas serviços de engenhaRepresentações S„ A.
ria e construções.
Local: Guanabara
—
Classe 24
/sTs 902.655
Aplicação: para ser usada na propaganda do estabelecimento comercial
do requerente, em anúncios, desenhos,
MOVARTE,
cartazes, taboletas. painéis avulsos e
radiofonia.
Ind. :Brasileira
Classe 28
.
Aplicação: para ser usada na propaIlequerente: Novarts Madeira Inclus- ganda do estabelecimento comercial
trializada do Nordeste Ltda.
do zequereisse, eus anuncias. dese-

•

CONNY
Inditstria Brasileirit

Requerente: Fábrica de Jersey
Tip-Top S. A.
Local: São Paulo
Classe 36
Artigos: de vestuário, de tôda sorte,
Inclusive de esporte, para homens,
senhoras e para crianças, abrigos
quando vestuário, agasalhos, alvas,
anáguas, aventais, baby-doll, Urretes, batas, batinas, bermudas, blusas,
blusões, boinas, boleros, bonés, cachecols, cache-nez, calças, calcinhas, calções, inclusive para esporte, camisas,
camisas de fôrça, camisas pagão, ca.'
misetas, camisolas, camisolões, capacetes, capas, capotes, carapuças, cara
tolas, casacos, casacas, casquetes, casuba, ceroulas, chatas, chapéus, cintas. cintos cinturões, clergyrnan, colarinhos, coletes, combinações, corninhos, cuécas, cueiros, culotes, dolmans, dominós, echarpes, espartilhos,
estolas, fardamentos, fardas, fraldas,
fraques, gandolas, gôôrros, guardas,
pôs, g reatztas, hábitos, japonas, jaquetas. j aquetões, lenços librés, ligas, ling éries. luvas mailots, mandriões, maa
nípulos, mantas de uso pessoal. man.
teaux, mantilhas, mantos, martas,
martinhas, meias, meias confecç es,
model adores, palas. ( ponchos leves).
°ale& pantufos, p aramentos. P eig
peierines, Peles quando ves--noirs,
tuário, pijamas, peitilhos, peitos. ponchos. Puloveres, punhos. qué pis, qui.
monos, regalos renards, robes dd
chambre, roupas brancas de uso pesa
soai, roupas de baixo, roupas feitas,
roupas siara esporte, roupas para
onerários, roupões, saias, &abre-naifa
aes, solidéus, shorts, slaks. sobretua
dos, estainas, soutiens, sueter, sungas,,
susp ensórios, tailleurs, talabartes, tias;
ras, togas, toucas, túnicas, turbantes;
uniformes, vestidos vestimentas paa
ra traNikaasres vestuários, véus.
visons.

Requerente: Irmãos Jabra .Ltda.
Local: São Paulo
N" 902.687
Classe 36
Artigos: de vestuário, de tôda sorte,
ESTEVES
inclusive de Psporte, para homens.
In dag t 4. Bra s i 16i ra
senhoras e para crianças, abrigos
quando vestuário, agasalhos, alvas,
anáguas, aventais, baby-doll, barre- Requerente -Esteve: LANAI
tes, batas, batinas, bermudas, blusas,
Local — São Paulo
blus5es, boinas, boleros, bonés, cacheClasse
— 16 •„
Cais, cache-nez, calças, calcinhas, cal- Artigos — Para distinguir
nisterlayD
( çoes, inclusive para esporte, -camisas, parte, eptistruções
aa. decoraçõeS
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adõrnos de prédios: Argamassas argila - areia - azulejos - batentes - balaustres - blocos de cimento - blocos õcos para paredes - blocos para pavimentação e cair-as caixas de descarga e mcimento - cimento - cimento - concretos - coberturas - cal - crê - chapas isolantes - chapas onduladas - caibras - caixilhos - caixas e reservatórios de cimento - colunas chapas para coberturas - caixas
d'água - caixas de descarga y ara
lixos edificações premoldadas -elementos moduladores pré moldados
- estuques - emulsão de base asfanico - estruturas inctslicaa para
construções - esquadrias - estacas
- forros - frisos - gêsso - grades
- janelas - lamelas de metal -- ladrillios - lambris lages lajotas - material isolante contra frio e
•calor -- massas anti-ruidos para uso
nas construções -- manilhas - massas para revestimentos - massas finas e grossas para paredes -- mosaicos - produtos betuminosos para
uso nas construções - produtos de
produtos para. tor' base asfaItico
nar impernieabilizante as argamassas
de cimento e cal hid r u C - edregulhos - produtos impermeabilizaista - 'cuidas ou sob outras formas para
revestimentos e outros usos nas construções (bettuniuosos), - persianas
- placas para pavimentação - peças
ornamentais de cimento ou gêsso para
construções, parquetas - pilares portas - pedras - pedras britadas
- portões - postes - portas de chapas onduladas - pias de cimento pisos - pisos portas e pilares de concreto - reservatórios para água, soleiras para portas - tintas para construções não incluídas em outras classes - tijolos - tijolos refratários tubos em concreto - telhas -- tacos
- tubos de ventilação - tubos de cimento - tanques -- vigamentos vitrõs - venezianas - vigas.

Classe - 43
Artigos - Para distinguir: águas gasosas artificiais - bebidas espumantes sem álcool - guaraná - gasosa
- refrescos - refrigerantes - soda
- suco de frutas - sifões - preparados em pó para refrescos e xaropes.
N9 902.689
Requerente - Cristalaria Americana
Ltda. •
S.a.aa Paulo
Local
Classe - 42
Artigos - Para distinguir: aguardentes - aperitivos -- bitter branda - conhaque - cervejas essências paar bebidas alcoólicas fernet - gim - kurnmei -- licores
punch - rum - suco
- nectar
de frutas com álcool - vinhos vinhos quinados - vinhos espumantes - vermutes aa vodca e uísque.
Ne 902.990

I: E N E
tri a Bra e i. ei

Requerente - Pilene Indústria Téxtil S. A.
Local - São Paulo
Classe - 10
Artigos - Para distinguir: algodão
hidrófilo - adesivos - curativos bombas de borracha para fins proa
cambraia hidrófila tetéticos
cintos cirúrchumaças higiênicos
gicos - compressas - escrotais elásticos— esponjas para cirurgia esparadrapos - meias elésticas - ataduras - cintas abdominais - cintos
ortopédicos - grampos para suturas
- suportes atléticos --- suspensórios
atléticos - fraldas higiênicas -- feltros para cataplasma -- fios para suturas ' - fios de linhas para feridas
- fio dental - gazes - luvas para
fios cirúrgicos - suportes - escrotais elásticos - panos higiênicos N9 902.688
toalhas higiênicas
Classe - 24
Artigos - Para distinguir artefatos
de fibra têxteis naturais e sintétiweinInWs 90iit
cos: Cordões - chumaças - aplicaItURATIVOYORK
ções de pano para adiamos - ataduras - chumaças - porn-pons -- pavios - palmilhas - passamanaries
- etiquetas - flanelas - fitas -COUIN:g
cadarços - tiras - sutaches - enchimentos - enfeites - capas -bordados - rendas.
Classe - 28
etekipg
Artigos - Para distinguir artefatos
de material plástico para embalar -caiproteger e carregar - bõlsas
xas - carteiras - estojos - envelofrasqueiras - porta-documenpes
tos - sacolas - sacos - embalagens
- laminados plásticos.
Classe - 31
Requerente - Indústrias York S. A. Artigos - Para distinguir: brilhantes - barracas 'de campanha - caProdutos Cirúrgicos
naletas - cordoalha - cordas - cor
• Local - São Paulo
relas 'de transmissão - coberturas de
Classe -- 10
para
Artigos - Para distinguir: curativos. lonas - fitilhos - guarda-sol
lanas • - lonas
praia - gaxetas
para
freios
mangueiras
mango-,
N 9 902.689
rõlhas - tampas - tiras tes
tampões - tendas e válvulas de vedação.
Classe - 34
Artigos - Para distinguir: cortinados - cortinas - capachos - encerados - estrados - linóleos - oleados - passadeiras - panos para soa-,
lhos - paredes e tapêtes.
Classe - 37
Artigos - Para distinguir roupas
brancas para cama e mesa: --- acolchoados para camas colchas - cobertas para cama - cobertores esfregôaa - fronhas - guardanapos
guarnições para cama e mesa jogos bordados - lençóis - mantas
- para camas - panos para cozinha e panos de pratos - toalhaa de
rosto e banho - toalhas de mesa banquetes - toalhas de altar Aill 1.1.ca;la toalhas para jantar - toalhas para
Rt-111.1erCr.:
aurnições para cama - mesa e ba.Ltda.
nho .toalhinhas (cobre pão),.
Local - São Paulo
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Classe - 49
Artigos - Para distinguir: jogos brinquedos - passatempos e artigos
desportivos - Armas de brinquedo automóveis de brinquedo - aviões de
brinquedo - balas para todos os esportes -, bonecos - - bonecas - baralhos - chocalhos - chuteiras discos de arremesso esportivos - dominas - faatoches - figuras de aves
e animais - objetos e de pessoas Rilhas impressas para recortar e armar - vides - petecas - patins móveis de brinquedo"- jogas de mesa
- jogos de armar - formar - pintar -- colorir - bordar - joelheiras
para esporte - luvas para asporad --miniaturas de utensílios domésticos
- máscaras para esporte - nadadeiras - navies de brinquedo -- palhaços -- tamboretes - tornozaleiras radas para pesca - veículos de brinquedo - fios e linhas para pesca linhada de apo para pesca - jogos
e passatempos educativos, de biologia - física - calor - magnetismo
-- eletricidade - eletrônica - 'vácuo
geometria e ótica.
N9 90a 691

INWSTFaA
MTIL .S/A.
FILE

Requerente -- Pilem Indústria Têxtil S. A.
- Local - São Paulo
Nome de Emprêse,

Ne 902.692

'ROTEIRO IOS PNEUS
Requerente - G. alichelino Editara
Ltda.
Local -- São Paulo
Classe - 32
Artigos -- Para distinguir: revistas
- jornal - guias - catálogos - ál• buris - anuários e folhetos

ccmustíveis para motores - bombas
para óleo — burrinhos ambas de
águas e gasolina para automóveis -3
cabronzinas - blocos de motores
beçotes — cilindros - • compressores
— carter de embreagem - carter do
motor - coroas - somutadores
cubos de placas do embreagem
câmbios - culatra de cilindra do moa
tor - caixas de lubrificaçãa' ,--- cara
buradores -aparelhas distribuidores
- diferencial, dispositivos de arranque - dínamos - dispositivos dei
ignição elétrica para motores - diafragmas - dimanaa para iluminas+
ção - engrenagelis para mancais -a
engrenagens de aremalheiras - en*
grenagens multiplicadoras - engrenagens de parafaos sem fim, angra.
nagens de distribuição - eixos do
transmissão - diacçãa e comando
elevadores hidráulicos - filtros -filtros pasa limpeaa do motor tros Para óleo gaseificadores de
líquido combustívais - geradores de
eletricidade -- engrenagens de tiomando das válvulas - filtros para
lanpeza do motor - injetores pata
carburadores - juntas universais para
condutos dágua da motores e máquinas - lubrifiaaclores centaalugoa
- macacos - raacanisrno impuisiaa
nadar do diferencial - motora-a
mancais de roletas - magnetes de
ignicão, mandris. magnatas para motores - pinhões - pedais de alavancas de embreagem - pnemnati.cos de essência - planetárias de garafusos sem fim e de rodas - pistões
de motor - aparelhos redutores de
consumo de gasolina - ressaltas rea
nulsionadores de rolamentos e rola'
- platinados para veículos -- rolamentos - redutores - segmentos de
pistão - engrenagens e parafusai
sem fim - separadores de graxa óleos de cilindro --- tubos condutores
flexíveis de gasolina - tuchos do
válvulas — válvulas — válvulas de
motores — virabreoins -- velas de
ignição para motores - ventoinhas
- válvulas de aspiração - satélites
- silenciosos.

Ns 902.693

F4D55721A PFUNSI.LE;R,

gràegicagô'

r1:.5:LEIPA

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Requerente-- Ross-Gernmer Gear do
Brasil Comércio e Indústria Ltda.
Local - São Paulo
Classe - 5
Artigos - Para distinguir: metal
branco -- metais antifricções e metal patente - aço - alumínio - alpaca - bronze - chumbo - cobre
-• estanho - ferro - guza - níquel
- latão - zinco - metais para ligas - todos os metais acinia são em
bruto ou parcialmente trabalhados
usados nas indústrias, podendo aar
em barras, em chapas, em fôll ias, em
massa, em lingotes, em fio e vergas;
estampados - forjados - modelados
torneados e perfilados.
•

-

Classe - 6
Artigos --- Para distinguir motores e
suas partes e peças para veículos Alternadores - acelerador - anéis
de pistão - anéis de esferas para rolamentos - anéis para facilitar o arranque dos motores - anéis de segmento -- auto-lubrificadores aa arelhos para aperfeiçoar a mistura de combustíveis de motores de explosão - bielas - bombas de ar comprimido -- bombas lubrificantes bombas de circulaçao - bombas de

•
Classe - .7
Artigos - Para distinguir as seguintes máquinas e utensílios para serena
usados . exclusivamente na agricultura - Ara dos máquinas - adubadeiras máquinas arrancadoras de
tocos - máquinas de borrifar desinfetantes - charruas - máquinas
ceifadeiras - máquinas cultivad aras
- máquinas carpideiras - máquinas
escarificadoras - máquinas dc empilhadores combinados - máquinas.
enxofradeiras- máquinas ensinaideiras - facas para máquinas agrícolas - adiada de discos ou dentes
- máquinas de irrigação - lançachamas - máquinaa de matar formigas e outros insetas - moinhos da
vento rurais - matoarados - máquinas niveladoras máquinas para
pulverizar desinfetantes - máquinas
de podar - rolos compressores máquinas sachadeiras - máquinas
semeadeiras - máquinas trilhadeiras
- tratores a serem usados em trabalhos de fazendas.
Classe -a- 8
Artigos - Para distinguir: artigos e
instalações elétricas para veículos Acumuladores - antenas - aparelhos de alarme - bafarias - bobinas
- businas - chaves elétricas - chaves automáticas - pomutadores chassis - chicotes para automóveis
- faróis - faroletes -a-- filtros - isoladores - geradores -,- interruptores
- limpadores de pára-brisas -- luzes
traseiras - refletores - sinaleiros pilhas sacas - painéis de carras pilhas sécas - terminais para baterminais acústicos terias
aulas - válvulas de redução - val-.
aulas para água.
Classe - ll
Artigos - Para distnguir ai teiatos de metais: Arrudas - catracas
- curvas de refôrco -- encanamentos -- ferracens para capuz de au-
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tomóveis — ferragens para tetos d e
Classe: 41.
cabine ele caminhões — levantado r Artigos: Para assinalar: macarrão
para vidros de caminhões — automó e talharim.
veis e para veículos em geral lu vaa para bombas d'água — mancai s
N9 902.696
para barras de tensão: terminais.
Peças para mecanismo de partida —
botões de metal (Stardt) — parafuaos alongados para afixar o motor de
partida — peças de metal que protege, e envolve o motor de partida •
Peças para molas dianteiras e traaeiras: grampos, fõlhas de metal que
envolve as molas e protege, contra
o pó e ferrugem. Pinos de direção —
pinos de molas, pivots. Peças para
ponto de eixo dianteiro: luvas de metal rosqueada para unir as partes laterais do eixo — retentores de metal
— suporte para vidros. Ficando expressamente excluídos quaisquer artigos que sejam partes integrantes de
veículos ou máquinas. Alicates —
alavancas — arruelas — arrebites —
correntes — chaves — chaves de pa- Requerente: Luiz Severiano Ribeiro
rafusos — chaves de fenda -- chave
S.A. Comércio e Indústria.
inglêsa — dobradiças — engates —
"" Local: Guanabara.
esguichos — estribos — frisos — feanasse: 33, Titulo.
chaduras — molas Para portas —
-martelos — p arafusos — porcas —
N9 902.697
travadeiras — trincos — puxadores
— maçanetas — conexões de metal
— tubos de metal — travas.
Classe — 31
Artigos — Para distinguir: anéis de
vedação para junções — anéis obturadores — arruelas — buchas — betutne para vidraceiro — bolas para
válvulas — massas para calafetar —
círculos de borracha para postes, —
cordoalha — cordas — correias de
transmissão — canaletas — coberturas de lonas — fitilhos — gachetas
— lonas — lonas para freios — mangotas — malas para vedação rãlha a — tampas — tubos de jacto para
vedação — tiras'.-.. — tubulações — tendas ---- válvulas de vedação — tubos de radiador.
Classe: 47.
Artigos: Para distinguir combustíveis Requerente: Transportadora Araucária S.A.
— lubrificantes — substâncias e proLocal: Paraná.
dutos destinados à iluminação e ao
Classe: f O.
aquecimento: álcool motor — carvão
a gás hidrocarboretos — gás metano Artigos: Serviço de transporte de eu\ gas e passageiros.
lautano e propano — gás engarrafado — gás liquefeitos — gasolina
N9,902.698
—• graxas lubrificantes — óleos_combustiveis — Óleos lubrificantes —
óleos destinados à iluminação e ao
PODER » Planejamento,
aquecimento — óleos para amortecedores — petróleos e querosene.
N9 902.694

Organização e Direção
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Classe' 41.
classe: 49.
Artigos: Café em grão, torrado ou Artigos: Caniços para. pesca -- linha
moído.
para pescar — rêdes de caçador —
rêcles para esporte — rêdes para jo.
-N9 902.703
gos — redes para pesca, e lanaras.
.Classe: 24.
Artigos: Cadarços — cordões e fitas.
CAFÉ KENTF
N9 902.711
!NDOSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Andrade & Carvalho
Ltda.
Local: Pará.
Classe: 41.
Ari/lata. Café epi grão, torrado ou Recaterente: Orlando Marques Propaganda S.C. Ltda.
moído.
Local: São Paulo.
Classe: 50.
N9 902.70
Serviços: prestação de serviços de
propaganda e publicidade.

CAFÉ CHAVIFNSE

N9 902.712

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Alfredo Alexandre Abdon.
Local: Pará.
Classe: 41.
Artigos: Café em grão, torrado ou
moldo.

CAFÉ SANTA GORETF
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Pedro Humberto Pedrosa.
Local: Pará,
Classe: 41.
Artigos: Café em grão, torrado ou
moído.

BONBLANC
Indústria Brasileira
Requerente: Chadler Industrial da
Bahia ".A.
Local: Bahia.
Classe: 41.
Artigos: Bombons, balas e caramelos.
N9 902.701

Indústria Brasileira
Requerente: Instituto Luiz Pereira
Barreto-Verum Limitada
Local: São Paulo
Classe: 3
Artigo: Uru preparado farmadutict.
N9 902.713

N9 902.705

N9 902.706

CHOLESSAN

Indústria Brasileira

Requerente: Instituto Luiz Pereira
Barreto-Verum Limitada
Local: São Paulo
Classe: 3
Artigo: Um preparado farmacêutico
—
N9 902.714

MTAMINASE
Indústria Brasileirá

Requerente: Instituto Luiz Pereira
de Emprêsas Regionais
Barreto-Verum Limitada
Requerente: "Poder" Planejamento.
Local: São Paulo
Organização e Direcão de Empresas
Classe: 3
Regionais.
Artigo: Um preparado farmacêutica
Local : Ama zonas .
Requerente: Ross-Gemmer Gear do
Classe: 50.
N9 902.715
Brasil Comercio e Indústria Ltda. Artigos: Prestação de serviços técniEstabelecido em: São Paulo
co-profissionais de consultoria e assessoramento de empresas.
' N9 902.695
N9 902.699-700
Requerente: Editõra Brasil-América
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Limitada.
Local: Guanabara.
Requerente: Pedro A. Gusmão
Classe: 32.
,TOWESTOP.
Local: Guanabara
Artigos: Revistas — almanaques —
Classe: 46
tad, Brasileira
álbuns impressos -a- folhetos impressos — histórias impressas e livros. Artigo? Paru distinguir Detergentes
sabão comum e saponáceos.
—
Requerente • Mi g uel Carlos -Francisco Requerente: •cciedade Técnica Freio
N9
902.708-710
de Ouro Ltda.
Na 902.716
Dl Cocco.
Local: São Paulo.
Local: Buenos Aires, República
Classe: 6.
da Argentina.
Artigos: Freios r componentes.
Classe: 28.
Classe: 21.
artigos: Material plástico em geral, Artigos: Veículos
P suas partes intesp ecialmente acrílico em- chapas e
grantes.
laminado.
INDÚSTRIA BRASILEIRA
N9 ^32.702
No 902.701

ROSS GEÉMER. GEAR
110 BRASIL COMÊRCIO
.E INIÉSTRIA. LTDA.

MOGNO,

LULUZINCIA‘

Indústria Ilmáileírá

1nd, 'Presileira

CAFÉ ODIVELENSE
INDOSTRIA 'BRASILEIRA

, equerent , T-NI , e• sliaar S.A. Indústria
Camarata.
Locai: São Paulo,

Requerente: Cafii Odiçeías
Locai: Pará.

Requerente: Irmãos Mu-ufano. &
Cia. Ltda.
Local: Sã" Paulo.
'
Classe: 31.
Arl:gos: Cordas ,, ara' fins diversos
ccarclélê para luas diversos r_r e

oordee.

Requerente: Indústria e Comércio tia
Produtos Químicos Ninon Limitada
Locaí: Guanabara
Classe: 14
Artigos: Para distinguir vidro, crida?
e seus artefatos, a saber: Aparei/aux
de café, chá, jantar e refresco; aquir
rios, colheres, copos espelhos, garfo*,
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Tapeai: Guanabara
nas elétricas de indução (exceto para
hidroaulfitos - impermeabilizante.s
Claase. 32
ioduretos ledo - magnésio - mer- fins 'atrativos) - botões de campaiArtigos: Na Classe
caria - nitratos - neutralizadoers nhas elétricas - bombas medidoras
- nitrocelulose - óxidos - oxida ates - buzinas - bússolas - baterials
N9 902.722
- bules elétricos - caixas
- produtos químicos para impressão elétric,as
de
descarga
câmaras
frigoríficas
potassa
Industrial
papéis
emulsionáveis para a fotografia - papéis e fotográficas - cam painhas elétri•N4CIONAL--1
de turnesoi - papéis heliográficos e cas -- chassis de rádios - chaves
cinematógrafos - cronóhelloc,opista, - películas sensíveis - elétricas
combustores de gás - cipapéis para fotografias e análises de grafos
laboratórios - pigmentos - potassa d:metros cristais de rádio - con- Corretores de Segurã
- preparações para fotografias e aná- densadores - comutadores - cortalises de laboratório - pigmentos - deiras para fotografias - chaves de
Indústria Brasileirt
potassa preparações para fotogra- alavancas - chaves automáticas fias - produtos para niquelar - pra- capacitores de bloqueio - capacitores
tear e cromar - prussiato - reativos eletroliticos - calibradores - discos
Requerente: Nacional S. A.
- removedores - reveladores - sa- para telefones - discos gravados Corretores de Seguras
diais - despertadores - eletrodo de
bão neutro - sais - salicilatos
Local: Guanabara
Vidro
(acessório
de
'aparelho
elétrico).
sensibilizantes - silicatos - soda
Classe: 32
cáustica - soluções químicas de uso enceradeiras - estufas - engenho de
Artigos: Na Classe
assar
carne
espelhos
óticos
espeindustrial - sulfatos.
lhos de chave interruptora - esteriN9-902.723
lizadores - extintores de incêndio
InI ? 907.720
ferros
elétricos
de
passar
e
engomar - ferro de soldar elétrico - filaparelhos filtrantes --= filtros
tros
para óleo - filmes revelados, - faróis como acessórios de veículos, para
Indústria Brasileirt
sinalização e para iluminação em geral - fôrmas elétricas - fervedores
Indústria Brasileira
- frigoríficos - fotômetros - fios
Requerente : Cia. Paulista da Chenille
Local: São Paulo
elétricos - filtros de interferência - Requerente: Industrias Alimenuem
Beira Alta S. A.
Classe: 34
Requerente : Network Distribuidora fonógrafos - garrafas, térmicas de Filmes S. A.
Classe: 41
gasômetros - geladeiras - globos
Artig os : Capachos - cortinas - corLocal: Guanabara,
tinados - encerados para chão para lã/atadas - globos para lanterArtigos: Alanchofra - aletria Classe: 8
esteiras para chão - estorse para
nas - giolsos terrestres para ensino alho - asparsos - açúcar abajours de lamjanela - estrados para chão - linó- Artigos: ADajours
gravadores - geradores a gasolina mentos paa animais - amido ameixas - amandoas
leos - mosquiteiros para cama - pião - acumuladores - actinômetros - holofotes - hidrômetros in- amendoim
oleados - panos para assoalhes e - amperômetros amortecedores de cubadoras - indicadores de vácuo - araruta - arroz - atura - aveia
paredes - passadeiras - persianas rádio e freqüência - aneiriômetro.s - Instrumentos de alarme - interrup- - avelãs - azelte - azeitonas aparelhos de televisão - aparelhos tores - isolados - lâmpadas de banha - bacalhau - batatas - basanefas e tapetes.
móveis
diversos usados em veículos - apa- cristal - lâmpadas incandescentes - las - biscoitos - bombons - bolarelhos de ar condicionado - apare- lâmpadas comuns - lâmpadas-flash chas - baunilha - café em p0 e
149 902.71;
lhos para iluminação - inclusive os - lamparinas -- lactômetros - lentes em grão - camarão - canela em pau
consideradas acessórios de veiculai liquidificadore.s -- lanternas ma- e em pó - cacau - carnes - dhá VOS aparelhos para ananciós mecânicos - -gicas
- limpaaores de pára-brisas - caramelos - chocolates - confeitos
aparelho aquecedores e medidores - luzes traseiras para veículos —lu- - cravo - cereais - cominho aparelhos cromográficos - aparelhos netas - maçaricos de soldar -caldear creme de leite - cremes alimentícios
registradores e medidores de distân- e cortar - marcadores de passagens - croquetes - compotas - cangica.
cias - aparelhos para purificar águas - medidores - microscópios - mis- - coalhadas - castanha - cebola - aparelhos de sinais lampejantes - turadeiras máquinas falantes - condimentos para alimentas - colo.
aparelhos reguladores de gás --, apa- mostradores para rádio - microfones rantes - chouriços - dendê - doces
relhos de galvanoplastia, aparelhos - mierômetros - nivela - óculos - - doces de frutas - espinafre -didáticos - aparelhos cinemato grá- objetivas fotográficas - pilhas elé- essências alimentares - empadas ficos - aparelhos automaticos pa”a tricas - peclômetros - pluviômetros ervilhas - amovas - extrato de tofeequere nte t Oswaldo de Oliveira acender e regular gás - aparelhos - pirômetros
piatolas de pintar vas - féculas flocos - farelo Local: São Paulo
para separar café - - aparelhos para - plugs - pinos de tomadas - pa- fermentos - feijão - figos - frios
Classe: 32
aquecer edifícios - aparelhos para nelas de pressão a- pick-ups - pára- - frutas secas, naturais e cristaliArtigos: Livros impressa.
experimentar drenos - aparelhos raios - propulsores - painés de car- zadas
glicose -- goma de mascar
—
para destruir insetos - aparelhos de ros - quadros distribuidores de ele- - gorduras - granulos - grão ae
N9 902.719
ótica - aparelhos pulverizadores - tricidade - queimadores de óleo - bico - gelatina - goiabada - geaparelhas para aquecimento de água quadrantes e sextantes para obser- léias - herva doce - herva mate
rodu- vação astrológica - refrigeradores - - hrtaliças la.go.atas línguas ACIUITAINE.A.ORGANICO - aparelhos para recepção, re p
ção de sons e sonidos - aparelhos rádios - refletores reostatos - leite - leite condensado - leite em
automáticos elétricos de passar - relógios de ponto - de pulso - de po - legumes eni conserva - tent:louro -- Massas
aparelhas para espremer frutas e le- bálso - da parede - despertadores has - lingüiça
gumes - aparelhos de alta tensão - - contadores e medidores de quan- alimentícias - mariscos - manteiga
aparelhos para torrar cereais - apa- tidade e volume - radiadores - re- - margarina - marmelada - maftequerente: Aqultaine-Organico
Local: Courbevoie, Tour Aquitaine, relhos de proteção contra acidentes ceptores - regadores automátitcos - carrão - massa de tomate - mel e
de operários - aparelhos afiadores registros para vapor, gás e outros li- melado - mate --a massas para mmFrança.
de ferramentas - aparelhos distri- quides, quando não considerados par- gaus - molhos moluscos - mosClasse: 1
Artigos: Absorventes - acetona - buidores de sakão e de desinfetantes tes de máquinas a- reatores para luz tarda - mortadela - nós mascada
ácidos acetatos - agentes químicos para instalaçõeS' sanitárias - apa- fluorescente - registradores - re- - nozes - óleos comestíveis -a ospara o tratamento e ceiartsção de fi- relhos esterilizadores - aparelhos sistências ,elétricas - relays - sor- tras - ovas - pRes - paios -prabras - 'tecidos - couros e celulose gazeificadores - aparelhos para aná- veteiras - sorveteiras elétricas ca- linés - pimenta - pós para pudins
- agua rés - álcool - albumina - lises - aparelhos oronizadores - apa- seiras - soquetes - sinaleiros - se- - pickles - peixes - presuntos anilinas - âiumen -. alvaiade - al- relhos pa.steurizadores - aparelhos reias de alarme - soldadores elé- patês e petit-pois - pastilhas - pizvejantes industriais - amoníaco - reguladores e estabilizadroes da pres- tricas - toca-discos - tomadas e zas - pudins --s queijos - raçOes
anti-incrustantes - anti-oxidantes - são e do fluxo de gases e líquklcs - interruptores elétricos - torneiras - balanceadas para animais - raizes
anticorrosivos . - antid.etonantes - aparelhos para salvamento e para tubos acústicos - termômetros para alimentícias - requeijão - sal
azotatos - água acidulado, para sinalização - aparelhos para esca- observação meteorológica - telesc0-. .sagu - sardinhas sanduiches taxímetros - salsichas - salames - sopas enlasaumuladores - água oxigenada para fandristas - aparelhos para limpar pios - tacômetros
fins industriais - amônia - banhos vidros - aparelhos para combater trenas - transformadores - telefo- tadas - sorvetes - sucos de tomate
tostadeiras - telégrafos - e de frutas - torradas - tapioca para galvanização - benzina - ben- formigas e outras pragas - apare- nes
sol - betuminosa (composição de lhos automáticos acionados pela in- transístores - tripés para fotografias tâmaras - talharim - tremoços tinta) - bicarbonato de sódio - de trodução de moedas - aparelhos es- - válvulas para rádios - válvulas tortas - tortas para alimentos de
potássio - cal virgem - carvões - pargidrões - aparelhos e instrumen- de descarga - válvulas de redução animais e aves - torrões - toucinho
vinagre.
carbonatos - carbonato de potassa - tos de cálculo - aparelhos para ob- - vacuêmetroa - válvulas elétricas
de vácuo - ventiladores - velas
composições estinto- servações sísmicas - aparelhos para
catalisadores
elétrleas e filmes.
N° 902.724
res d3 incendlos - cloro - corrosivos esticar luvas - aparelhos tetrinosta- cromatos - corantes - creosotos tos - aritonômetros - aspiradores de
-- /NT? 902.721
desincrustantes - pó - aerômetros - acendedores eléuescorantes
dissolventea - emulsões fotográficas tricos - altofalantes, amplificadores
- antenas - artigos usados com o
- enxofre - éter - estearatos
NACIONALfenol - filmes sensibilizas para fo- fim exclusivo de medição (tais como
tografias - fixadores - fluídos para recibiCátes, inclusive frascos e maIndústria Brasi!eir-a
formol - fosfatos industriais madeiras graduadas - batedeiras -- Corretores de Seguros
freia;
balança
para
clinica
infantil
bafósforos
industriais
fluoretos
fundentes para solda - galvanizado- lança comum e elétrica - barômetros
Requerente: Companhia Fiat Luz,
Reau.erent ya Nacional .S. A.
res - gelatina para fotografias e pin-. - baterias de acumuladores - binóde Fósforos de Segurança
Corretores de Seguros
culos - bitolas - bobinas - bobitara - giz -- glicerina - hidrates

jaidineiras, mamadeiras, prata •
xícaras.
- Classe: 28
Local: Guanabara
Artigo€: Para d:stinguir artefatos e
produtos acabados de origen1 animal,
vegetal e mineral, artefaos de substâncias químicas, a saber: aparelhos
para água, café, chá. jantar e refrescos; cabides, canecas, canudinhos,
colheres, copos, garfos, pratos, talheres, mamadeiras e xícaras.
- Local: Guanabara
Artigos: Artefatos de borracha e de
guta percha, a saber: Bolsas, lancheiras, mochilas, mamadeiras, bicos cle
mamadeiras, pratos e vasos,
-N9 902.717
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Local: Guanabara
Classe: 46
Artigos: Fósforos
_

rante,s — chouriços — dendê — doces
Classe: 50
N9 902.737
— doces de frutas — espinafre —
Local* Guanabara
essências alimentares — empadas -Classe:
50
ervilhas — •enxovas s- extrato' de to- Artigos: Serviços de projetos e assesN9 902.725
mate — farinhas alimentícias — fasoria de engenharia
vas — féculas — flocos — farelo —
` fermentos — feijão — figos — friosN9 902.733
- frutas secas, naturais e cristaliCOMPANHIA FIAT LUX.RiodeJaneso
zadas — glicose — goma de mascar
ioRD S DE SEGuRivir.4
— gorduras — grânulos — grao de
bico — gelatina — goiabada - geléias — herva doce — herva mate
— hortaliças — lagostas linguas —
leite — leite condensado — leite em
pó — legumes em conserva — lents.
lhas — linguiça — louro — massas
alimentícias — mariscos — manteiga
— margarina — Marmelada — maequerente: Londrifarma Ostam
carrão — massa de tomate — mel e
dastrias Farmacêuticas S. A.
melado — mate — massas para minLocal: Paraná
gaus — môlhos — moluscos — moa- Requerente: !Semi° dedal° da Costa
Classe: 3
Indústria Brasileira
Locai: Guanabara,
tarda — mortadela — nós moscada
Artigos: Para distinguir e assinalar
Classes: 6 é 8
— nozes — óleos comestíveis - estros — ovas — pães — paios —pra- Artigos: Compressores de ar, com tan- uma medicação supletiva de substitâns
tequerente: Com panhia Fia.t Lux, linés
g ênica e progesta— pimenta — pós para pudim que e ar direto. Pistola para pintura. cias de ação estro
de Fósforos de Segurança
cional
Filtros de ar. para pintura e induspickles
—
peixes
—
presuntos
—
Local: Guanabara
patês e petit-pois — pastilhas — piz- trias. Máquinas lavadoras de autos.
Classe: 46
N9 902.738
zas — pudins — queijos — raçoes Graxeiros para lubrificação, manuais
Artigos: Fósforos
balanceadas para animais — raizes e pneumáticos. Bombas de água, sucalimentícias s— requeijão — sai — ção e elevação. Aparelhos soldadores
.
N9 902.726
sagu — sardinhas — sanduíches — e sinaladores. Soldadores elétricos.
salsichas — solamas — sopas emaN9 902.734
tadas — sorvetes — sucos de tomate
e de frutas — torradas — tapioca —
tâmaras — talharim — tremoços —
tortas — tortas para alimentos de
Indústria Brasileira,
animais e aves — torrões — toucinho
•
vinagre.
Requerente: Produtos Químicos e Far•
macêuticos "Emes" Ltda.
N9 902.729
Local: São Paulo
Classe: 3
Indústria Brasileira
Artigos: Uma especialidade farmacêutica indicada, no tratamento das trás
Requerente: Produtos Químicos e Faz- queo-bronquites e suas manifestacõel
Indústria Brasileira
macêuticas "Emes" Ltda.
N9 902.739
Local São Paulo
JR equ erente: Companhia Fiat Lux,
Classe: 46
de Fósforos de Segurança
Artigos: Para distinguir e assinalar
Local: Guanabara
um detergente
Classe: 46
Artigos: Fósforos
N9 902.735

pHospt

k

ANDORINHA

PoR%

N9 902.727

Indústria Brasilein.
Requerente: Companhia Fiat Lux,
de Fósforos de Segurança
Local: Guanabara
Classe: 46
Artigos: Fósforos
N9

Vencem

Requerente: Network bistribuidorí
de Filmes,S. A.
Local: Gu hara
Classe: 32
Artigos Na Classe
"S
—
N9 907..730

ALGIBErRA
Indústria Brasileira

902./28

Requerente: Companhia Fiat Luz, de
Fósforos de Segurança

s

Indústria Brasileira

Indústria Brasileira'
Requerente Sondes do Brasil 8.
Indústria Farmacêutica

Indústria Brasileira
Requerente: Produtos Químicos e Farmacêuticos "Emes" Ltda.
' Local: São Paulo
Classe: 3
Artigos: Uma especialidade farmacêutica indicada, como medicação tuberculastática
N9

AO

Local . São Paulo

Classe: 3
Artigos: Uma especi alidade farmacêtt•
tica indicada como tnedicacão anWe
alérgica
N9 902.740

902.736

Local: Guanabara
Classe: 46
Artigos: Fósforos
s.-s.•
N9 902.731

Requerente: Indústrias Alimenticias
Beira Alta S. A.
/
Classe: 41.
Artigos: Alcachofra — aletria —
alho — asparços — açúcar — alimentos para animais — amido —
amendoim — ameixas — amêndoas
araruta — arroz — atum — aveia
isequerente: Armando Pesetas
— avelãs — azeite — azeitonas —
Local: Guanabara
banha — bacalhau — batatas — PaClasses: 33 e 50
las — biscoitos — bombons — bolaArtgos: Titulo
chas — baunilha — café em p0 e
em grão — camarão — canela em pau
N9 902.732
e em pó — cacau — carnes — chá —
Requerente: Produtos Químicos e Farcaramelos — chocolates — confeitos
Requerente: Kelson's Indústria e Coa.
macêuticos "Emes" Ltda.
— cravo — Asseais — cominho
1.,ocal: São Paulo
mércio S. A.
creme de leite — cremes alimenticios
Classe: 3
Local: Guanabara
— croquetes — compotas — caneca
Artigos: Uma espec'a'dade farmacêuClasse: 28
coalhadas — castanha — cebola — Requerente: Proa Projetos e Assesso- tica indicada como medicação anti-i Artigos: Plásticos para forrar Móvtdi
condimentos para alimentos — coloria S A,
tussigena
ns to f a ,d os em Geral

ALGARVE
'IMÕVE1S

7756 Saguntlerfoira 22

Jezernbro da 196'.;r
-

DIÁRIO OFICIAL ISeção III)

bac-

No 902.741

Ne 902.745

9.479 902.749

>r? 902.753

Dia-Oleos ?afala)
Derivados de Petróleo
Requerente: Séiíio Lopes Duarte
Local: Guanabara
Classe: 28
Artigos? Crina para enchimento em
acolchoados, colchõeõs e travesseiros,
capas plásticas para acolchoados, colchões e travesseiros, Panachos Penas
de aves para enchimento em acolchoados e travesseiros e pluma para estofo
Classe: 32
Artigos? Calendários, catálogos, foliRequerente: Kelson's Indústria e Co- nhas
impressas, índices telefônicos.
mércio S. A.
anúncios em jornais, revistas, rádio e
Local: Guanabara
televisão e propaganda impressa e esClasse: 28
crita
Artigos: Plásticos para forrar Móveis
Classe: 40
Estofados em Geral
Artigos: Almofadas para móveis, banquetas, sadeiras comuns, cenas com
Ne 902.742
molas, colchões, dormitórios, encostos
estofados, estofamentos para móveis,
guarda-roupas, mesas (exceto de uso
exclusivo em jogos) poltronas, sofás,
sumiers e travesseiros
l\P 942.741l

Requerente António Eduardo Pereira
Quartim Barbosa Oue também se assina Antônio E. P. Quartirn Barbosa
Local: Paraná
Classe: 47 — Titule

n NoustRiA

,Indústria
Requerente: Antônio Eduardo Pereira
Quartim Barbosa que também se asrbosa
sina Antônio E. P. Quartim Ba
Local: Paraná
Classe: 47
Artigos: Pluídos combustíveis, fluídos
lubrificadores, fluídos para freio, fluídos para iluminação, fluídos para Isqueiros, gás combustível, gás para
aquecimento, gás para iluminação, gasolina, graxas, lubrificantes, óleos lubrificantes, petróleo refinado e querosene
N9 902.751

Fah.5

E
Indústria Brasileira

Requerente: Kelson's Indústria e Comércio S. A.
Local: Guanabara
Classe: 28
'Artigos: Plásticos para forrar Móveis
Estofados em Geral
N9 902.'743
-

SCLEX'

Requerente: Hokko Chemical Industry
Co. Ltd.
Local: Chuo-ku, Tokyo Japão
Classe: 2
Artigos: Desinfetantes para uso agrícola
902.744

Requerente: Travesseiros Tone —
clústria e Comércio Ltda,
Local: Guanabara
Classe,: 28
Artigos: Crina para enchimento em
acolchoados, colchões e travesseiros.
Capas plásticas para acolchoados, colchões e travesseiros. Penachos penas
de aves para enchimento em acolchoadas e travesseiros e pluma para estofo
Cassa: 34
Artigos: Capachos, cortinas, cortinados, encerados para chão, estores para
janelas, linóleos,, oleados, passadeiras,
persianas, tapetes
Classe: 37
Artigos: Acolchoados para cama, acolchoados para cadeiras e poltronas, cobertores para cama, cobertores para
cama, colchas, edredons, esfregões,
fronhas, guardanapos de qualquer tecido, guarnições para mesa, lençóis de
qualquer tecido mantas para cama,
panos para casinha, toalhas de banho,
toalhas de mesa, toalhas de altar e
eaalhas para banquetes

t.

No 902.750

Lihdomap

Requerente: Canaveral Engenharia •
-Comércio Ltda.
Local: Santa Catarina
Classes: 16 e 50
Artigos: Classe 16: Para assinalar e
distinguir genericamente os artigos da
classe, a saber: Material exclusivamente para construção e adôrno de
prédio, estradas, etc. como cimento,
azuleijos, ladrilhos, telhas, portas, janelas, etc. não incluídos em outras
classes. Papel para forrar casa. Classe 50: Atividades: Engenharia civil:
(Serviços de)
N9 902.756

ktad

Margarita

Indústria Brasileir

Requerente: Luiz Virgilio de Barros
Bacchi
Local: Paraná
Requerente: Isvaldo Colzani
Clames: 32 — 41 -- 42 e 43
Local: Santa Catarina Artigos: Classe: 32: Para assinalar e,
Classe: 41
distinguir genericamente os artigos da
Artigos: Arroz, canjica, farelo, fari- classe, a saber? Jornais, revistas e pu.
nha de mandioca, farinha de milho, blicações em geral, Aibuns e prografarinha de trigo, feijão e fubás
mas radiofônicos. Peças teatrais e ci.
nemat,ográficas. Classe 41: Para as.
No 902.752
sinalar e distinguir genericamente Oa
artigos da classe, a saber: Substânciae
alimentícias e seus preparados. Ingredientes de alimentos. Essências alimentidas. Classe 42: Para assinalar
_ e distinguir genericamente os artigos
Industria Bras-ilerr-a'
da classe, a saber: Bebidas alcoólicas
e fermentadas, não incluídas na class6
Requerente: Isvaldo Colzani
3.
Classe 43: Para assinalar e distinLocal: Santa Catarina
guir genericamente os artigos da clasClasse: 41
se,
a saber: Refrescos e águas natuArtigos: Arroz
rais e artificiais usadas como bebidas
não incluídas na classe 3.
• Ne 902.753
N9 902.757

indústria Brasileid

NARRAS

ASabidia
Brasileira

C sóquetel Margaritã
iarBrüjletra,
Indati

14.9 902.747

Requerente: Sociedade Pesqueira Sabiá Ltda.
Local: Santa Catarina
Classes: 41 e50
Artigos: Classe 41: Bacalhau ',camaRequerente: Produtos Rocha Químicos rão com ou sem casca crú ou cosido,
e em conserva, mariscos, ostras, pese Farmacêuticos S. A.
cados, sardinhas, prensadas ou não.
Local: Rio de Janeiro
Classe 50: Atividades: Captura de pesClasse: 3
cado (Serviços de)
Artigos: Substancias químicas produtos e preparados Para serem usados na
N9 902.754
medicina ou via farmácia

Requerente: s.uiz vuigno ae Barret
Bacchi
Local: Paraná
Classes: 32 — 41 — 42 e 43
Artigos: Classe: 32: Para assinalar e
distinguir genericamente os artigos da
classe, a saber: Jornai& revisteis e publicações em geral. Atbuns e programas radiofônicos. Faaas teatrais e cinematográficas. Classe 41: Para assinalar e distinguir genericamente os
artigos da dar", a saber: Sub,stánciaa
alimentícias e seus preparados. Ingre.
N9 902.'1413
dientes de alimentos. Essências alimentícias. Classe 42: Para assinalar
e distinguir genéricanaente os artigos
M1RRA-COAT
da classe, a saber: Bebidas alcoólicas
e fennentadas. não inciuida.s na classe
Reouerente: Elisabeth Arden Proántoa
3. Classe 43: Para asS'nalar distinRequerente: Bordou Inc.
de Beleza S. A.
Requerente: Sociedade Pesqueira Sa- guir genericamente o arti a.os da clasLocal Estadas Unidos da América
Local: Guanabara
se, a saber: Refrescss e á guas natubiá Ltda.
Classe: 41
Classe: 48
rais e artitichis usa:,43 como bebida1:
,Local: Sar'ta Catarina
Artigos: Base em -forma de filme ..0 Ariigos: Suplemento alimentício nuirão incluídas na classe 3.
Nome de Emprêsa
tritivo para animais domésticos JL
película, para as pernas
ROSA

rv

TEL-E-DOSE
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escrever, cabogramas e- cheques, capas
para documentos, carteiras para cigarros, calcos de tipografia de papel ou
n;apelão, cápsulas de papel, caixas de
-papelão, cadernetas, cadernos, caixas
de cartões, caixas para papelaria, cartões, cartões de visitas, cartões mmerciais, cartões índices, cartolina, cadernos de papei melimetrado e em branco para desenho, cadernos escolares,
cartões em branco, cartuchos de cartolina, chapas planográfica, cadernos
de lembranças, carretéis de papelão,
-envelopes, encólucros para charutos de
papel, encadernação de papel ou papelão, etiquetas, escapula -res, fichas de
gSeque-rt.-nte: Joaquim Rodrigues da cartolina, Milhas índices, folhas de celulose, faturas, fichas; guardanapos;
Costa
livros não impressos, livros fiscais, liLocal: Minas Gerais
Classe: 42 — Frase de Propaganda vros de contabilidade, notas promissórias, ornamentos de papel transparente, papel mata-borrão, papel espeN9 902.759
cial para cigarros, em resinas ou bobinas, papéis usados, pratos, papelinos,
papéis de estanho e de alumínio, padéis sem impressão, papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos para forrar paredes, papel almaço
com ou sem pauta. papel crepon,•papel
ReqUerente: Letraset Linaited
de sécia, papel impermeável,-papel em
cal: Londres, Inglaterra
bobina para impressão, papel enceraClasse: 25
do, papel higiénico, papel impermeáArtigos: na Classe
vel, para copiar, papel para desenhos,
papel para embrulho imperineabiliza-.
do, papel para encadernar, papel para
N9 902.760
escrever, papel para imprimir, papel
oarafina, para embrulhos, papel celulose, papel de linho, papel absorvente,
papelão, recibos, rótulos, recipientes
PHOSPHOROS
te SEGURANÇA
de papel, rosetas depapel, rótulo de
papel,
rôlos de papel transparante,
AAAMCA
sacos de papel,, tubos postais de cartão tubetes de papel
——FABRICA RA. RAWNSE
N 9 902.763
PHORLIMANN.
N° 902.758
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cueteres, suspenCrios, soutiens, sobntudos; trajes, ternos,' toucas, talleurs,
turbantes; uniformes, uniformes para
empregadas; vestidos; xales
902.765

511d4 1210P
Indústria Brasileira
Requerente: Companlaa Fiat Lux, de
Fósforos de Segurança
COM MON-CORE
Local: Guanabara
Requerente: Van Va kenburgh. Noogeg
Classe: 46
li Neville, Inc.
'Artigos: Fósforos
Local: New York
'Classe: 32
N 9 902.766
Artigos: Publicações em geral, a sabed
almanarfies, brochuras impressas, cal,Tta
dários, catálogos, crônicas impressas
folhetos impressos, fôlhas impressa/
Para testes, jornais, livros, .obras
pressas, programa impressos, propaa
Indústria Brasileira
revista.
gancla
impressa, prospectos,

Requerente: Companhia Fiat Lux,
Fósforos de Segurança
Local: Guanabara
Classe: 46
Artigos: Fósforos

COMPANHIA DE PHOSPHOROS DO NORTE

thi ., "1 140110SDE SEGUDançA

rinuàr ui Iam Parar% 'fi

CO MPANHIA FIAT

Artigos: Fósfoios

N9 902.764

LUX.RiodeJanetro

4

P808POR0S 0€
StGURANÇA

N5 902.768

a
'II

a

FC3-gr" O R O SEI'

MARCA
REGISTRADA

DEVAM-P[1DR
re S. PA
ULO • R. JOAO 110/RWA.4

Requerente: Companhia Fiat Lux, de
Fósforos de Segurança
Local: Guanabara
Classe: 46
futigos: Fósforos
N9 902.762

NACIONAL
Corretores de Seguros
Indústria Brasileira.
Requerente: Nacional S. A. — Corretores de Seguros
Local: Guanabara
Classe:- 38
Artigos: Aros para guardanapos de
papel aglutinado. álbuns (em branco)
álbuns para retratos e autógrafos, balões (exceto para brinquedos), blocos
para correspondência, blocos para cálculos, blocos para an&ações, bobinas,
brochuras não impressas, cadernos de

Indústria Brasileira
Requerente: Borrachas Franca Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 36
Artigos: Artigos de vestuáriow roupas
feitas, semi-confeccionadas ou sob medida, para homens, senhoras e crianças,
a saber: agasalhos feitos de peles naturais ou artificiais, anáguas, aventais;
batas. babadores, blusas, blusões, boinas, bonés, boleros; combinações, calçados, cachecóis, camisolas, capacetes,
capas, casacos casacões, capotes, calças calça-saias, chinelos, cintos, cintas,
camisas camisetas calções, cartolas, coletes corpinhos, ceroulas cuecas, colarinhos, cueiros, chapéus, dolmans;
echarpes, estolas; fardamentas; gorros,
galochas, gravatas, guarda-pó; impermeáveis; jaquetas; lenços, luvas, lançaria, ligas, Iribés, 'ingerias; mantas,
meias; paias, paletós, pantufas, pijamas,
peignoirs. punhos, peitos e peitilhos para
camisas, pelerines, polainas, ponchos,
pullovers; quimonos, quépis; regalos,
robe de chambre, roupas de brim para
o trabalho, roupas feitas para crianças,
roupões de banho: aias, sapto. s-dálias, solideos, sborts, slacks, sungas,

Requerente: Ciba Société Anonyme4
(em alemão: Ciba Aktiengesellschaft)!
(em inglês: Ciba Limited)
Local: Basiléia, Suiça
Classe: 2
Artigos: Preparados para exterminar
plantas e aninuas daninhos
N9 902.772

NACIONALCorretores de
de Segu'ros

BRA S:RÉ:1R^ E S,PAULC

N' 902.771

NI 902.767

Requerente: Companhia .Fiat Lux, de
Fósforos de Segurança
Indústria Brasileira
Requerente: Nacional S. A. — CorLocal: Guanabara retores de Seguros
Classe: 46
Local: Guanabara
Artigos: 'Fósforos
Classe: 50
Requerente: Companhia Fiat Lux,
Ramo de Atividade: Corretores de
Local: Guanabara
N 9 902.761\
Seguros
Classe: 46
NOUSTRIA

7757

R El E C In"
L

F
Requerente: Oba Société Anonyina
(em alemão: Ciba Aktiengesellchaft1,1
.( e In inglês: Ciba Limited)
Local: Basiléia, Suíça
Classe: 48
Artigos: Sabonetes, perfumaria, óleos
perfumados, produtos cosméticos, loções
para cabelo, dentifrícios
NI 902.773

.0 0/4G113

Ind Cistr lá Bras ile ira

Indústria Brasileira
Requerente: Companhia Fiat Lux,
Fósforos de Segurança
Local: Guanabara
Classe: 46
Artigos: Fósforos

Requerente: Cia. Municipal de Gás
Comgás — S. P.
Local: São Paulo
Classe: 4
Artigos: Para distinguir: alcatrão cal
brtn,.1 de hulha e de nafta
NI 902.774

N° 902.769

EUNOVA

Requerente: José Luiz Ortega Cortou
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Para distinguir serviços dee
Requerente: Johann A. Walfing
Local: Dasseldorf, República Federal IVIarkefiaa, nyÈrchandising, campanha%
de incentivo, criação de 'folhetos, cata.
da Alaalanha
logos, displays e embalagens, fotogra•
Claase: 3
Artigos; Um preparado indicado na fias para mostruários slides- e audio.:
terapia e profi' aa 'a de estados de avi- visitais para convenções e treinamento,
promoção, publicidade e propaganda
taminose
.
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lal• 902.775

TRANSAUTO TRANSPORTES
g SPECIALIZAIOS DE
AUTOMÓVEIS S.A,
Nome de Emprêsa
ftéquerente: Transauto Transportes Especializados de Automóveis S. A.
Local: São Paulo
N° 902.776

BENVAL
Requerente: Entregadora Beuval Ltda.
Local: Sc,
ã Paulo
a
Classe: 50
Artigos: Para distinguir: cargas e
entregas
INT° 902.777

,P REMACRIL
Indiíøtri o Brasileira
Requeaente: Prema — Preservação de
Madeiras S. A.
Local: São Paulo
Classe: 1
Artigos: Para distinguir produtos químicos para tintas: Aluminio em pó
alvaiade, corantes, dissolventes, reativos
químicos, cal cirgens, adesivos quimicos, absorventes, água-raz ácidos, amadantes, anti-detonantes, acetileno, ani/inas, benzinas dolomita, impermeabillae ~tas quinacos, removedores, preservativos aquosos, p-odutos químicos aditivos para tintas, redutores químicos
emulsionantes, emolientes para remoção
de tintas, secantes químicos, sodas qui
laicas, solventes e desoxidantes
Classe: 28
artiaos: Para distinguir: tinta acrilica
N° 902.778

SUICOBON
In clçxs tri Brasi 1 eira
&Requerente: Kibon S. A. (Indústrias
Alimentíciias)
Local: São Paulo
Classe: 41
;Artigos: Para distinguir: essências alimentícias, extratos e xaropes de frutas,
sucos de frutas para fins alimentares e
sucos concetrados
Classe: 43
soa. :Artigos: Para distinguir: preparados em
06 para refrescos, refrigerantes e refrescos em geral
902.779(

IJ CO 3 'O N.
Indástria Braálleira.
Requerente: Kibon S. A. (indústrias
Alimentícias)
Loca': São Paulo
Classe: 41
Arti gos: Para distinguir: essências ali
rnenticias, extratos e xaropes de
'frutas ,sucos de frutas para fins Aflautares e sucos concentrados
Classe: 43
Artigos: Para distinguir: preparado''
êf, nó para refrescos. refrigerantes e
31.4
:itafseçsos em Oral
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blocos para pavimentação — calhas gens — cremes para peles — cheiros
de telhados — cimento comum — cai- — cílios postiços — corantes para cabros — preparado apara construções belo — corantes para pele — corS U ICY B O 11
— caixas de- cimento — caixilhos — tadores de unha -- cosméticos — criscal para construções chaminés Cle, tais para banho — dentifrícios — de.Lndlistria Brosilei.a
concreto — chapas para construções pilatórios — desodorantes — dissol— colunas para construções — corni- ventes para toucador — elixir para
Requerente: Fábrica de Jersey
jas de concreto - cre para constru- pele — emulsões para toucador — esTip-Top S .A.
ções — divisões — pré-fabricadas — maltes paia unhas — essenclas perLocal: São Paulo
drenos para construções — edificações fumadas — extratos perfumados —
•
Classe: 36
pré-moldadas — esquadrias — esta- escõvas de toucador — para banho —
Artigos: Artigos de vestuário — de cas preparadas para construções — escovas 4e toucador para cabelos —
Vida sorte — inclusive de esporte — estruturas para construções — estu- escôvas de toucador para cílios — espara homens — senhoras e para cri- que — forros — frisos — guichets — côvas da toucador para e.estanas —
anças — abrigos quando vestuário — grades — imitações de mármore para esco5vas para sombrancelhas esc&
aãasalhos — alpercatas — alvas — construções — imaermeabilizadores — vas de toucador para roupas —
anáguas — aventais — baby-doll — de argamassas — Janelas -- ladrilhos vas de toucador para unhas — estobarretes — batas — batinas — ber- - lageotas — lajes — lambris — lade barba — estojos para manicura
mudas — blusas — blusões — boinas melas — lixeiras para amistruções — jos
— estojos para tratamento de unhas
— boleros — bonés — norzeguins — luvas de junções para construções — — éter perfumado para toucador —
botas — botinas — caahe-cois — ca- macadame — madeira preparada para extratos (perfumes) — ferro vara
che-nez — calçados — calças — cal- construção — nanlihas — mármores frisar cabelo — fios para limpeza de
cinhas — calções — inclusive para preparado apara construções — mas- dente — fivelas para cabelo — fixaesporte — camisas — camisas de fôr- sas para parede — mosaicos — papel dores para cabelo — fixadores para
ça — camisas-pagão — camisetas -- para forrar casa — paredes divisórias bigodes — fixadores para cílios — ficamisolas — camisolões — canos de — inclusive para escritórios — par- xadores para pestanas — fontes de
botas (perneiras) — capacetes — ca- quetes —peças ornamentais de ci- toucador — fumigações perfumadas
pas — capotes — carapuças — capo- mento ou gés.so — para tetos e pare- — ganchos para ondular cabelo — getes — cartolas — casacos — casacas des exceto da classe 25 — pedregu- latina, para toucador" — geléias de
— casquetes — casulas — ceroulas — lhos preparados para constrações — toucador — geleias perfumadas — glichales — Chapéus — chinelos -- chu- pilastras de concreto — pisos — pla.- cerina perfumada — glicogelatina pateiras — cintas — cintos — cinturões cas para pavimentação — pedras pre- ra toucador — goma para cabelo —
— clergyman — colarinhos — coletes paradas para construções 4-•• portas — gominas para toucador — grampos
— combinações -- corpinhos — cue- Portões -- prateleiras quando cons- para cabelo — inalantes perfumados
cas — cueiros — culotes — dolmans truções -- produtos betuminosos para — incenso — lâminas para barba —
— dominós — echarpes espartilhos construções — produtos de base as- lanolina perfumada — lança-perfu— estolas — fantasias — fardamen- fanica soleiras para portas — ta- me (exceto de carnaval) — lápis para
tos — fardas — fraldas -= fraques — cos — tanques de cimento — telhas — barba — lápis para bigodes — lápis
galochas — gandolas — gorros — tijolos — tintas para paredes — mu- para cílios — lápis para maquilagem
guarda-pó — gravatas — hábitos — ros — portas e janelas — tubos de — lápis para lábios — lápis para pesjaponas — jaquetas — jaquetões — concreto — tubos de uso eaclusivo em tanas — lápis para sombrancelhas —
lenços --- libres — ligas — !ingerias construções — tubos de ventilação cie leites para embelezar a pele — limas
— luvas — maillots — mandriões — edifícios — venezianas — vigamentos para unhas — líquidos para uso toumanípulos — mantas de uso pessoal preparados para construções — vigas cador — lixas para unhas — loções
— manteaux — mantilhas — mantos preparadas para construção — vitri- para toucador — luvas para banhos
— martas — martinhas — meias — nas quando construções — •Otros ou — máquinas para alisar cabelo — mámeias confecções — modeladores —
vitreaux.
quinas para cachear cabelo — máquipalas (ponchos leves) — paletós —
—
nas para cortar cabelo — máquinas
pantufas — paramentos — peignoirs
N.9 902.671
para escovar cabeça — máquinas pa— pelerines — peles quando vestuára secar cabelo — mucilagem, para
rio — perneiras — peugas — pijamas
sombrancelhas — obreiras perfuma— peitilhos — peitos — polainas —
das — óleos de babosa — óleos para
nXo
LUIZ
.GONZAGA
ponchos — puloveres — punhos —
banho de mar — óleos para cabelo —
quépis — quimonos — regalos — eóleos para pele (não medicinais) —
nards — robes de chambre — roupas Requerente: M. A. Garcia Ss Cia, óleos perfumados — onduladores de
brancas de uso pessoal — roupas de
cabelo — papéis empoados para touLtda.
baixo — roupas feitas — roupas para
cador — papéis perfumados — pastas
Local: São Paulo
esporte — roupas para operários —
dentifrícios — pastas para barbear —
Classe: 16
roupões — saias — sandálias — sa- Artigos: Indústria e comércio de vi- pastas para cabelo — pastilhas de
patos — sobre-pelizes — solidéus —
cheiros — perfumes — pentes — pertraux — portões — grades.
shorts — shooteira.s — slaks — sobrefumes em geral — pestanas postiças
Mos stainas — soutiens — sueter
—/ petróleo para toucador — pinças
N.9 902.672
— sungas — suspensórios — tailleurs
para pestanas — pinças para unhas
— talabartes — tiaras — togas —
— pincéis para barba — pirucas —
toucas — túnicas — turbantes — unipinturas para cabelo — bigodes —
LhDY ESTHER
formes — vestidos — vestimentas pa- Indústria
barbas e pestanas — pinturas para
Brasileiret
ra trabalhadores — vestuários — véus
rosto — pó de arroz — polidor para
— visons.
— pomadas não medicinais
Requerente: Companhia Palermont unhas
para cabelo — pomada não mediciIndustrial
nal para a pele — pós para limpeza
N.9 902.670
Local: São Paulo
dos dentes — pós para polir — pós
Classe: 48
para uso em toucador — pompos paArtigos: Perfumarias — cosméticos — ra
pó de arroz — preparados para
de toucador — absorvente de uso em
cabelo — produtos para maquilagem
toucador — acetona para toucadot — —
púcaros de toucador — pulverizaafastadores de peles das unhas —
afiadores de lâminas de barbear — dores, de perfumes — rédea para caafiadores clp navalhas — água de al- belo — regeneradores não medicinais
de cabelo — removedores de cutícula
fazema — agua de beleza — águas de —
rouge — sabões dentif vicias — sacolônia — água de lavanda — águas
de quina — águas de rosas — águas bões para barba — sabões perfumade toucador em geral — água para dos — sabonetes não medicinais —
embelezamento da pele — águas para saboneteira — "sa,chets" — sais per— saquinhos de cheiro — semaquilagem — águas perfumadas — fumados
alfinetes para cabelo --- alisadores de cador de cabelo — "shampoos"
cabelo — almíscar — almofadinhas sombrancelhas postiças — tabletes
— de cheiro — amido perfumado — para limpeza de unha — talco perfuIndiettia Braelleire
amoladores de lâminas e navalhas — mado — tesouras para unhas — tijounhas — tinturas para caamônia perfumada — aparelhos para los, para
— tônicos capilares não medialisar "cabelo — aparelhos para bar- belo
Requerente: M. A. Garcia & Cia. bear — aparelhos para cachear ca- cinais — tranças de cabelo — tra- •
para cabelo — unhas postiças
Ltda.
belo aparelho para cortar cabelo — vessas
vaporizadores de pó de arroz —
Local: São Paulo
aparelhos para escovar cabelo — apa- —
Classe: 16
relhos para frisar cabelo — aparelhos vaporizadores de perfume — vaporiArtigos: Material exclusivamente pa- para ondular cabelo — arminho para zadores de talco — vasos de toucara construção e adôrno de prédio e pó de arroz — atomatisadores de per- dor,— vernizes para unhas — rinsgres aromáticos.
estradas — alcatroados para constru- fume — bandolina — barbas postiças
ções — argila preparada para cons- (exceto carnavalescas) — batom —
aí.9 902.681
truções — areia preparada para cons- bigodes postiços (exceto carnavalestruções — argarasssas para constru- cos) — borrificadores de perfume —
ções — asfalto para construções — brilhantina — caeheadores de cabelo
EMERCAF
azulejos para construções — baladas. — carmin — carminados de toucador
tres de construções — ba i cõ ss quand o
'cêra. deallatõria — cosméticos — Requerente: Emercaf S. A. — Inconstruções — batentes para coas tri era:, ou para maquilagem — cremes
dústria e Comércia
toes — blocos para conz,t vtções -- Fara toucador — cremes para massaLonn1: SãO Paulo

Segunda-feira
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Classe: 50
Artigos: Para distinguir: café
N. 902.67a

indiSstria Brasileira
Requerente: Lupércio Amaral
Local: São Paulo
Classe: 34
Artigos: Tapetes — cortinas e panes
assoalhos — e paredes — linóleos —
oleados e encerados — inclusive para
Instalações hospitalares — capachos
— cortinas — cortinados -a-encerados para chão — esteiras para chão
— esteiras para chão — estores para
janela — estrados para chão —
mosquiteiros para cama —
oleados — panos paia assoalhos e paredes — passadeiras — persianas móveis — sanefas — tapetes.
—
N.9 902.674

DIÁRIO OFICIAL

Seção

N.9 902.684

N.7 902.677

SOCICÁR

A 5sTRAd'i'.

Industria Brasaleira
Requerente: Italma S. A. Indústria
%. do Mobiliário
Local: São Paulo
Classe: 40
Artigos: Para distinguir móveis em
geral — de metal — vidro — de aço
ou madeira --; estofados ou não —
Inclusive móveis para escritórios —
Armários — armários para banheiros
e para roupas usadas — almofadas
— acolchoados para móveis — bancos
— balcões — banquetas — berços —
biombos — cadeiras — carrinhos para chá e café — conjuntos para dormitórios — conjuntos para rala cte
jantar e sala de visitas — conjuntos
para terraços — jardim e praia —
conjuntos de armários e gabinetes
para copa e cozinha — camas — cabides — cadeiras giratórias — cadeiras de balanço — caixa de rádios —
colchões — colchões de molas; dispensas — divisões — divâns — discotecas de madeiras — espreguiçadeiras — escrivaninhas — estantes —
guarda-roupas — mesas — mesinhas
Para rádios e televisões — mesinhas
para máquinas de escrever — móveis
para fonógrafos — para rádios e para televisão — poltronas — poltronas-camas — prateleiras — portasofás-camas —
chapéus — sofás
travesseiros.
—
N. 902.678

Requerente: Socicar — Sociedade
Civil . de Administração e Empreendimentos 3.ada.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Para distinguir: empreendimentos em geral e administração de
bens móveis e imóveis.
•
—
N. Sn:2.685

CANDOCE
InOlstria Brasileira
Requerente: Açucareira
zetti S. A.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: . Para distinguir: açúcar

OLDING DFIS ENVOLVIM ENT O
E NEG(5CIOS S/A.
Reasacesaaa: Holding Desenvolvimen•o e Negócios S. A.
Local: São Paula
Nome de EmpaSsa
—
N. 902.616

FERVI
INTERNACIONAL
DE
ALIMENTAÇÃO

agricultura, na veterinária e para
fins sanitários: adubos, agjutinados
químicos sanitários, águas sanitárias,
barateadas, carrapaticidas, cai de.sina
Mantes, defum.adores, desinfetarmtes.
desodorantes sanitários, fertilizántez
do solo, formicidas, fungicidas ser'lúcidas. inseticidas, microbicidas raticidas, sabão desinfetantes, sais ve.
terinários, sais minerais e vacinas.

Requerente: Socicar — Sociedade Civil de Administração e Empreendi-,
mentos Ltda.
INDÚSTRIA BRASII,EIRA,
, Local: São Paula
Nome de Ernprêsa
Requerente: Ilokko do Brasil Innúsa
iria Química e Agro Pecuária Ltdas
N.9 902.686
Local: São Paulo
Classe: 2
Artigos: Para distinguir substâncias
VACÀ-1.1.;-BOND
e preparações químicas usada na
agricultura, na veterinária e para
Indastria Brasileirà
fins sanitários: adubos, aglutinadoa
Requerente: Gráfica Asbahr S. A. químicos sanitários, águas ~liarias.
baraticidas, carrapaticidas, cal deainLocal: São Paulo
fetantes, defumadores, desinfetantes.
Classe: 28
Artigos: Para distinguir: filmes air- desodorantes sanitários, feriilizaates
do solo, formicidas, fungicidas gergens para embalagens.
/lúcidas, inseticidas, micrcbicidas ra—
ticidas,
sabão desinfetantes, sais veN9 902.780
Requerente: Kit:00n S. A. (Indústrias terinários, sais minerais e vaelnaa.
—
Alimentícias)
N9 902,784
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Para distinguir: essências
alimentícias, extratos e xaropes de
frutas, sucos de frutas para fins alimentares e sucos concentrados.

Classe: 43
Artigos: Para distinguir: preparados
EMERCAF
em pó para refrescos, refrigerantes e
refrescos em gerar
—
N9 902.781
Requerente: Açucareira Zillo-Lorenzetti S. A.
SUKI3OW
Local: São Paulo
Classe: 41
In dita t ria Brasil eire
Artigos: Para distinguir: açúcar
—
Requerente: Kibon S. A. (Indústrias
N.9902.680
alimentícias).
Requerente: Emercaf S. A. — TuLocal: São Paulo
dústria e Comércio
Classe: 41
Local: São Paulo
Artigos: Para distinguir: Essências
Classe: 41
Artigos: Para 'distinguir: café
alimentícias ; extratos e xaropes de
frutas, sucos de frutas para fins alimentares e sucos concentrados.
—
N.9 902.682
Classe: 43
Artigos: Para distinguir: ParnMsados
em pó para refrescos, refrigerantes e
P . E M .P E R
refrescos em geral.
Mrasileira
Ind'astri g
N? 902.782
Requerente: W. G. Barbosa Lubrificantes Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 47
Artigos: Para distinguir: óleos lubrificantes em geral, aditivos para óleos
lubrificantes e óleo diezel.

N9 902.783

ZOCICAR—SOCIEDADE
CIVIL' DE AIMINIS TRAÇA. ° E URREMIIMENTOS .12D4o

N. 902.679

Requerente: Holding Desenvolvimento e Negócios S. A.
Local: São .Paulo
•
Classe: 50
"Usos: Cornam e venda de imóveis
' administração de bens imóveis —
/andamento — loteamento incororações — construções — promoções
-e venda — administração de bens
sáveis — medição de imóveis — assessoria a-- participação em outras
sociedades
—
N.9 902.675
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INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Ilokko do Brasil Indúsa
tria Química e Agro Pecuária Ltda
Local: São Paulo
s
Classe: 2
Artigos: Para distinguir substância
e preparações químicas usadas na
agricultura, na veterinária e para
fins sanitários: adubos, aglutinado
químicos sanitários, águas sanitárias
baraticidas, carrapaticidas, cal Sesinis
fetantes defumadores, desinfetantes;
desodorantes sanitários, fertilizante
do solo, formicidas, fungicidas gera
micidas, inseticidas, microbicidas. raa
ticidas, sabão desinfetantes. sais yes
terinarlos, sais minerais e vaciraisa
N9 902.785.

Mu.

AMUEM

N.9 4C2.683

GELM

.Inéiastria Brasileira

INDÚSTRIA BRASILEIRA

PIOXICO

Requerente: W. G. Barbosa Lubri- Requerente: Irokko do Brasil IndúsINDÚSTRIA 8RAIMONA
ficantes Ltda.
Requerente: Organização de Entidatria Química e Agro Pecuária Ltda.
Local:
Rio
Grande
do
Sul
1-des não Governamentais do BraLocal: São Paulo
Classe: 47
Requerente: llokko do Brasil
sil. OENG
Classe: 2
Artigos:
Para
distinguir:
óleos
?.ubritria Quessiaa e Agro Pecuária Ltdea
Classe: 50
em geral, aditivos aara óleos Artigos: Para distinguir substâncias
Local: São Paula
Atividade: Produtos e Gêneros ali- i ficantes
yreparnções químicas usadas na
o
lubrificantes
e
óleo
diezel.
mentícios em geral.

776e Segunda-fdra 22
_
Classe:
Artigos: Para distiagair substáradas
e preparações quira;cas usadas na
agricultura, na veterinária e para
fins sanitários: adubos, aglutinados
quirnicos sanitários, águas sanitárias,
baraticidas, carrapaticidas, cal dssinfetantes defumadores, desinfetantes,
dasodorantes sanitárias, fertilizantes
do solo, formicidas, fungicidas gerrnicidas, inseticidas, microbicidas, ratibieas, sabão desinfetantes, sais veterinários, sais minerais e vacinas.

DIÁRIO OFICIAL (Seção Ui)

poltronas, poltronas camas estre'adas
ou não, protetores acolchoados para
móveis e colçhões, pufes, sapateiras,
sofás, sofás-camas, estofados ou não,
sumiers, travesseiros.

Dezembro de 1969

Classe: 37
Artigos: Acolchoados para cama,
acolchoados para cadeiras, acolchoados para poltronas, cobertas para cama, cobertas para mesa, cobertores,
colchas, edredons, esfregões, fronhas,
guardanapos de qualquer tecido,
guarnições para -cama, sguarnições
para mesa, lençóis de qualquer tecido, mantas para cama, panos de prato e análogos, panos para sob& ou
enfeitar móveis, panos para cobrir
alimentos, panos para cozinha, toalhas de altar, toalhas de banho, Malhas de mesa, toalhas de rôsto, toalhas para banquetas.

cubetas, cubos, cunhas, cunhos, curvas, de cano, de reforço, cuscuzeiros,
cutelos, descanso para talheres, para
ferros, discos, distintivos, iobradiças,
enfeites não de outras classes, engatas, engrenagens (exceto partes de
Ne. 902.789-793
máquinas), enveaucros. enxadas, enxadinhas, enxós, escareadores, escopros, esguinchos, espalhadores para
mictório, espelhos metálicos, esporas,
espremedores, espumadeiras, esticadores (ferramentas), es si meeiras feras
lamentas), estojos, estribos para
montaria, extensões, facas, facões,
Indústria
Braseita
N9 902.786
fechaduras, fechos, ferraduras, ferrôlfíos, ferros comuns Ara passar,
ferros de planta para cortar capim,
Requerente: Santista — Inddstria
Ns. 902.794-795
digo, ferros de plaina para cortar caTêxtil do Nordeste S. A,
pim, foices, fôlhas para fins diverss Local: Pernambuco
sos, forcados ,forntas, formões, forClases: 22
"RIEVXCITA :RESQUISA"
quilhas, freios para animais, fresas,
Artigos: Fios algodão, fios de amianto par tecelagem, fios de linhas Requerente: Serpel
Serviços de frigideiras, fruteiras, funis furadorea
manuais, ganchos gar r os. globos,
para bordar, fios de cânhamo para
Publicações Especializadas Ltda.
geias; grampos, grosas, instrumentecelagem, carretéis de linha fios de
Local: São Paulo
celulose para tecelagem, linhas da Assinalar: Almanaques, enl utas im- tos cortantes, inátrumentos perfila
coser, linha de costura, linhas de 'Is pressos, armários calendários, catá- rantes, jardineiras, jarras jarros, lapara crochet, fios elásticos para te- logos, crônicas impressas designação drões para caixas de agua lâminas,
celagem, fios em geral para Se sela- de filmes e de peças teatrais, discur- lamparinas, latas, latões lava- degem, fios plásticos para teselagem, sos impressos, folhetos impressos, fo- dos de mesa, lavatórios . leiteiras, lefios de serzir, fios de juta para tece- lhinhas impressas, histórias Impres- tras de metal, levantadores, não senlagem, fios de lãs, linhas para bor- sas, folhetos impressos. indicas 'asle- do máquinas, limas, limatões, limpa
dar, linhas para coser, linhas para fónicos, jornais, livros, músicas im- pés metálicos, linguetos, luvas não
BRASILÉIRA
INDÜSTIMA
tricotar, fios de linho para tecela- pressas, orações impressas. anu ci- sendo partes máquinas, l uvas para
gem, novelos de lã, novelos de linha, n ematcgráficas, teatrais, srogramas bombas d'água, maçanetas, macetes,
Requerente: Hokko do Brasil Indús- fios de nylon para tecelagem fios de de rádio, de circo, de televisão e kW- machadinhas, machados malhos,
tria. Química e Agro Pecuária Ltda. pêlos para tecelagem, fios sle rayon pressos, teatrais, prospectos Impres- mancais para rodas, mandris, maniLocal: São Paulo
para tecelagem, fios de sêda fios pa- sos escritos, propaganda impressa e,s- velas, manteigueiras. marmitas, marClasse: 2
ra tapeçaria, flor ,linhas e lãs para. crita, prospectos impressos escritos, retas, martelos, Matrizes moias não
Artigos: Para distinguir substâncias
tricotar.
prosas impressas, romances Im pres- sendo partes de máquinas, mossas,
e preparações químicas usadas na
sos, roteiros impressos de filmes. ro- munhões, núcleos para martelos e biagricultura, na veterinária e para
Classe: 23
teiros impressos de peças teatrais, gornas, paliteiros, panelas parafusos,
fias sanitários: adubos, aglutinados Artigos: Tecidos de algodãoc, tecidos scripts de cinema, de teatro de tele- pás, pedestais, pendentes oenduricaquímicos sanitários, águas sanitárias alpaca, tecidos de amianto, aparas de visão, sueltos impressos, da classe 32. lhos, peneiras, perfilados perfuradobaraticidas, carrapaticidas, cal desin- tecidos, batista, tecidos entremeados
res (ferramentas), pernas de fixafetantes, defumadores, desinfetantes de borracha, tecidos de cambraia, te- Assinalar: Serviços gráficos, litográ- ção, pés de cabra, pias, tecedores. Pidesodorantes sanitárias, fertilizantes cidos de cânhamo, tecidos de earoá, ficos, tipográficos, de impressão, dis- caretas, picões, pilares, pinças, pinos,
do solo, formicidas, fungicidas, ger- tecidos de casimira, tecidos impreg- tribuição e venda de jornais, revistas pires, placas, plainas, aodadeiras naznicidas, mseticidas, microbicidas. ra nados de carvão para revestimantos, livros, publicidade e propaganda, da nuais, pedõe,s, polias, pontas de paris,
.bcidas, sabão desinfetantes, sais ve- tecidos de celulose, tecidos de cetim,
porcas, porta-chaves, porta-copos,
Classe 50.
terinários. sais minerais e vacinas. tecidos de crepe, tecidos de cretone,
porta-gelos, porta-frios, porta-jarros,
porta-jóias, porta-pão, porta-toalhas,
tecidos de elásticos, fazendas em peN9 902. '196
NO 902.787
ponteiras, ponteiros de relOgios, poças, tecidos de flanelas, fular tecites, postes, ponteiras, pratos. pregos,
dos de fustão, tecidos de gabardine,
protetores para calçados puas, puntecidos de ganga, tecidos de gase, teA D A
ções,
purificadores, queijeiras quecidos de gorgorão, tecidos de gutabra-nozes, raladores raias, rascadelpercha, tecidos impermeáveis •:scidos
Requerente: Neotis S.p.A.
ras, raspadeiras, rastelos taba" reimpregando sde qualquer material,
Local: Vil l aguardia (Como) —
cipientes, regadores, redomas, resertecidos isolantes em peça. tecidos jerClasse: 48
vatórios, retentores, retort,as, roçadeiArtigos: Para distinguir: desodoran- sey, tecidos de juta, tecidos de lã,
ras, rodas (exceto de máquinas e
INDÚSTRIA BRASILE1R,A
linhagem, tecidos de linho ,tecidos
tes.
veículos), roldanas, solos, rosários,
de malha, tecidos de matéria p i ástica, morim, musseline, tecidos de ny- Requerente: João Reinhole e Fran- roscas, rosetas, saca-pregos sacarroNO 902.788
lhas, saca-taxas, sachas, sacolas, salon, tecidos de opala, tecidos entrecisco Reinholz
chos, saídas, saladehas satairos, salmeados de ouro, organdi paco.paco,
Local:
São
Paulo
pano-couro, panos em peça cara Assinalar: Abotoaduras, abridores de vas, serras, serrotes, serviços para café
qual9uer fim, tecidos de papel, pes- latas, caixas, aços para afiai, açuca- serviços para chá, sifões, sinetas, sinos, novelas, suportes, taças, tacheis,
cai, percalina, tecidos plásticos, teci- reiros, adornos, exceto jóias
e imita- talhadeiras, talhas, talheres, tambodos entremeados de prata, tecidos de ções de jóias, afiadores, alavancas,
rami, tecidos de rayon, retalhos de alargadoras, aldravas, algemas. alica- res, tampas, tanques, tapetes de metecidos, sarja, sarjinha, tecidos sie tes, almotolias ,alviões, ancinhos, tal, tarrachas, taxas, telas de arame,
Indústria Brasileira
tenazes, terçados ,terminais, terrinas,
sêda, tafetás, tecidos em, geral, teci- anéis,
exceto jóia ou parte de máqui- tesouras para costura '.oura para
Req:t.cri t e: Armações de Aço Pro- dos para quaisquer fins de oeças, tenas,
aparelhos
de
café,
de
chá,
de
jardineiro, tijelas, torneiras, tornibel S. A.
cidos revestidos de qualquer material.,
apitos, arames lisos ou far- nhos ,tornos ,torquesas, trados, transa
Local: São Paulo
telas em peça ,exceto de metal, resul- cozinha,
pados,
arcos
de
serra,
de
pua,
argocas ,tranquetas, Caçadeiras, travesClase: ,;()
tantes de tecelagem tussor, veludo,
Artigos: Acolchoados para móvais, tecidos de vidro, tecidos de viscosa. las para guardanapos e similares, cas, trilhos, trinchantes, trincos, troaros
para
guardanapos
e
similares,
cartas ou trocarter, tubos para enalmofadas para móveis, armários, as—
aros para óculos, armações. arranca- canamento, mbos para fins diversos,
sentos acolchoados, bancos comuns,
Classe: 24
tachas,
arrebites
,arruelas,
asadeiras,
uniões, urinóis, urnas, válvulas simbancos de igrejas, bancos de jardim, Artigos: Adôrnos de pano, alforges
atiçadores de fogão,. azeiteiras, ba- ules. varais varetas. vasadn.:es, vasibancos escolares, banquetas berços, de pano, algodão para alfaiate, ata- cias,
baixelas, baldes. • ban- lhames, vasos, verrumas, virolas Idcadeiras com molas, cadeiras co- duras (exceto para fins medicinais), dejas,bainhas,
barris, baterias de sosinha, beearas, da classe 31.
muns, css.deiras de b,alanço, cadelaas braçadeiras brocadas, aadarços, ca—
de escritório, camas com molas, ca. pas pata móveis, capas para instru- bedeuros, beturnadeiras, nibornas, bisagras,
biscoiteiras,
bombonieres,
boN9 903.797
mas com rodas, camas comuns, mentos musicais, carapuças (exceto tões
puxadores,
braçadeiras,
oridões
camas hospitalares, camiseiros, col- vestuário), coberturas para cavalos para animais, brocas,
selim, bules,
chões, colchões ortopédicos, cômodas coberturas para pianos, cordões de cabeções,
cabides, cabos cacambas,
conjuntos de móveis para dormitá qualquer tecido, debruns
alesticos
rio, divans, dormitórios, encostos es- para yestuários, enfeites de pano, caçarolas, cachepots, cadeados. caditofados, estantes, estofatnentos para entremeios, entretelas, estopas de al- nhos, cafeiteiras, caixas (inclusive
móveis, estrados para cama, guarda- goda° para alfaiate, etiquetas de paa para relógios), caldeirões, canecas,
roupas, guarda-vestidos, mesinhas ao, mantas (exceto quando vestuá- canivetes, canos, cântaros. canudinhos, canudos, carretilhas, castiçais,
móveis de cana, móveis de couro, mó- rio), mortalhas, passamanarias, pro- catracas,
cavadeiras, cavaletes de ferveis de cozinha, móveis de ferro, mó- tetores de pano para colchão, renveis de jardim, móveis de junco, mó- das, sacas, sacblas, sacos, daninhas, ro, centros de mesa, chaleiras. chaminés, chanfradores, chapas, chaves
veis de madeira, móveis de varanda
telas para bordar, viezes.
de broca, de fenda, de parafusa chamóveis dobráveis, móveis estofados
Classe: 36
em geral, chaves inglesas, chuou não, móveis para consulterios ,ertigos: Abrigos quando vestuários, ves
veiros comuns, cinzéis, coadores, comóveis para escritório (exceto seffe agasalhes, bertaudas, blusas 'ilusões, lheres
mesa, de pedreiro, compo. Requerente: Beta — Borracha Ese fichários) móveis para rospitais calças, capas, capotes, casacos casa- leira& de
conchas, aonexões oans anca- panjosa S.A. Indústria e Comércio
s clergy-man, fardamentos, aalemóveis para igrejas, móveis para rá aas,
Local: Paraíba
silo, móveis, para sala de jantar mó- tós, roupas feitas, roupas cara es- namante, amen tas; confp itelras copos, coqueteleiras, corta-arames, cor',eis para sala, de visita, móveis para porte, saias, R l aks. sobrwirl,)s,
Classe . 28
tadores
de
grama
e
outra
s,
crema1 para fins
Artigos:
Colas
em zelal.
sala de espera, móveis para televisão, letars, túnicas, uniformes, vestidos. lheiras,
"areames„ crava*, yruntaf,
jaadtasulais.
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›Ze 902.798

BARRIL - Casa de Chopp Requerente: Esporte. Clube
Internacional.
Local: Rio Grande do Sul
Tttulo de Estabefeaimento
Classes: 33, 41, 41 e 43
—
. 799
N.

III)
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'Artigos: Um praduto farmacêutico e de praia — "snorts" "sweaters" —
indicado como auxiliar na extraw bermudas — toucas — turbantes e
vestidos.
de catarai,as.
N9 902.803

E IMA
M ROLYS

DI 2

902.897

N.9 902 813

SEDOXYL
Indústria Brasileira

MARA

Requerente: Quinnefarma Limitada/
Local: São Paulo
Classe: 3
Artigos: Um prod a te f atm a ce I loa
Requerente: Marado Confeeões Ltda. indicado como medicação sedativa —a
Classe: 36
analgésica e anti-espasmódica.
Requerente: Sebastião Gontijo de
•
Local: Guanabara
eles
Barreto
AraujoAraujo e Aristut
Gênero de Negócios: Camisaria — saN9 902 814
Pereira Pino.
patos e roupas para crianças.
Local: Guanabara
, Titulo
No 9019.808
Clase. 32

DECORTISON

Ne 902.804

CASA SAO PEDRO

Indústria Brasileira

COU Ri 5

Metalização
Requerente: Metall
Industrial Lda.
Local: Guananara
Classe: 50
Atividades: Serviços industriais de
niquel -eletrodeposiçã,o de cobre
cromo raicrofissurado e zinco.
N 9 902.890

Requerente: Quinu afarm a Limita dar
Local: Sãa Paulo
Classe: 3
Artigos: Um produto farmaceutico
no tratamento das artrite
Requerente: Casa São Pedro Couros indicado
reumatóides e suas manifestações.,
Ltda.
Local: Guanabara
Ne 902 . 815
Classe: 35
Titulo
Ne 902.890
N
IINGA .....

ENRICONI, GOBBI CIL V-9D

. 04

•
fOélát e 000
CUR,T.SANOS ELCATUKn

DtDdriSDr../..—

Requerente: Enriconi, Gobbi & Cia.
Ltda.
Local: Santa Catarina
Classe: 42
Artigos: Aguardente de cana.
N9 902. 905-

INDUSTRIA

9 902 809

00 11•011.

NOBREZEPA
INDUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Büller S.A. Laboratórios
Farmacêuticos
Local: São Paulo
Classe. 3
Artigos Um produto farmacêutico Requerente: Quimioforina Limi1atla3
Indicado nos casos de tensão psíquica
Local,: São Paulo
— ansiedade — agitação — distúrbios
Classe: 3
somáticos — osioogérticos.
Artigos: Um produto farmacêutica
Indicado como sedativo — analgésico.
902.810
antitérmico — ievrálgico e
—
.
anti-reumático.

NEUROBROMO
' INDUSTRIA BRASUIRA

DRASII. IRA'

N9 902 816

TELATEX

itsiDÚSTRiA BRASileiRA
Requerente: Quimiof arma Limitada. Requerente: Joseph Bancroft & Senti
Requerente: Leon iaalenzas Izquierdo
Companhia.
Local: São Paulo
Classe: São e-eaulo
Local: Wilmington, Estados de Dela+
Requerente: Irmãos Pariactto Ltda.
Marca: Emblemática "Lorena"
Classe: 3
ware,
Estados
Unidos da Américas.
Local: São Paulo
Artigos: Um produto farirraecce,esa
Classe : 21
Classe 28
Classe: 40
indicado nos estados de excitação
Artigos: Veículos e ;uas partes inteArtigos: 'recicles em geral.
nervosa — corno sedativo.
grames — exceto maquinas e motores Artigos: Camas com rolas — camas
Local: Guanabara .
com rodas — camas comuns — camas
Local: Guanabara
hospitalares e carnes para enfêrmos.
N9 902.811
N9 902.80-i
Local: Guanabara
NQ 902 808

DISOFEPE

810-BILENO,

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Indústria Brasileira
Indústria Brasileira

Requerente: Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco 8. A.
Lafepe. .
Classe: 2
Artigos: Um precluto veterinário indicado no tratamento das vermlnoses
gastro-intestina's de bovinos — ouvinos e 'caprinos.
--N° 902.802

HAR.RIKON
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Ls ieeneers) ()nitrou
Lace i : 'a.e Paulo
Classe: 3 •

Requerente: Quimiefarma Limitada
Local: São Isáulo
Requerente: Mozanto Confecções
Classe: 3
Ltda.
Artigos: Um produto farmacêutico
Local: Guanabara
Indicado no tratamento das insuficiClasse: 3f
ências hepáticas.
Artigos: Artigos de vestuário para
homens, senhoras e crianças —
N9 902.812
homens — senhoras e crianças — inclusive de, eseerte - à saber — anáguas — aventais — blusas — boleros
calças — calções
— "cache-cols"
— camisas — camisetas — casatos
5
costumes
elenelos — co'arinho
eseelas
—
gomans
—
echarpe
dol
Indústria Brasileira
las — grawtas — calcacio ,! — guarda-pó — iens.ns -- ligas lineerie
luvas — "rn il l-ts" —
"oeienoirs" — Requerente: Quiminfarma Limitada
mitones,
Local: a:ee Inalo
neitiibos de bl usas c d rem i sas —
Classe 3
—
nel esinas — pi i arnos —
ee artigos: Uen nrodito fai nacéutico
Nene:eis
"mil lawers"
usado como antatOxiaoa
chambre " — saias — saldas de bailei

ÂUCR O S

N° 902.836

.L.000 G01,5
.
Ind.
mrasileira
Marbi Geraldo Ramondini
Local — São Paulo
Classe — 49 • '
Artigos — Aeroplanos de brinquedail
— álbuns para colorir — álbuns para
recortar e armar — aparelhos de gi•
nástica — armas de brinquedo — amei
Yoire.'net para crianças — balanços
- balisas
balões — baralhos
bastões para jogos — bolas para
quaisquer jogos — bolinhas de gude
— bonecas — bonecos — caneleiraã
para esporte — cartões para jogos —
chocalhos — cordas de pular — co.
toveleiras para esporte — dado; —•
discos para jogos — divertimentes
escorregas — estojos de jogos — ferramendas de brinquedo — figurinhas
para armar e jogar — futebol de
joelheisas
mesa — gangouas
luvas desportivas
para esporte

7762 Seguada4eira rz
ra bo e basebol — marionetes —
mobílias de brinquedo — patiná —
patinetes — petrechos para a educa-

ção física — piões — raquetes — rédez para esporte — tabuleiros para
jogos — tornezeleiras e velocípedes
—
N9 902.837

000 GOIS

Brasileira
Marbi Geraldo Ramondini
Local — São Paulo
Classe — 32
Artigos — Almanaques — álbuns impressos — anuários — calendários —
catálogos — crônicas ifnpressas —
designação de filmes — designação
de peças teatrais — folhetos impressos — folhinhas impressas — jornais
a- livros --músicas impressas —
gramas de rádio — programas de te .
tavisão — propaganda impressa escrita — publicações impressas — se-notas impressas — romances irapresgos — "seripts" de cinema — "scripts"
de teatro e "scripts" de televisão
N9 '902.838

AURIMELI
Ind. Brasileira
sell — Comércio de Frkutes
Local — São Paulo
Ltda.
Classe — 41
fatigas — Frutas in naturar sécas
—.em calda ou em conserva
Ns 902.839

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

N9

902.841

"COLIBRI-ENTREGAS
RÁPIDAS IDA"
Reverente — Colibri — Entregas
Rápidas Ltda.
Local — São Paulo
Nome de Emprèsa
Nq 002.843

"SEVEN SEZS "
Ind. Brasileira
Requerente — Discos Astrophone
Indústria e Comércio Ltda.
Local — São Paulo
Classe — 8
gaigos — Discos.
Classe — 32
Artigos — Almanaques — álbuns impressos — armários — folhetos — impressos — jornais impressos — jornais — livros músicas impressas —
proaramas de rádio — programas de
televisão — revistas impressas — peças teatrais — peças cinematográfi'cas — revistas
N9 902.844

Requerente — Auto Mecânica Gomil
Ltdra
Local — Sáo-Paulo
Classe: 50.
alrtigos — Serviços de auto me
eSnica
NQ 902.845

ZUBE
Ind. .Brasileira
Requerente — Indústria e Comércio
de ebidas 'Cube Ltda.
Local — São Paulo
Classe — 43
Artigos — bebidas não alcoólicas —
refrigerantes — refrescos gaseificados ou não — águas gaseificadas —
sucos dg frutas integrais — concentrados ou gaseificados — xaropes para bebidas refrigerantes
N9 902.840

.°TRINCOMETAL "
Ind. Braéileíra
Requerente — Trancometal Indústria
Metalúrgica Ltda.
Classe — 5
Artigos — Aços — adesivos metOcos
a- alpaca — alumínio — aparas de
metal — metais em barras — bronze — cobre — chumbo — ferro —
metais fundidos — gusa — manganês
— colas metálicas — soldas — metálicas — níquel — platina — soldas
— metálicas — sucatas de metal e
zinco
Classe — 16
Artigos — Esquadrias — grades gulchea — portas — janela — por- vitrós venezianas
"N9

902.841

"INDUSTRIA NACIO
NAL DE CORTE .DE
.
AÇOS " INCA
Requerente — Indústria Nacional de
Corte de Aços Inca Ltda.
Local — São Paulo
Classe —

Dezembro de 1969

Classe — 46
Na 902.854
Artigos — Alvaiade — amido — anil
— abrasivos — ceras para limpar e
EDENI
polia — composições para limpar viInd. Brasileira
draças — detergentes — fécula para
tecidos — goma para lavanderia —
líquidos para limpar e lustrar me- Requerente: Edeni — Fiares Ltda.
tais — oleos para limpeza — pastas
Local: São Paulo
e pós para limpar e lustrar — sabão
Classe: 45
conuun sócia cáustica — pastilhas Artigos: Muras de árvores naturais,
ou granulados para lustrar ou polir flôres naturais, mudas de quaisquer
velas
vegetais, plantas em geral em vasos,
sementes em geral para plantio.
N9 902.849
No 902.855

BI-IUSTER. •
Ind. Brasileira

PORTEIRA DOS ÉAM
lASt
Ind. Brasileira

Requerente Detesin Indústria Química Ltda.
Local — São Paulo
Classe — 46
Artigos — Shampoos para lavar e
polir

Requerente: Irmãos Dall'Igna Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 42
Artigo: Venhas

Ne 902.850

N9 902.856

CHURRASCARIA P011
TEIRA DOS PAMPAS

'INTER-CAPS
Ind. Brasileira

Requerente: Irmãos Dall'Igna Ltda.
Local: São Paulo
Classes: 41, 42, 43
Título
—
Ne 902.857

Requerente — Detesin Indústria
Química Ltda.
Local — São Paulo
Classe — 46
Artigos — Shampoos para lavar e
polir
Ne 902.851
"

.,60BRAU
Ind. 'Brasileira

METRO QUADRADO "
Ind. Brasileira

Requerente: airdústria e Comercia
de Artefatos de Couros "Jobrau'•
Limitada
Requerente: Metro Quadrado EmpreClasse: 35
endimentos Ltda.
Artigos: Para distinguir e proteger
Local — São Paulo
bolsas, carteiras, cintos, pastas e
Classe — 50
maletas.
Gênero de Atividade — Empreendi—
mentos — investimentos — engenhaNe 902.858
aia, e projetos
—
e9 902.852
.11•••n••n•••n•••n

v sgo JORGEu
xhd, Brasileira
Requerente — São Jorge — Distribuidora de Alcool Ltda.
Local — São Paulo
Classe --- 1
Artigos: Álcool.

BAR É RESTAURANTEJ
ATLANT I CO
I

lQ 902.n4R

EURO.MARKETING

Requerente: Villar & Cia. Ltda.
Local: São Paulo
Classes: 33 e 41
Título.

Requerente — Euro Marketing Exportação Importação Ltda.
Local — São Paulo
Classe — 50
ArX1405— Exportação e Importação
de artigos típicos
—
N9 902.847

fSQ ' UADÉAR

"T

Ihd.Brasileira
Requerente — Esquadriart Esquadrias Metálicas Ltda.
Locai — São Paulo
Classe — 16
Artigos . — Para. distinralr — Esquadrias
N9 902.848
Id C IC E I

Ind. Brasileira
Requerente — Dácsin Industáa
Química Ltda.
Local — São Paulo

N9 902.869

IsKARVAS"
Incl. Bras.

Ind. Brasileiri
Requerente: Projenco — Projetos.
Engenharia e Construções Ltda.
Local — São Paulo
Classe — 50
Gênero de Atividade — Projetos
engenharia e construções

Requerente: Publicidade Karam
Limitada
Local: São Paulo
Classes: 8, 25, 32 e 50
Artigos: Das classes.
—
N9 902.860

N9 902.853

PAULISTA
Ind. Brasileira
Requerente: Esquadrias Metálicas
Paulista Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 16
Artigos: R;;;ruairas metálicas para
construçe.,es, grades d proteção, grades para muros, remia:irias, portas e I
pw:Cões.

1

Antonio F-erroira dos
Santos.
Local: São Paulo
Classes 47 é 50
- Artigos: Das Classes.

111

DIAR10

, Segunda-feira 22
APi

902.661

eS2TUDA
Jnd. .Was,
Requerente. Antonio Ferreera dos
Santos
Local: São Paulo
Classes 47 e 50
Artigos: Das classe.
N° 902.862
°SABOR

tt'

1.3rctà"

Local: São Paulo
~se: 32Um conjunto vocal e musical.
N9 902.869

•'POLYRAMA "
Ind. Brasileira
Requerente: Confecções polyrama
Limitada.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Anáguas aventais, blusas,
blusões, bermudas, botas q• cachecols,
calças, calcinhas, camisetas, canais°.
las, casacos, recoulas, combinações,
cuéca,s lenços, rnaillots, meias, soltiebs, vestidos, fraldas, derminós, gôrros, japonas, pijamas.

Ictequerente: Cooperativa Triticola de
Passo Fundo Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 41
Artigos: óleos alimentícios.
N9 902.863

ÁRROZ PRESIDENTE

Ind.Brasileira
Requerente: Solar &: Cia.
Local: São Paulo
Classe: 41
illsrtigos: Para distinguir arroz.
N9 902.864
"

N9 902.870

ARGONAUTA ti
Lua,' Brasileira
H

"SEARSAMA"

-

tnd. Brasileira

Requerente: Serralheria Artística
Searsama Ltda.
Local: N;,o Paulo
• N°902.865
Classe: 16
Artigos: Argila preparada para consallitErfr
O
''Mstsc:.
Ir
truções, lajes, lambris, grades, esTRIBUIDORA
quadrias, caibros, preparados para
construções, mosaiscos, parquetes. piLIVROS."
sos, placas, para . pavimentação portas, portões, vitrinas quando construções e vitros
Requerente: Catavento DistribuLekira
--- de Livros Ltda.
N9 902.872
Local: São Paulo
Classes 32 e 33.
"'CORI-LON "
Título.
Classe: 33
Ind. 3rasileirk
—
N9 902.866
Requerente: COnfecções Corsi-Lon
Ltda.
Local: São Paulo
"QUE-FRIO" .
Classe: 36
Artigos: Anáguas, aventais, blusas,
blusões, botas, cache-cols, calça, calcinhas, camisetas camisolas, casacos,
Requerente: Equipamentos Que-Frio ceroulas, combinações, cuecas, acharias% lenços, maillots. meias soutiens,
Limitada
vestidos
Local: São Paulo
Classes 8 e 6
N9 902.873
-Artigos: Das classes.
—
N9 902.867

Ind. ,.Brasiiêijft

"TRANSGATO"

(Seção

Dezembro de

111)

"ARROZ 99"
Ind. Brasileira

1969 7763

902.875

Inglaterra
Classe: 48
Artigos: Perfumaria, cosméticos, dera.
tifricios, sabonetes e preparados para,
DIMPEXMAR
•
o cabelo; artigos de toucador e esa
cOvas para os dentes, unhas, capelo
'e roupa
Requerente: Impexmar — Importa—
ção Exportação e , Assuntos Fiscais
N9 902.81C
Ltda.
Local: Sro Paulo
Ciasse: 50
Artigos: Importação, exporatção
' e assuntos fiscais

iv

N 9 90.876

,INELLER"
Ind.' Brasileira,
Requerente: Nelson Mulier
Local: São Paulo
Classe: 11
Artigos: . Cropera

N9 902.877
Requerente: tatavento Distribuidora
de Livros Ltda.
" 1 V A N,S
Local: São Paulo
Ind. Brasileírt
Classe: 32
Artigos: Almanaques, albuns Impressos, armários, livros, revistas, jornais,
Requerente: 'vares Modas Ltda.
folhetos, impressos inúsécas impresLocal: São Paulo
Claase: 36
sas, programa de televisão, programas de rádio, revistas impressas, Artigos: VestuMlos em geral, para
homens, senhoras e crianças
"scripts" de televisão, peças cinema.
tagrá,ficas, peças teatrais, programas
radiofón'cos
• N9 902.878
—
N9 902.871
ANGOLEANO*

ARGONAUTA "

Requerente: Cataventá „Distribuidora
de Livros Ltda.
Local: São Paulo
Classes 32 e 33.

OFICIAL

ao
Local: Port Sunlight, Cheshire —
•
Inglaterra
Classe: 48
Artigos: Perfumaria, cosméticos, delitifricios, sabonetes e preparados para
o cabelo; artigos ide toucador e esdivas para os dentes, unhas, cabeia
e roupa

indústria Orasileira

Requerente: Cia. Penha de Máquina-1
Agrícolas "Copemag"
Requerente: super Mercado /unoLocal: São Paulo
leano Ltda.
—
Local: Saco Paulo
Classe: 5
Classe: 41
Artigos: Substâncias alimentícias e Artigos: Met)Vs não trabalhados ou
seus preparados. -Ingredientes de ali- parcialmente trabalhados, usados nas
indústrias
mentos. d',ssências alimenticias
—
— -Classe:
N9 902.879
Artigos: nstrumentos de precisão,
instrumentos científicos, aparelhos de
uso comum, instrumentos e aparelhas
PADARIAA2LIOIA
didáticos, moldes de toda espécie„
acessórios de aparelhos elétricos (ala
alusiva válvulas, lâmpadas. tomadas,,
Requerente: Padaria Delicia Ltda. fios e soquetes), aparelhos fotografia
Local: São Paulo
cos, máquinas falantes, discos grava. '•
Classe: 41
dos e filmes revelados
Título de estabelecimento
—
Classe: 21 •
N9 902.880
Artigos.: Veículos e suas partes intea
grantes, exceto máquinas e motores
—
MIL GOLS
Classe:
31
Ind, Branileira
Artigos Tendas, lonas, correias de
transmissã de toda espécie, cordoalha
Requerente: Walter Disaró
e barbantes. Material de vedação
Local: São Paulo
mangueira
Classe: 36
•5
Artigos: Agasalhos, bermudas . bluClasse: 39
sas, blusões, boinas, botas, botinas, i Artigos: Artefatos
de
borracha
C
calças. calções inclusive para esporte,
ncluidos em outras
camisas inclusive para esporte aapas, auta-nercha, não
classes
capotes, casacos, chuteiras, cintos,
—
cuecas, fardamentos, gorros, gravaNo 902.82tas, japonas, jaquetas, jaquetões,
meias, paletós, pijamas, puloveres,
roupas para esporte, roupões, aborta,
slaks, sueter e uniformes
N9 902.817

AZUL

BRANCO.

Requerente: Transgato — Transpor- Requerente: Cerealista. Dulcir Ltda.
tes Ltda.
Local: São Paulo
Local: São PaulQN
Classe: 41
. Classe: 50
Artigos: ,Arroz
Transportes,
-N9 902.874,
N9 902.868

" OS MAGNOS "
Ind. Brasileíra
Requerente: . Sérgio ViniVius
•
DOmingues..

SPICOL
Requerente: Spicol — São Paulo
Imóveis e Construções Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Imóveis e construções

• _BRANCO

AZUL

Requerente: — Unilever Limited
Local: Port Sunlight, Cbeshire

Reenerente: A. Soares Ferreira 1)1
Cia, Ltda.
Local: Amaaa.naa
Classe: 45
Características: Distingair: Café
torrado e moído

•

7784 earabdirsfeira 22
N9

902.823

MSDINA
Ind. bras.

DIAWO OFICLAL
Local: Minas Gerais
Artigos; Redator e editor de jornal
Classe: 32

• W9 902.634

MIL GOIS
£nd. Brasileira

N9 902.83e

WILLO
Ind. Brasileira

Requerente: Manoel Medina Silva
Local: Bahia
Classe: 16
Artigos: Para assinalar: Materiais
exclusivamente para construção e
Itcleirno de prédios e estradas: asfalto,
azulejos, blocos para construções e Requerente: Willo S . A . Indústria
de Artefatos de Madeira
pavimentações, cimento comum, cal
Local: São Paulo
para construções, oré, divisões pré-;
Classe: 17
fabricadas, esquadrias, edificações préPara assinalar genaricamenmoldados, estacas para construções, Aralgos:
máquinas e instalações
estruturas para conseruções, fôrros, te artigos, para
escritório
frisos, grades, ladrilhos, lajes, lam—
bris, limeiras para construções, maN9
902.831
deiras preparadas para constru a(' es,
biármores e saus mutações para
construções, mosaicos, papéis para
forrar casa, peças ornamentais de
Cimento ou Osso para tetos e paredes, pedras, placas para pavimentação, tanques de cimento, telhas
—
N9 902.82a
Requerente: Willo S . A. Indústria
de Artefatos de Madeira
Local: São Paulo
Classse: 40
Artigos: Para assinalar móveis de
metal, vidro ou madeira, tais como:
Armações sob forma de móveis, armários, balcões, bancos, banquetas,
dormitórios, estantes, escrivaninhas,
mesas e mesinhas
Requerentê: Otto Gusmão Silva
'
902.832
Local: Bahia
Classes: 19 — 41
Artigos: Título de estabelecimento

WILL O'
Ind. Brásileira

O AVICULTOR

Facundes
eia .Ltda
Local: Bahia
Classe: 8
Insígnia
—
N9 902.828

Requerente:

MESMO GOL
Ind. Brasileiret

/49 902 ', sal
IMURGA."

Requerente: Marbi Geraldo
Requerente: Entregadora e Trans.
Ramondini
portadora Sinkarga Ltda .
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe: 49
Classe: 50
Artigos: Aeroplanos de brinauedo, Artigos: Serviços de entregadora e
álbuns para colorir, álbuns pars- a retransportadora •
cortar e armar, aparelhos de ginástica, armas de brinquedo, automóveis
N9 902.85
para crianças, balanços, balisas, balões, baralhos, bastões para jogos, bolas para quaisquer jogos, bolinhas de
gude, bonecas, bonecos, caneleiras
para esporte, cartões para joga", chocalhos, cordas de pular, cotoveleiras
Ind. 'Broaileir4
para esporte, dados, dissos para jogos, divertimentos, escorregas, esto ias de jogos, ferramentas de brinquedo, figurinhas para armar e jo- Requerente: Marisfil — Indústria
Condutores Elétricos Ltda.
gar, futebol de mesa, gangorras, joeLocal: São Paulo
lheiras, para esporte, luvas desportiClasse: 8
vas para. box e pasebol, marionetes,
Artigos: Condutores elétricos
mobílias de brinquedo, patins, patinetes, petrechos para a educação física,
p ões, ra atletas, redes para esporte,
N° 902.886
tabuleiros para jogos, tornezeleiras e
velocípedes
"NATASBAY.
—
Na 902.835

• "MARISPIL0

Ina; -BranIeires

MIL GOLS
Ind. Brasileira

Salvador-Ba

N9 902.827

Dezembro de 1969

(SecãO

Requerente: Marbi Geraldo
Ramorldini
Local: São Paulo
Classe: 3a
Artigos: Almanaques, álbuns impressos, anuários, calendarios, crônicas
impressas, designação de filmes, designação de peças teatrais, folhetos
impressos, folh i nhas impressas, jornais, livros, músicas impressas, proaramas de rádio, programas de televisão, p ropaganda impressa escrita,
publicações impressas, revistas imp ressas, romances impressos, "scripts"
de cinema, "seripts" de televisão
—
N9 902.881

Requerente: IvIarbi Geraldo
Ramondini
Local: São Paulo
Classe: 49
Artigos: Aerople nos de brinquedo,
álbuns para colorir, álbuns para recortar e armar, aparelhos de ginástica, armas de brinquedo, automóveis
para crianças, balanços, balisas, balões, balalhos, bastões para jogos, bolas para quaisquer jogas, bolinhas de
gude, bonecas, bonecos, caneleiras
paras esporte, cartões para jogos,
'"MARISPIL-INDUC
chocalhos, cordas de pular, cotaveleiras para esportes, dados, discos para
'RIA DE OONDua
'nos, forramentas de brinquedo, fiELLPTRIOQS"
gurinhas para armar e jogar, futebol
de mesa, gangorras, joelheiras para Requerente: Marisfil — Indústria ae
esporte, luvas desportivas para box
Condutores Elétricos Ltda.
e beisebol, marionetes, mobílias de
Local: São Paulo
brinquedo, patins, piões, raquetes, reClasse" 8
des para esporte, tabuleiros para joTitulo
gos, tornezelehas e velocípedes
N9 902.882
N9 902.831

Requerente: Enbraco lIndústria Brasileira de Cosméticos Ltda.
- Local: São Paulo
Classe: 48
Artigos: Esmaltes
N9 902.887

mMÁEMATOGRAPO"..
Ind . .1,3rasi1eirá
Requerente: Effitõrs.. e Encadernadora Formar Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Almanaques, albuns Impressos, armários, folhetos impressos, jornais, livros, múmia impressas programas de televisão, programas de
rádio, revistas impressas, boleta:ia
impressos, revistas
NT9 902.888

"ART.4p000:
Ind.; 'Brasileira.

Requerente: Editõra Cívica Brasileira
Ltda.
Local: Saci Paulo
Classé : 32
• "COPOLANDIA":
Artigos: Almanaques, albuns Impres2IMESIMO GOL
sos, armários, folhetos impressas, jorInd. Brasileira
ReqUeren re Facundes
Cla Ltda.
Ind. Brasileira
nais, livros, música impressas, proLocal: Bahia
gramas de televisão, prag ramas do
Classe: 8
Requerea te . Copolandia — Adagas. rádio, revistas impressas, b;Iettne
Título de estabelecimento
- Requerente: Ivlarbi Geraldo
para Presentes Ltda.
impressos., revistas
Ramondini
Local: São Paulo
la'9 902.829
Local: São Paulo
Classes: 14 e 15
N9 902.889
Classe: 32
Artigos para presentes
Artigos: Almmanaques, álbuns im--pressos, anuários, calendários, catáNo 902.883
logos, crônicas impressas, designação
"clincA
de filmes, designação de peças teaune •
ira' s, folhetos impressos, folhinhas
"-PARMÁRCIA NIPO
i mpressas, jornais livros, músicas imInd.
pressas,
programas
de
rádio,
prograDRAW,
FOLHA
OESTE mas de televisão, propaganda impressa escrita, pubr cações impressas re- Requerente : Farmácia Nipobra = Ltda.
vistas impressas, romances impresRequerente: Teresa de Jesus Reaa
Local: São Paulo
sos. "scripts" de cinema, "scripts" de
Coralo
Classe: 3
teatro e "se/apta" de televisão
Local: São Paulo
Titulo
Classe: 49
Local: São Paulo
Artigos: Confetes, Serpentinas carnamáscaras aa rna va lascas Um<
PREÇO DO
'Reg ueren te : Sebastião fogueira
DE ..1-10JE: 1`,1Cr$ 0,16 valesca,
ça-perfume para carnaval
Gomide

Èranileira

DO

NfrilEi-10

