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ANO XXVI - N.° 28

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

1

EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 8 DE FEVERE 1 110 Oh 1168

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

'
Ne 163.69 • - António simeaulo
Filho.
N9 163.756 - General Moimes Cm-

No le3.759 - Cheinelron exee ereblioteca da Língua Portuguêsa - De- N 9 163.503 - Israel Benjamin Ru- -tion.
NO 163.782 - Jose! Ederer.
De 5 de fevereiro de 1968
chin
firo o pedido de preferência.
163.831 - leVIC Cornou it
Mario H. Priolli & Cia. Ltda. - Ne 163.937 - Wilhelm Riscuinuller NO
NO 164.930 - S. Simes 8; cie
Diversos:
Nos pedidos de preferências dos 119 164.08e - Elcon A. (e.
Ne 164.935 - Robert G. el.isen.
têrmos.
Walita S. A. Eletro Industrie
N9 160.437 - Brasiing NO 164.938 - Sperry Rand
No pedido de cancelamento da pa- N 9 785.391 - Marca Canecao mar- Brasileira de Metais S. A. •
ra tion.
Lente de n9 76.542 privilégio de III- ca de serviço
No 65.225 - Rádio Corporate:ti uf
N9 160.474 - Brasling - undiçà
venção , - Caixa de engrenagens pata N9 819.860 - Marca Caneca°.
Brasileira de Metais S. A.
America.
aparelhos de uso doméstico que fun- N9 835.993 - Titulo Canecao .
N9 160.922 - Ruy de douza o doei NO 165.244 - Tele Com Inc.
cionam com velocidades diferentes d.) N 9 835.994 - Marca Canecão.
Ne 165,395 - Phlico Cereuration.
Ribeiro.
requerente Fábrica de Enceradeiras N9 835.998 - Insígnia Canecão.
No 165.545 - Associa ted Elhrtr
N9 161.335 - Silvio Tiso.
Lustres S. A. - De acôrdo com o - Defiro os pedidos de preferên- 119 161.928 - Fundição Tupy S A I idustries Lirnited.
parecer do Diretor da D. de Patentes cias.
£19 161.814 - Flavio Luiz R.ccu • N9 163.546 - La Telcineranieua
indefiro o pedido de cancelemento.
I unes.
£19 163.090 - José Lliciano kisteves Electrique'
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Edgard Pierre Mintel Saint Paul
NO 156.607 - Wes tingiu) tida A ir
Diz.
•
DA DIVISee0 DE
- No pedido de desarquivamento d)
Brake Company.
PATENTES
teimo 107.436 privilégio de invenção
N9 163.093 - Raul Antheio
NO 159.181
Vdo Taco eei t
N9 163.512 - Ernesto de Abram,. Werke Adoif Schindline GAIS•l.
- Desarquive-se.
De
5
de
fevereiro
de.
1068
No 163.741 - Solidor
Fornecedora Ltda. -- No pedido le
No 159.853 - Karl Kiadex
desarquivamento do têrmo 117.4:5
Beneficiameeto de Madeira S A.
119 159.952 - Umb2rto Sere&
Privilégio
de
invenção
deter
cio:
'
modelo de utilidade - Nada há que
119 1E0.875 - Celest no MI 1,:d.al
Ne
122.910
Societ
Rhodieceta.
deferir.
169.876 --- Celestine
No 121.648 Processo e . aparelhe
£19 127.623 - General Aniline 8c NO
Ne 161.060 - Paentnirtin
Fábrica de Cofres e Arquivos Bir- metalúrgico - Requerente - Air Fiem Corporation.
Limited.
nardini 8. A. -- No recursos inter- Products And Chemicais Inc.
I No 130,726 - El Paso Natural Gás
posto ao deferimento do têrrno nú- No 148.049 --e Brinquedo de Cell- Products Company.
NO
161.028
- Liberáto Cappe • ueze. •
mero 531.312 - Registro n 9 363.691 trôle remoto - Requerente - Anil NO 137.477 - Chas. Pfizer n Co.
NO 161.094 - C elestino Mikarn,
nome comercial - Liernini S.A. In- Corporation.
I NO 161.323 - Transtec - sor MeInc.
dústria e Comércio - Arquive-se a
de Técnica te Trenslx.ntedorce inModelo de utilidade indeferido:
Ne 142.457 - SNIA Viscosa -- Se- dustriais
petição. 12 e 13 de acôrdái com o arLtda. .
Nazionale Industrie Applicaziutigo 160 do Código da Propr cdade No 127.032 - Nino e original mo- ejeta
NO 163.53'1 - Powers Wire PerIndustrial, Decreto-lel n9 254 de 28 delo de protetores de para enoques ni Viscosa S. P. A.
ducts• Co. Inc.
de automove.s e similares -- Re- N9- 144.076 - W. R. Grace l Co.
de fevereiro de 1967.
NO 165.282 - Produtos Eintrices
I A 9 145.343 - The Goopyear Tire Wil ikason S. A.
Socil Pro Pecuária S. A. - No qu-rente - Asriel Stritzel.
recurso Interposto ao deferimento de
NO 165.356 - Zbigniew Krzywda
Termos com exigências a cum- & Rubber Cempany.
No 147.109 - F. Hoffinion-iea Inski.
termo 524.548 registro 264.748 marca prir:
Rache & Cie. Societé Anonyitta F. i N9 165.430 Locil do requerente p
andard
rica
tintada Arouive-ee a petição de 119 129.179 •-• Celanese CorporaÁon kloffmann-La Rache 8; Co. (Akt en- S. A.
gesellschaft),
fólhas de acôrdo com.o artigo 160 da of America.
NO 165.527 - N. V. Phi lips' 010No 132.857 - Bud Antle Inc.
Código da Propriedade Industrial.
No
- José Antônio Illes- eilampenfabrie ken.
Socil Pro Pecuária S. 4. - No No 150.955 - Alexander Charles tias e 153.720
José Stravato.
N O 165.554 - Eduardo Alvves Mapedido de reconsideração do clesnachol Christy.
N9 154.805 - General Foods Cor- chado.
de deferimento do têrmo 526.377 ie-• N9 152.199 -- Day Company N. V. prration.
166.443 - Artin Matosy..17.
Ostro 363.675 marca Somil - Arqui- N9 152.978 - Union Carbieles Cor- No 157.571 - Johannes Óerhardes NO
N9 164,825 - Continental Can
ve-se a pedição de fôlhas de nerde poration.
Dortman.
Inc.
com o srto 160 do Código de Pra, N9 158.955 - Holstein & Kappert N9 157.657 - Carlos Albertoklo- Company
nr? 164.977
Keyes Fibre Conepiledade Industrial.
Maschinenfabrik Rhonix GMBH.
rette
pany.
162.931
-British
Nylon
be
hSocil Pra Pecuária S. A. - No N9
Ne 158.627 - Kaj Otto Andersen.
NO 165.203 - The Quaker Ooats
pedido de reconsideração do despa- ners Limited.
N 9 162.582 - Reid 1VIeredith Inc. Company.
cho de deferimento do têrmo 523 378 No 141.94-4 - James Haig Inc.
Ne 163.642 - British Nylon Spin
Ne 168.447 - Luigi Rossi.
/ registro 365.676 marca Somil - Ar- No 155.500 -. Wainer Capelli.
No 152.531 - Glaverbel Socesdade
'• quive-se a petição de Mises de aeier- N9 157573 - Arnaldo Pereira da ners Limited.
do com o artigo, 160 do Ceicege. da Silva.
119 166.102 - Enleio F. Gunther.' Anônima.
119 166.111 - Unilever N V
Propriedade Industrial.
N9 155.097 - Mario Mete.
N9 160.598 - Oswaido Colombo.
N9 166.113 - Montecatini tfeeietie Ne 157.665 - Sadanori Tsuchiyte
160.659 - Abram Nelman.
Drogasil Ltda. - No recerso in- N9
Generale Per L'industria Mineraria e Ne 162.067 - Lin a Hon
terposto ao indeferimento do ':eriito Ne 160.882 - Harbieon - Warker
. Chhnica.
- ,
N9 163.042 - °devi() Francisco
n' 525.223 marca Pinheiros - Arqui- Refractories Company.
,1 Ne 166.116 - E. I. du Fent de NO 163.523 - Ornar Coutinho Silva
ve-se de acôrdo com o artigo 160 do N9 161.381 - Karl Bognar.
Nemours
And
Company.
Pinheiro.
Código atual.
•
- Max Lothar tless e I N9
165.781 - Vitorio Bassl.
Brandão & Cia. - Na impag,naçãci N9 161.765
166.177 .- Hooker Cheincal N9
Salles dos Santos.
No 166.162 - United States Steel
ao termo 141.405 marca Buffet Stella Cloaldio
Corporation.
.
Corporation.
- Defiro a impugnação, de acôrda N9 161.95,4 - Walkir Vergane
N9 166.140 - . Dr. Jan Antonin er9
93.031 -- Arnaldo Nadueno
com o parecer da Divisão Juridice de N9 162.051 - Rafael Kininsnerg f' Bata.
•
fônias.
l • N" 166.211 - Shell InternationaleSilva.
Czaja Grabarz Geresztein.
NT" 152.711 - Ravtheon Comum,
Research
Maatschappij
N
V
N9
162.364
Apelônio
Fiernendez.
Pedidos de preferências:
Ne 153.580
N9 162.900 - Adolfo findo Emil o N" 166.265
Parbenfabrikeu Bayer Corporation. - Crown Zellerbach
Lisa Livros Irradiantes S. A. - Crocchi e Arthur Crosehe
i"iereesellgelieft,
Ne 155.857 - Leonard Joseph Vim
No pedido de preferênci a do termo Ne 162.992 - - Leonardo
N" ".6 !r f; - r erbenfabriken Bayer
lutis e Matt John Vilutis comerciam
n° 819.989 - Titulo Lisa Nova Li 1 Ne 163.096 - Gualliero Glote,
•
do como • Vilutis And COMpany,

DiARIO OFICIAL (Sec:i'.o 111) -
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As Reparações Públicas deverão entregar na Seç4o de Co-,
nuznicações do Departamento dei
Imprensa Nacional, até as 17 horas, o expediente destinado à publicação.
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,assinaturas vencidas p.a.
der'ão ser suspensas sem prévia)
aviso. --•

Para evitar interrupção . na
remessa dos órgãos oficiais a renovação de assinatura deve ser
CHEFF DA SEÇÃO DE REDA.O.o
solicitada com antecedência di
FLORIANO GUIMARÃES trinta (30) dia's';
•

DIRETOR GERAL

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA •
CHEFE CO SERVIÇO DE FUMIGAÇÕES -

.-- As reelatna'ções pertinentes J. B. D. ALMEIDA CARNEIRO
ti matéria retribuída, nos casos de
érro ou omissão, deverão sei
DIÁRIO OFICIAL
formuladas por • escrito - à Seção
SEÇÃO IE
de Redação, até o quinto dia útil
liaça° da pubiloteiado do oxpaellenta do Dopartamonta •
, subseqüente à bublicação no
Industrial do Miblotairio
Nacranal do Propr.
- órgão oficial.
- da Indústria do Carriarcle

Impresso nas <Mansa do Departarranto de ImFrensa Nacional

- A Seção de Redação fluidona; para atendimento do público, de 11 às 171z30m.

ASSINATURAS
FUNCIONÁRIOS

REPARTIÇÕES E PARTICULARES

Capital è Interzor :
Capital e Interior :
Os or. iginiais, deVidamente
autenticados, deverão ser dactilo- Semestre
NCr$ 13,50
NCr$ 18,00 Semestre
grafados em espaço dois, em uma Ano
NCr$ 27,00
NCr$ 36,00 Ano
só face do papel, formato 22x33:
Exterior
Extetior :
as emendas e rasuras serão resNCr$
30,00
NCr$
39,00
AnO
r
•
•
r
•
•
Ano
•
salvadas por quem de direito.
NÚMERO AVULSO
- As assinaturas podem ser
O
preço
do
número
avulso figura na última página de cada
tomadas em quIquer época do
exemplar.
ano, por seis meses ou um ano,
- O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0,01,
exceto as para o exterior, que
se
do mesmo alto, e de NCr$ 0,01 por ano. se de anos anteriores.
• .sempre serão anuais.
N9 157.527 - The Singer ( Compa.ny.
N9 159.126. - -N. V. Philips' Gloellampenfabrieken. N9 160.542 - Jorge Gonçalves
Lima.
N9 162.241 - Jobn Llewellyn LeRutherford Bruce Browne e
•ohn Montagne Browne.
No 162.265 - Scott Pap;r Company.
No 163.413 - International liarvester Company.
N9 163.499 - Miinesota M ning
And Manufacturing Company.
N9 163.878 - Ranco Incorporatetl.
• N9 163.896 - Toyoda Autoutatic
Lecan Works, Limited.
N9 164.824 - Continental Can
Company Inc.

EXPEDIENTE DA DIVISÃO
, DE MARCAS
Grupo de Trabalho
De 5 de fevereiro de 1963 .

-- Na parte superior do enderêço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e o mês e o ano em que findará.
-- As assinaturas das Repartições Públicas serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de fevereiro.
A remessa de vabires, Sempre a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à sua aplicação.
-- Os suplementos às edições
órgãos oficiais só serão remetidos aos assinantes que os
citarem no ato da assinatura.

-dos

NO 562.643 - Fronha Santista Beta I N9 559.280 - Sirnamax - Aço
- S. A. Moinho , Santista - in- i Torsima S. A. - Classe 6 - Goin
exclusão de máquinas em geral.
dústrias Gerais - Classe .37.
N 9 562.646-- Siprometa Sipro- NO 559.511 - Pegueande - Edgard
meta S. A. Indústria e COMéren - de Palma - Classe 36.
Classe 8.
N9 559.524 - Voltix - Elnabra
N9

562.647 - Siprorneta - &pro- S. A. Eletrônica Nacional Bra.sdenn

meta S. A., Indústria Comércn - - Classe 71.
Marcas deferidas:
Elnabra
Classe 11.
N 9 559.526 - Voltai
536.216-Rezende
Auto
Pa'N9 562.648 - Siprometa - &imo- S. A. Eletrônica Nacional Brasileira
N9
to Rezende Ltda. - Classe 47.
- Classe 7.
meta Si A. Indústria e Comérc o
lasse 17. •
N9 536.229 - Ferros - Ferro's

Bar Ltda. - Classe 41.
NO 536.230 :- Laúndos - Bar La.C.ndos Ltda. - Classe 41.
N9 536.233 - Cerasani - Ennio
Cerasani - ClaSsé 41.
N9 536.235 - Ery-Lú - Creações
Ery-Lú Ltda. - Classe 36.
N9 536.239 - Fibramar - Fibramar Indústria e Comércio Ltda. Classe 35.
N9 539.156 - Magazine - IndúsEXPEDIENTE DO DIRETOR DA tria
de Papel Leoa Feffer S. A. -DIVISÃO DE PATENTES
Classe 38.
Republicado por ter saldo com in- N9 559.647 - Boa Mensagein --correções no dia 2 de fevereiro de Geraldo Ferraz de Mello ,- Classe 8
1968.
- Registre-se sem direito de uso
exclusivo das palavras Boa e Men.Privaéaio de invenção deferido: sagem
separadamente, .
N 9 120.947 - Aperfeiçoamentos em N9 559.648 - Eneká - Aquino Kanashiro
& Cia. Ltda.- Classe 41.
dispositivos de aeração - Requerente
- Regia Nationale dez Usines Re- N9 559.651 - Dão Dim - Calçanault e Marcel Suisse.
dos Luizinho S. A. - Classe 36 -

'Têrmos com exigências a cum-' Registre-se com exClUstio da expresprir:
são em geral.
-N9 139.615 - Hooker Chernical N9 559.653 - Dagtasil - Dagosil
Corporation.
- Indústria e Comércio de Aparelhos
No 156.814 - L. Lamberto Droe- Eletrônicos
Ltda. -- Classe 8.
ven e Dr. Artur° Mathov.
- No 157.455 - .Mar tia Marietta N9 559.662 ,- DFV - D. F. Vasconcellos S. A. óptica e Mecanica
Corpóration.
No 157.456 - Martin atlarietta de Alta Precisão - Classe 10.
Corporation.
559.665 - DPV - D. F. VasN9 159.686 - Georges Basile Se- N9
conceitos S. A. óptica e Mecan.ca
petzoglou.
-N9 .163.011 - General American de Alta Precisão - Classe 17.
N9 559.668 - DFIT -` D. F. VasTranspartation Corporation. •
N9 163.106 - Olavo Drausol Ban- concellos S. A. Óptica e Mecairca
dini.
- Classe 21.
de Alta Precisão -L
N9 166.106 -a C. A. V. Limite.d.
559.669
DPI/
F. Vas•
N9
N9 166.486 - Jacob Simon "Kara- conceitos S. A. 'óptica- eD.Mecan,ca
borian.
de Alta Precisão -Classe 28.
N9 166.488 - Ford Motor Com- ' N9 562.6001 - -Fomblin, - Montepany.
catini Societá beners1 Per L'IndusN9 193.142 - Xerma; da Silva- tria Mineraria e •Chirn:ca - Classe
Freitas.
n9 1.

1

Ellnabra
. N9 559.527 - Voltix
N9 562.658 - Lindoia . - Franco & S. A. Eletrônica Nacional Brasileira
Cia. Ltda. - Classe 41.
- Classe 6.
NO 562.671 - Mascarás - Masca- No 559.528 - Voltix - Elnaora
rás & Alves Ltda. - Classe 41.
S. A. Eletrônica Nacional Brasiia(ra
N9 562.674 - Café Lopes - Joana Classe 5
da Mota Lopes - Classe 41.
N9 562.720 - Pai Flex - Cia. de N 9 559.537 4,- El Caboclo - El
boclo - Comércio de Plásticos Ltda.
'Classe '31.
• N9 562.721 - Pai Flex. - Cia. de - Classe 28.
N9 559.538 - IRSA - IRSA Calçados Palermo z- Classe 46.
Indústrias 'Reunidas Ltda. - Classe
Frase de propaganda deferida:
n9-28.
N9 559.654 Dagosil-- O Melhor N9 559.539 - Orgin - J. Nigro --•
Entre Mil - Dagosil - Indústria e Classe 35.
Comércio de Aparelhos Eletrônicos N9 g9.540 - Intramet IntraLtda. - Classe 8-- Art. 101.
met - Comércio de Artigos de BE,Marcas indeferidas:
cr ; tório Ltda. - Classe 17.
N O 536.200 - Colorado
Exp. e N 9 559.541 - R.esyl - Resyl - Inimp. colorado S. A. - Classe 4.
dústria de Resinas Fenólicas Ltda.
N9 536.228 - 1962 - Indústria e - Classe 4.
Comércio de Perfumes Nortier Ltda
No 559.547 - Litoral - Adubos.
- Classe -48
Litoral S. AI - Classe 2.
NO 544.390 - Cadeira da Vovó
N9 559.548 - Mano - Pastificio
Paulo Strausz - Classe 40.
Radamés Ltda. - Classe 41.
N9 562.611 - Petrópolis - Cia. NO 559.549 - Castilho - Auto PeFiação e .Tecidos Santa Adélia - ças Castilho Ltda. - Classe 21.
Classe 2.
N9 -559.555 - Bissorte - Bissorte
N9 562.614 - Petrópolis -="z Cia. Ltda. Comércio e Importação
Fiação e Tecidos Santa Adélia - Classe 16.
Classe 31. • •
N9 559.560 - Sofal - Bofai - In" N9 • 562.615 - Petrópolis - Cia. dústria e Comércio de Plásticos Ltda.
Fiação e Tecidos Santa Adélia - - Classe 28. Classe 34...
N9 559.567 - 3 C - Societé de
Sucreries Brésiliennes - Classe 32:
• Marcas deferidas:
•
N9 559.569 - Emblemática - F T.
• N 9 559.483 - Ribalta - Indústri_ Carvalho Indústria e C omércio de
e Comércio de Artefatos de ~eia, Roanas Ltda. - Classe 37.
Ribalta. Ltda. - Classe 26.
N9 559.571 = Emblemética - F. T.
N9 559.486 - Anuário Coma 2 e Carva l ho 'Indústria e Comércio de
- Pedro Antônio Federsoni - Cias- Roupas Ltda. - Classe 24.
se 32.
N 9 559.572 - Emblemática - F. T.
•N9 559.487 - Joni- - Auto Pôsto Carva
l ho :indústria e Comércio de
-T o*'. Ltda. - Classe / 47.
Rounos Ltda. - Classe 23.
NO 559.495 - Nova Tpira - Ce- N9 559.573 - Farib lern 4Cca -P. T.
sA rn'ea Nova 'pira Ltda. - Classe Carval ho Tndústria e Comérc io de
n? 16.
Roupas Ltda. - Classe 22. \

Quinta-leira 8
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N9 537.182 - Tarja - CIa. emala
N9 559.576 n-n Clbor - Cibor
Artefatos de Borracha Ltda. - Clas-' Indústrias de Óleos Vegetais - Classe 9 - Com exclusão de instrumentos
se 39.
Na 559.586 - Ulycar - Esquadriaa musicais e suas partes integrantes.
Metálicas Uls,car Ltda. -;- Classe 16.
N9 537.183 - Tari - Cia. Cestari
N9 559.592 - Klint - Comercial Indústrias de Óleos Vegetais - Clasde Aços e Ferramentas Klint Ltda. se 10.
Classe 5.
Titulo de estabelecimento defeN ? 559.594 - Casa Sotero - Casa
rido:
Sotero - Comercial e Importadsaa
N9 559.561 - Edifício Diz - ConS. A. - Classe 9 - Sem direito
domínio Edifício Dix - Classe 33 exclusivo da palavra Casa.
N9 559.608 - Soila - Malharia Art. 97 n9 1 do CPI.
N9 558.357 - Petilândia - Super
Soila Ltda. - Classe 36.
No 559.609 - Sudan - Bar e Lan- Praça de Esportes - Classe 33 Art. 97 n9 1 do CPI para o gênero
ches Sudan Ltda. - Classe 41.
de atividade de recreação social inN9 559.628 - Estas Palmas F:ão fantil,
e sem direito ao uso exclitsivo
Para Você - Eurico Leal de Souza
-- Classe 32 - Sem direito de uso da expressão Super Praça de EsN:clu vo das palavras separada- portes.
N9 560.503 - Livraria Portai' incute.
Jofra- Ltda. Publicidade e PropaganN u 559.641 - Masticlor Sivam - da - Classes 32 e 33 - Art. 97 n9 1.
S,vani Companhia de Produtos paia do CPI.
Fomunto Agro Pecuário - Classe 2.
Sinal de propaganda deferido:
N9 563.533 -- Adubos Secco n9 20
Galiïo - Eduardo Secco S. A. CoN9 563.026 - Itamarati Ramam -veiai e Industri al - Classe 2
rati - Retifica de Motores Ltda. N" 553.50 - Adubos Secco n o 110 Classe 33 - Art. 101 do CPI.
- Eduardo Secco S. A. CoMarcas indeferidas:
mercial e Industrial - Classe 2.
N9 560.998 - Aracaju - Aracaju
N" 563.541 - Adubos Secco n 9 140 - Fibras Ltda. - Classe 4.
- Eduardo &eco S. A. Comercial
NQ 558.746 - Norte de Mato Grose Industrial - Classe 2.
so - Companhia Agrícola Norte de
N" 563.542 - Adubos Secco Cara- Mato Grosso - Classe 41.
zinho - Eduardo Secco S. A. CoNI, 560.062 - Gem Export - Lamercial e Industrial - Classe 2.
pibras Pefras Semi Perciosas BrasiNn 564.234 - El Bueno - Bycla leiras Ltda. - Classe 13.
-- Sociedade Anónima Comercial InN9 560.252 - Pro Festa - Distridustrial y Financiara - Classe 41.
buidora Comercial Pro Festa Ltda.
• N 9 558.807 - Telesuper - Tele- - Classe 38.
super - Indústria e Comércio de
N9 555.425 - Podão Manual Produtos e Eletrônicos - Classe 8.
Katsumi Hieda - Classe 6.
N9 559.897 - Tear - Tecidos Ar- N9 555.858 - A Bandinha - Nilo
tistica. Tear Ltda. - Classe 22.
Santos Pinto - Classe 8.
lhas N9 556.337 - Rádio Taxi - Sabre
N" 560.079 - Provágua
Ribeiro 84 Cia.- Ltda. - Classe 36.
Sociedade Anônima Brasileira de
N" 560.182 - Daspi - Magazine Rádio - Eletricidade - Classe 8. .
Daspi Ltda. - Classe 36.
N9 558.192 - Manaus - Manaus
NQ 560.482 - Nippo - Nippo
- comerciai o Distribuidora de MaKiki Company Limited - Classe 17. deiras Ltda. - Classe 4.
N9 537.189 - Tari - Cia. Cestari
N9 518.853 - Nativa - Comércio
Indústrias de óleos Vegetais - Clas- de Madeira Nativa Ltda. - Clasae 9.
se 16 - Considerando-se tubos de
Titulo de estabelecimento indefeconc-to o que foi pedido como de
rido:
concreto.
No 555.362 - Feira Nacional de
No 537.190 - Tari - Cia. Cestari
Indústrias de õleso Vegetais - Clas- Animais - Associação Paulista de
Criadores de Bovinos - Classes 19
se 17.
/j2 537.191 - Tarl - Cia. Cestari e 33.
Exigências
Indústrias de ..leso Vegetais - Classe 18.
Tèrmos com exigências a (minN
e 558.417 - MaslubrIficam
prir:
Luzia Anade Almeida - Classe 47.
N9 559.525 - Elnabra S. A. EleN9 558.503 - La Hidrofila La trônica Nacional Brasileira.
Flidrofila Argentina Soci edade Anô- NO 563.133 - Carborundum S. A.
nima Comercial e Industrial - Clas- Indústria Brasileira de Abrasivas.
,-e 23.
No 563.134 - Carborundum S. A.
N" 518.053 - Politank - Joan Zip- Indústria Brasileira de Abrasivos.
prrt Junior - Classe 11.
N" 565.148 - Indústrias
N'' 518.150 - Organizações Nacionais - Mercearias Nacionais - S. A. ticias Maguary Ltda.
C l asse 1.
N 9 518.151 - Organizações NacioExpediente da Seção
nais - Mercearias Nacionais - S A
Classe 2.
de Interferência
Ne 518.191 - Organizações NacioRio, 5 de fevereiro de 1963
nais - Mercearias Nacionais - S. A.
- Classe 42.
N o 518.197 - Organizações NaeviMarcas deferidas
! nais -- Mercearias Nacionais - S. A.
- Classe 48.
No 290.893 - Guanimycini N9 518.388 - Bom Banho - TO.2.- leu & Manburys Limited - cl. 3.
lhetex Indústria de Tecidos Ltda. N9 294.304 -; Cysto-Feris - SonClasse 37.
dar do Brasil Ind. Farmacêutica 1‘1" 532.186 - Joaru - Joaru - .el. 3.
Importadora Ltda. - Classe 21 N9 297.468 - Milagres de N. S.
Com exclusão de grades.
Aparecida - Heladio Azevedo FacunNo 537.178 - Tari - Cia. C'Jtit'll des
cl. 32.
Indústrias de óleos Vegetais N9 531.391 - Vi Tudo... O Melhor
5.
é Comprar Sempre na Clipper - MoN s 537.179 - Taxi - Cia. Cestari das A Exposição - Chispar S.A. Indústrias de óleos Vegetais - Clas- el. 36.
se 6 - Com exclusão de máquinas • N9 546.030 - Inteleo - Intelco
Tel, -es municações Ltda. - cl. 8.
de fabricar produtos.
N" 516.199 - Sauna Doméstica
N9 537.180 - Tari - Cia. Cestari
- indl'istrias de óleos Vegetais - Clas- G' e s bara - GUstav Ruelolf Knoop
se 7.
cl. 8.

N9 547.207 - Despertou - Madicamentos Alopáticos Nacionais S.A.
cl. 3.
N9 549.027 - T - Indústria de
Papéis de Arte José Tscherkassky
S.A. - cl. 11. - Registre-se com
exclusão dos artigos ferro comuta a
carvão • e poseiras e sem direito ao
uso exclusivo da letra T isoladamente.
N9 549.030 -.T - Ind. de Papéis
de Arte José Tscherkassky S.A. el. 32.
N9 549.624 - Seresta - Breyer,
Schmidt & Cia. Ltda. - cl. 36.
No ' 554.499 - Aureal - D'Olne
Cia. de Tecidos Aurora - el. 23.
N9 556.312 - Nuage e- Inds. Gessy Levar S.A. - cl. 48.
N9 566.029 - Dimep - Dimas de
Melo Pimenta - cl. 8.
Marcim - Ray CarNo 568.631
los Brada cl. 6. - Registre-se
com exclusão de bandejas de suspensão.
N9 569.255 - Di Bernardi - Elyseu
cl. 35.
Di Bernardi
N9 569.203 - O Sábado é Nosso Péricles do Amaral - cl. 32.
N9 571.683 - São Caetano - Indústria Metalúrgica São Caetano
S.A. - cl. 39. - Registrelse com
exclusão de câmaras de ar, pneumáticos, bolsas de borracha, esfregadores, modeladores e amortecedores.
Titulo de estabelecimento deferido
N9 549.080 - Loja Lua de Mel Loja Lua de Mel Ltda. - eis. 11 15 (art. 97 n 9 1).
No 556.978 - Casa Pinto - A. I.
Pinto & Cia. Ltda. - cl. 12 -- 36
(art. 97 no 1).
Marcas indeferidas
N9 546.638 - Haste - Sebastião
Pereira Com. e Ind. de Calçados
S.A. - cl. 36.
No 547.543 - Prato - Distilaria
Cavacas Ltda. - cl. 41.
No 547.567 - Café Estel - J. Regis Filho - c1.4 1.
NO 549.371 - Cyn - G. B. Paulo'
S.P.A. - cl. 41.
N9 549.997 - Irpo - Cafeeira Irpo
Ltda. - cl. 41.
- N9 550.682 - Princeza - Norynca:
- Adm. e Participações S.A. - classe 42.
No 550.802 - Gente - Alfredo
monteverde - el. 32.
N9 550.932 - A Sul América Merighl & Filhos Ltda. - ci. 43.
Titulo de estabelecimento indeferido
NO 550.087 - A Caiçara - M.
Lopes Ss Cia. Ltda. - el. 36.
N9 550.821 - Cafeeira Santista
Cafeeira Santista Ltda. - eis. 33
- 41.
Expressei° de yopaganla indefer:da
NO 558.825 - S.O.S. Serviços Médicos - Dr. Edmundo Vasconcellos el. 33.
No 566.573 - Camisa Mágica
Casas. Pirani S.A. Com. e Lnp.
cl. 36.

AVISO AS REPARTIÇÕES
KIBLICAS
O Departamento de Imprensa Nacional avisa às
Repartições Públicas em
geral, que deverão providenciar a reforma das assinaturas dos órgãos oficiais,
até o dia 29 de fevereWo
corrente, a fim de evitar o
cancelamento da remessa
a partir daquela data.
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Frase de propaganda indeefrida

i N9 546.203 - Ótima Vende Ótimo.

Org . Técnica e Imobiliária Magistra
Ótimo? Só Na õtima - Ótima Ltda. - eis. 33 - 16.
N: 548.488 - Mosaico Cerâmico
São Caetano Bem Aplicado é Bonito ... Bonito e Barato - Ceritini n
ca São Caetano S.A. - cl. 16.
Exigências
Têrmos Com exigências a
cumprir:
NO 316.404 - Máquinas Excelsior
Ind. e Com. S.A.
No 400.183 - Cormanich & Galli,
Ltda.
No 543.099 - Tsutomu Ogasawara.
No 546.640 - Cerealista Itajubá
Ltda.
N9 548.304 - Confecções 13rummel.
Ltda.
NO 566.162 - Nils Robert Anderson.
N o 564.213 - Eilat S.A. Mercantil
e Administradora.
No 568.958 - Manoel Saraiva St
Cia. Ltda.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO LEGAL,
Rio, 5 de fevereipo de 1968
Desistência de processos
Ind. de Calçados Labadessa Ltda.
(no pedido de desistência da marca
Labadessa t. 650.948). - Desisa
em ordem. Arquive-se o processo.
Somos Produções Artísticas Ltda.
(no pedido de desistência do sinal t.
n9 813.166). - Desistência em ordem. Arquive-se o processo.
Confecções Szamatex Ltda. (no
pedido de desistência da marca Szamatei( t. 14.035). - Desistência era
ordem. Arquive-se o processo.
(no pedidc de desistência da marca
Sonarhs Soc. Nacional de Aplicação de Resinas Sintéticas Ltda.
Cintiplast t. 814.468). - Dasistetv•
eia em ordem. Arquive-se o processo.
Tecelagem São Lourenço Ltda.
(no pedido de desistência cia marca
São Lourenço t. 820.838). - Desistência em ordem. Arquive-se o processo.
Bras. de Empreendimentos e Adm.
Ltda. (no pedido de desistência da
marca Brasileira t. 820.871). - Desistência em ordem. Arquive-se o
processo.
Malharia Vera Cruz S.A. (no pedido de desistência da marca Ica
n9 827.223). - Desistência em ordem. Arquive-se o processo.
Allan Giandjenn (no pedido de
desistência do titulo Panela Preta
de Kopenhagen t. 827.4a0). sistênc i a em ordem. Arquive-sê
processo.
Tecnipol Ind. e Com. de 'Eng.
Técnica Ltda. (no pedido cts desistência da marca Teciitnol t. 531.359).
- Desistência em ordem. Arquive-se
o processo.
Firme Financiamento e Representações de Mercadorias Ltda. (no pedido de' desistência da marca Firme
t. 831.393).. - Desistência em ordem. Arquive-se o processo.
Estaca Estacionamento de Carros
Ltda. (no pedido de desistência da
marca Estaca t. 831.394). - Desistência em ordem. Arquive-se o processo.
(no pedido de edesistência da marca
Soc. Com . Mariane Pinchetti Ltda.
Augusta Moliday t. 833.074). - Desistência em ordem. Arquive-se o
processo.
Móveis de Aço 'tapuru Ltda. (no
pedido de desistência da marca Ha- . \
pura t. 833.261). - Desistência em
ordem. ArquiVe-Se o processo,
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Diurna Divulgação da Pesca Ma- ' trans!, por falta de cumprimente de
neara Leda. (co !apedido de desis- exigência.
tên(ia da merca Anuário da Pesca Rosil Eletro Metalúrgica Ltda.
Brasil t. 833 . a,09 - Dasistência .! (junto
à pai. MU n9 168.374) .
era ardem. Amuive-se o processo.
o pedido de anotação
cairo Pelaticadade Ltda. (no pedi- Arquive-se
transf. por falta de cumprimento de
do ãe desistência da marca Mairo ti exigéncia.
n9 W3.355). - D.ssistência em ordem Arquive-se o processa,
Aiuminium Labs. Ltd. (junto
:cão Ortiz (no pedido de deis:es- ,Mat. PI t. 172.360). - Arquive-se o
tep e : a .- da raarca The Dudant's t. 'pedido de anotação de transa, par
n9 834.822). - Desistência em or- falta de cumprimento de exteencia.
dem. Arquive-se o processe.
Amsted Inds. Inc. (junto à pat.
Instaladora de Bombas Grande São PI n 9 69.834). - Anotei a troaisf.
Fatia) Lida. trio pedido de d:sIstên- fichário),
e:a da marca Grande San ?atilo t.
Knorr (junto à pat. MU t.
n9 8?1.25.9). - Desistênc.a era °r- n 9Ern.st
162.167). - Nada ha çue deferir.
eato .rquive-se o proc:ss:3.
de Automóveis S.A. (no pcd.dede
Velkswagan de Brasil Ind. e Cem.
EXPEDIENTE DA SEÇÕES
dasiLlaalcia da marca VW t. neemero
634_232, Volta t. 624.219, 631.a3a
Fiepublicadop
jr ter saro rom in631.P51, Volkstrogen t. 634.952, ....
corrm-Jes nos dias 1 e 2 de feve6:11.P53. 601.554, 634.955, 631.956, ...
reiro de 1968
634 557). - DrsIeMncie era ordem.
processos.
GS
Arquivem-se
?.!aree dPI rdas
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSTERÉSCI4A E LICENÇA
Rio, 5 de efcvereiro de 1963
Transferências e alteraçêzs de nome
do litittar de proccesos

Foram umectadas anotar nos processes abaixo mencion2.ders as ,seguintes transferênc:as e alterações de
nome do titular de processos:
American Cyanarnid Company
(transf. rara seu nome da pat.
zi9 6.3a2).
Walter Lett, José Serena (transf.
paia seu nome da pai. PI t. número
135.874).
, Exigências

Temes:
da Semana
N9 551.579 - clatsse 32 - ReeLerentes: Elio
Vasta. Clovis G. !artes e Ronaldo
C. Certes.
Ng 553.570 -- ) João Batista classe 41 - Re-gemente: Je....a Batista
Gadelha de Lera.
N Y 530.7131 - Wylersun - classe 22
- Requerente: Wylerson S.A. Indústria e CotruMma -- com exclusao
de rios e linhes erra pesca e (meadas
ao ÇO para pesei,
le 556,523 - Paere Batia - CL
- Rcquerentre lexal Paulo Abreu
S.A.
Ires/geia cor) . ceai decfraie

Têrinos cem exigências a
N9 555 4150 - Itabeenn - classe 33
cumprir:
- Requerente: Cube:anu -- Engee Comerei, Lt ia. - fiTt/TO 97
Pico Ferragem Ind. e Com. lida. nharia
n 9 1 av Códge.
(junto à pat. MI t. 108.296).
aerge Eduardo Higgins (junto à
Nome comercia/ deferido
pat. PI n9 56.642).
Cia. Tepeman de Estofamentos
N 9 567.044 - Pabtur - Agência
(junto à pata PI n9 72.462).
de Viagens e Turismo Ltda. - ReAmortex S.A. Ind. e Com. de querente: Pabtur - Agência de ViaAmortecedores e Congêneres (junto à' gens e Turismo Ltda. - Artigo 95
paf . PI n9 76.820).
n9 2 do Código.
Lanofix do Brasil S.A. (junto à
pai- MU t. 163.390).
Titulo de estabelecimento deferido
Oxigénio do Brasil S.A. (junto h
lat. PI t. 177.8i16).
N9 558.582 - Usina General Claudino - classes 5 e 33 - Requerente:
Diversos
Icasa Indústria Carioca de Aços S.A.
- Artigo 97 n9 1 do Código.
Alba S.A. Inds. Químicos (junto
5.589).
Arquive-se
pat. MI n9
Recumm interpostos
o pedido de anotação de transf. por
falta de cumprimento de exigência.
A Antiga e Mística Ordem Rosas
Manufatura de Brinquedos Estreia Crusis Amorcgrabde Loja do Brasil
52.934).
9
S.A. (junto à pat. PI n
- recorrendo do despacho que inArquive-se o pedido de anotação de deferiu o têrmo 399.203 - marca o
contrato por falta de cumprimento Rosacruz.
de exigência.
CEL - ConstrUç&e s Elétricas Ltda.
Inch. Reunidas Vidrobras Ltda. - recorrendo do despacho que defeCEL
(junto à pat. PI n 9 52.943). - Ar- riu o têrmo 504.022 quive-se o pedido de anotação de - de t:tia Controles Especiais Ltda.
contrato por falta de cumprimento
União Fabril Exportadora S.A.
de exigência.
(U.F.E.) - recurso do despacho que
Amacie S.A. Ind. e Com. de deferiu o tênno 50/.029 - marca:
Amortecedore s e Congêneres (junto à Figura de Caravela - do requerente
pat. PI n 9 73.756). - Arquive-se o Indústria de Conservas Cora/ Ltda.
pedido de averbação de contrato por
Editôra Ypiranga S.A. - recorfalta de cumprimento de exigência.
rendo do despacho que indeferiu O
Société D'Explaitation Des Tecimi- tarmo 511.924 - marca Biblioteca
(Ft% Industrielles Modenaes S.E.T. Infantil FE Seleções.
I.M.O. (junto ft pat. PI t. 88.217).
Adriano Cogeda - recorrendo do
Arquive-Se O pedido de anotação
de transf. por falta de cumPriznente despacho que deferiu o termo 549.529
marca Cogeda - do requerente Code exigência.
geda Comércio e Distribuição de ProCalçados Rosilucia Ltda. (junto it dutor Alimentícios Ltda.
pat. MD t. 148.400). - Arquire-ro
Indústria Textil Rendi Ltda. - reo pedido de anotação de transf. por
falta de cumprimento de exigência. correndo do desatino que deferiu o
Cia. Teperman de Estofamentos têrmo 563.208 - marca: Rendo (junto à- pat. PI t. 168.658) - Ar- do requerena, Rareio a A. Camereie
quive-se o pedido de anotaçãe de de Terldeet

Diverso*
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"Frorma geries Bel (oposição aos ter.
mos 760.152 - 760.150 - 760.151 --a
Têrmos:
marca O Gato Que Ri).
Moinho Sentiste Inds. GeN9 546.508 - Kigis Indústria e Co- S.A.
is (oposição aos têrmes):
mércio de Detergentes S.A. - Ar- N9
784.919 - marca Vincolor.
quive-se o processo.
N9 802.025 - expressão Lavou-SeN9 546.509 - Kigis Indústria e Co- r
mercio de Detergentes S.A. - Ar- cou-Supervincou.
S.C. Tamoios Auto Ffnanciadora
quive-se.
(oposição ao termo 897.086 - nome
N't 543.971 - Engenco Engenharia Ii Tamoyo
S.A. Com. Rep. e Transe Comércio Ltda. - Arquive-se o
portes).
processo.
I Comercial Pereira Barreto S.A.
N9 569.872 - Malhas - Tecamort (opmaeão ao termo 800.392
marea
S.A. - Foi mandado prosseguir com P E.
inclusão cie classe $6 (títulos 3 e
Emprês.a. Metropolitana de Erge30).
N9 535.4(14 - Proeutos Alimenticios nharia Ltda. (aia-airão ao termo »lá• Salinas Ltda. - Prossiga-se consi- nr:ro rio. 639 titulo M~riolitann )
Ultralar Aparelhos e Servicc:-;
dera
reis por elcos com.21iveis - Fica re--- (c)r,:s ,•••_' o ao tèrrno 816.315 marca
ellac:,:io o c: c! :.é pul)!ic.J_do em très traiar)
S.A. C,, ,oilificio Gávea (op^:.:oão
•de ju ho de 1962 - para a casse 41
ijus da classe
com a elmo- ao ifTmo 821.801 mares nerol .
- S MAR - L - que Direcia TavoEeri (anosicao ao tar!saiu com o ninwro do tiirmo Iro- em 834.198 ma-ca
' cada.
r 9Setlh1611i31311 Am. a.G
re.a (VViC;;;,11'')1.° térm3
N? 510 i.!09 - Fabri r.n de EncordoaSchoollz r - Bleckinan ii S 'Alote crie
m: 11i° Rouxinol Leda . Fica retino 1 êrficado o c'.ihé Ir.)1.icado em 8 de mo 51.203
• FabriagOsto de rti2 pa7.-a o nonve do re- ca de Macv r inas H:,na
queruito arena
desr.acho cio
:
9 - para Sk . 1-Wrrke Ecl & Co. lonosidist i nguir artigos da
- marca ção ao térmo 316.324 i»arca Selar)
C000Er's Inc. (:N nes.c.: no térmo
Chõto.
N9 389.333 - Screen G.-..ms Inc. - n 9 81 8.417 marca Ji-kei .
fel mandado prosseguir com exclu- Inds. Gese ',Ryer S.A. tonosfeJo
são de Publicações em Geral (A de- ao Urino 8?1.225 ra, , ,-ca li:solimna
Chrysler do ra S.A. Ind . e
' tern'-a-'). Fica reniteedo o cabe
nub“ceen em 23 de julho de 1963 Cera. (ocosicãe ao ea-me 825.421 tipara a classe 32 - artigos na classe tulo M-cenica Sinican-o
- marca com figura de conjunto. I A COIMOTV',..1)‘1 .4 men tina de Pio-dutõres de Co.:nc n-noç , eão ao têtmo
Oposições
.
São Paulo Al parcatas (ono.sieão
• Syn ice° S . A .. Comércio, Limei.. i a- ' termo
323.2.02 marca 'Re/ dos Mocasção e Exportação - oposição ao termo 815.570 - nome comercial. Me- 1si nje%
do Fimli&iro Ltda. (opositalúrgica Ajax Ltda.
cão ao têrmo 823.441 titulo Casa do
Cia. Cervejaria Biahma - oposi- .Fagendeiro).
ção ao termo 830.887 - sinal de proLt da. (op...sfcão no térnin
paganda: Bramar_ - classes de 1 n9Conter
816.273 insignia Constar).
a 50.
Ceend - Conservadora de Equipa- I Cio de PesquIses e Lavras Minerais Cotalmi (oposican ao termo númentos Eletrônicas Médicos a Indus- i mero
827 103 marca. enrama).
triais Lide. - oposição ao teimo mi- Condenanio
d.e
¡fiei() •/0:V fonomei.° 828.150 - marca de serviço desieão ao térmo '120 001 título Edlicio
e me - e. CE.tni -- classe 60.
tTov).
Indústria Metalúrgica Fareme S.A.
- oposição ao termo 820.666 - marCia. Luz Stettrica (00nSiCr13 RO têrca: Forjanel
cl.
mo 817.111 maca Graloln
Johes ftz Cemaany (orscsiRotim Si Haas Ges. Mie Becchrank- Mimei
ao termo :117.913 merca Meater, liaftung - oposição ao termo cão
to-eme) .
n9 723.000 - marca Pies.
Ethicon
••erealc.1.) ao termo
Indústria e Comércio de Peças Au817 094 marca e:ti:meta).
tomóveis Eresel Ltda. - oposição ao a°Flelena
TO
•
etos
te
n Inc. (onesiceo
termo 148.489 - privilégio de invenao termo 819.343 marca Que Cinailio do Pedro Cortopassi.
a) n
Sc.°. Nacional Fabril
i t'daStaleril
, Ltda. ioaosioila ao termo 780.141
nde.YrICIARIO
orarca Ideal).
Bel a Vista S e Precis. MimentiOposições
' cios ter 3aiçgua aos tèrraos 817.499
13).
Frigorifico Paranaense S.A. Fri- 817 500
pasa (oposição aos termos 827.633 e
The Sherwin - Williams Company
827.634 marca Fazenda Santa Estios-- mposicão aos termos:
tina S.A.).
I No 814.182 - marca Color Get.
Construcap S.A. Engenharia e I N9 824.087 - marca Kem-}Cure.
Com. (oposição aos termos 317.173 - S.A. Moinho Santisto Inds Gefoposicâo aos Têrmos: 78(3.657 817.172 - 817.171 - marca Belacap). rais
- 786.659 - 786.662 marca
Cia. Industrial e Comercial Bras- 786.658
Mãezinha).
motor (oposição aos têrmos:
N9 821.008 - marca Emblemática. . Inds. Gessy Lever Sociedade Anônima (oposição ao termo 820.097
N9 822.353 - marca Artemp.
;marca Superei e 819.934 marca &aN9 822.354 - titulo Artemp.
Indústrias de Bebidas Pressanto l çam me). S.A. toposiçao aos termos:
Nationat Perodicel Publications
Jim. (oposição ao termo 817.303 manN9 831.078 - marca Corimba.
ca Flashinai: •
N9 831.113 - titulo Goldbier.
American Exprass Company (opoOca Arquitetura Ind. e Com. S.A. sição
ao termo 8!.9 551 marca Cartão
toposi,:ão aos tértnos:
N9 816.370 - mane Maloca ArquiInds. Viemos S.A. •tY0:51ção
tetura e Decoração Ltda.
ir:cfiéermer
::::::11:"L'airt i: . 'Atlas).
N9 816.371 - marca Maloca.
, Editóra Ceci' avrti s: Ltea. 'oposição
. Co d . o Pharmaceutical Co").
• ao tèrmo 818 ', 01 marca Cr . ) auro fr .
as têrtnos:
i Mocias A Ex-soOr:1- (*.T omer S, A
N" 816.243 - marca Oito- Fort,
slolipir.9 ao retrai 819.108 marca
N^ 816 314
_narca ertoforte.
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N9 587.033 - Crayion - .Textil
ABC - Rádio 'e Televisão F.A.
(oposição ao termo -825:599 marca Victor S. Atallar. S.A. - pl. 23 clichê publicado em 8-7-63.
Ouro Preto) .
Porcelana Real S.A. (oposição ao
N9 587.340 - Travemig - Teavetemo 826.039 marca Real).
mig-Tratores e Veículos do Minas
Sherwin-Williams do Brasil S.A. Gerais'Ltda. - cli. 21 - clichê puTintas e Vernizes (oposição ao ter- alteado em 10-7-63.
mo 812.713 marca Color Stip).
N9 , 587.467 - Dorizon - Dist. de
Lab. Lutécia S.A. (oposição ao ter- Aguas Dorizon Ltda. - el. 43 me 826.331 marca Tensiirem). •
clichê. publicado em 10-7-63.
Inds. Químicas Anhetabi S.A.
Na 587.537 - A Sensação - A Sen(oposição ao têxmo 829.861 marca sação Medas S.A. - cl. 16 - clichê
Limpoformo).
publicado em 11-7-63.
Cara Sano S.A. - Ind. e Com.
N9 587.543 - Plano Máximo Eron(oposição ao termo 822.896 marca tex - Eron Ind. e Com. de Tecidos
Ovino Sano).
S.A. - els. 12 - 22 - 23 24 Litoránea S.A. Lisa Participações 36 - 37 - clichê publicado em. 11 de
(oposição ao termo 753.746 marca julho de 1963.
Litorânea).
N9 587.579 - Ferbion - Sivam Cia.
Ca. Usina Varjão Açúcar e Ál- de Produtos
Para Fomento Agro-Pecool (oposição ao termo 826.260 mar- cuário
- cl. 2 - clichê publicado em
ca Varjão).
11-7-63.
Unilever LimIted (oposição ao terN° 587.623 - Fuchs Bar e Restau-me 824.419, marca Luz:mar).
- Fuchs Bar e Restaurante LiLojas Americanas S.A. (oposição rante
mitada - cls. 41 - 42 - 43 - 44 ao termo 822.375 marca Americana). clichê
Amexica I N9 publicado em 11-7-63.
Radio Corporation
- A Sensação - A Sen(oPosiçáo ao teimo 825.408 marca sação587.748
Modas S.A. - cl. 43 - clichê
Vitrolita) .
publicado . ern 11-7-63.
Cotepa Engenharia LInia. (oPosi
N9 587.869 - Roven - Jan Stre-çáoaterm832.607marcCon- binger
- el. 28 - clichê publicado
tepa) .
em 12-7-63.
Promo S.A; Serra:os cle Promoção
Na
- Edifício Maria do
(oposição ao termo 828.052 marca Carmo571.59
Imobiliária S.A.
Promobol e teimo 826.053 marca Pro- - cl. 33- -segurança
clichê publicado em 23
mobol .
abril de 1963.The Singer Comp.:ma (aposição aos. deN°
588.346 - Duzophen - Duratex
termos 541.581 . - 541.582 e- 541.583 S.A.
Ind. e Com. - cl. 16 - clichê
- marca Seeger).
em 16-7-63.
Unilever Limited (oposição, ao ter- publicado
N9 58.253 - Loja do Servidor Piamo 821.143 marca Lux).
- Associação dos Servidores CiLux Hotel Ltda. (oposição ao ter- blico
vis do Brasil - cia. 38 - 9
13 mo 821.143 marca Lula).
15 - 17 - 23 - 30 - 34 -a. 36 Inds. Elétricas e Musicais Fábrica 41
- 37 - 48 - 49 - clichê publicaOdeon S.A. (oposição ao termo número 826.783 sinal. Edições Tempo). do em 16-7-63.
N9 588.231.- - Vitosse Wyzon
Sociedade Industrial de Produtos Farmacêutica
Ltda. - cl. 3 - çichê
Sanitárias Ltda. (opoeicãe ao termo publicado
em 15-7-63.
n9 827.036 marca Brasilar).
N9 582.377 - Paratodos DepoA. J. Renner S.A. Ind. do Vestuário coposiçãe ao termo 821.034 sito da Materiais Para Construções
Paratodos Ltda. - el. 18 - clichê
• marca Renotexl
publicado em 6-6-63.
Herta System Inc. (oposição ao
termo 815.789 marca Hertz).
Fiação e Tecelagem Campo Belo
PATENTE bE INVENÇÃO
S.A. (oposição an termo 819.939
marca Amei).
TEMI() N9 161.748
Societá Farmaceutici Italie (oposição ao termo 813.148 marca Zonnoc). Depositado em 13 de ageato de 1964
Titulo: "Aperfeiçoamentos em ou
Banco Indústria e Comércio de
- Santa Catarina S.A. (oposição ao relativos a colchões" (patente de Invenção).
termo 829.615 título Brasinco).
Requerentes: José de Araújo 13asLab. Terápica Paulista S.A. (oposição ao termo 819.474 marca Ages- tos e José Roberto Ribeiro Bastos (do
Rio de Janeiro).
teu).

a

referidos meios de amarração. comi 2 a-a Aperfekoe.me.ntis em ou tettum revestimento externo de material !Um a c iicliees„ de acordo com o
relativamente complacente envolveu- ponto 1, caracterizado pelo fato de
que cada um Cto4 referida zoS
do todo o conjunto de colchão.
de apoio do na:Oco de rcfôrço tem
3 - Aperfeiçoamentos em ou rela- uraa configara.4o analoga a d um
tivos a colhões, de acetrdo com qual- carretel em que suas partes extrequer um dos pontos precedentes, ca- mas são de maior diâmetro tele a
racterizados pelo fato de cada um dos parto mediana, e de que as suas tameneies elementos iong,uotirais e ces opostas de apoio são levemente
transversais e blocos de • refôrço in- convexas e revestidas com uma eatercalados entre as facas internas de- macia de material plástice, por exeme
frontantes dos dois elementos de su- pio, borracha ou semelhantes.
perfície serem constituídos por uma
3 - Aperfeiçoamentos em ou repluralidade de tiras superpostas de
material adequado, preferente/exulte lativos a colchões, de acôrdo com os
de fibras vegetais prensadas, por pontos 1 e 2, caracterizados pelo tato
de que as enfiadas dos reefridos
exemplo, sisal.
membros de apoio dispostos adjacen4 - Aperfeiçoamentos em ou re- tes aos referidos elementos loroatulativos a colchões, substancialmente dinais e transversais, intercalados
conforme descrito e ilustrado no de- entre os referidos elementos de susenho anexo.
perfície, são constituídos por memde apoio que flexionam transverPublicação que se faz de acôrdo bros
sendo ésses membros de
Com o art. 26 do Código da Proprie- sahnente,
providos de meios de articula!dade Industrial (Decreto-lei n 9 7.903 apoio
de 3":4 5) cri faee do que ficou re- ção dispostos na sua parte mediana.
solvido no item 4 da Portaria n 9 73,
4 - Aperfeiçoamentos em ou relade 4 de auto' ai 'a 1067, do Diretor- tivos a colchões, de acôrck) com qualGeral.
quer um dos pontos precedentes, caracterizados peio fato de C1112 as r
feridos membros de apoio são amarTERMO N9 171.'719
rados por uma de suas faces extremas a um dos referidos elementos de
Depositado em 30 de julho de ,1965 superfície.
Titular *Aperfeiçoamentos em ou
5 - Aperfeiçoamentos em ou rerelativos a colchões (patente de In- lativos a colchões, de aceirdo com
venção) - Guanabara.
qualquer um dos pontos anteriores,
Requerente: José de Araújo Bastos caracterizados pelo fato de que os
referidos membros de apoie são
e José Roberto Ribeiro Bastos.

Pontos característicos

amarrados entre si de modo a forma- rem um núcleo ou armação que é intercalada entre os referidos elementos

1 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a colchões, do tipo de superfície rídiga, que compreendem dois
elementos de superficie em ctana
rígida de pequena espessura, e dois
elenaantos longitudinais e dois elementos transversais intercalados entre os referidos elementos de superfície e fixados nas bordas defrantantes dos mesmos de modo a formarem
um corpo paralele p ipédico eco, caracterizados pelo fato do corpo para-

de superfície que formam o referido
corpo paralelepipédico ou colchão.
6 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a colchões, aubstancia/mente
conforme descritos a ilustrados nos
desenhos anexos.
Publicação que se faz de neôrdo
com o art. 26 do Código da Propriedade Lidustrial (Decreto-lei n9 '7.903
de 1945) em face do que ficou resolvido no item 4 da Portaria ii9 13,
de 4 de outubro de 190, do DiretorGeral.
TÉRISIO N, 148.120

lelepipédico &o ser provido, em seu
Interior, de um núcleo de refõrço-que
é constituído 'por unia pluralidade de
membros de apoio distribuídos em
enfiadas longitudinais e transversatis
referidos membros de apoio formados
paralelas e equidistantes, sendo os
De 1 de março de 1963
de modo a preverem duas faces opostas de apoio que ficam em contacto
Requerente: Ayres Bento Pereira
com as faces Internas defrontantes (Minas Gerais).
dos referidos elementos da superfície
Titulo: Mesa-esconde-bujão) (Prie de modo a suportarem inflexivel- vilégio de Invenção).
mente as cargas perpendiculares às
1 - Nôvo mtfivel denominado
Soc. Eletxo Química Selqui Ltda.
referidas faces de a poio, cargas essas
Pontos caracterfsticos
(oposição ao térreo 819.144 marca
que lhes são transmitidas pelos refe- 'alteai-esconde-bugio" - prolongamento do fogão, fabricado em madei.CAL
1 - Aperfeiçoamentos em ou rela- ridas elementos de superfície.
ra, foleado em fórralea, total ou parEmpresa Nacional de Espetáculos tivos a colchões do tipo de superfícies
cialmente, ou, ainda, era ferro emala
Ltda. (oposição ao termo 808.045 rígidas, caracterizado pelo fato do
tado ,com tampo de mármore e com
marca Ted Boy Merino).
colchão compreender dois elementos
uma gaveta (fig. 1 e 3), caracteride superficie de pequena espessura,
zado pelo escondimento do bujão de
Retilicacdo de clichês
de material em chapa. rígido, não
gás.
flexível
e
indcformável,
de
preferênN9 544.321 - Lilian - Justmo Ca- cia de madeira compensada combi2 - Mesa-esconde-bujão pmtharino Guimarães - cl. 48 - clichê nados,
formando um corpo paralelelongamento do fogão, conforme o
publicado em 12-9-62.
item
1, caracterizado pelas seguintes
com dois elementos lon1n79 556.560 - Jornal Momento Na- pipédico ôco,
e dois elementos transverfinalidades:
cional - A EditOra Momento Na- gitudinais
estes mais curtos que aqueles,
a) transformação do espaço empacional Ltda. - cl. 62 - clichê pu- sais,
REGULAMENTAÇÃO
intercalados entre os ditos elementos
do pelo bujão em escuto) útil.
blicado em 30-11-62.
DAS PROFISSÕES
de superfície e fixados nas bordas
b) proteção do bujão, de gás das
N9 570.993 - C - Centrais Elétri- defrontantes dos mesmos.
trempes acesas do fogão a dos esbarDIVULGAÇÃO 986
cas de Urubupungá S.A. J Celusa ' 2 - Aperfeiçoamentos em ou relaros em suas instalações, bem como
- cl. 33 - clichê publicado em 19 tivos a colchões, de acôrdo com o
das traquinagens das crianças;
Peeçor Nee$
de abril de 1963.
ponto anterior, caracterizado pelo fac) embelezar a cozinha escondendo
AVENIDA:
o bujão;
N9 570.994 - C - Centrais Elétra to do corpo paralelepipédico oco ser
Na Guanabara
cl. 33 - clichê publicado em 19 provido, em seu interior, de uma plud) n6vo móvel para cozinha.
&tio de Vendas: Avealde
cas de Urubupungá, S.A. - Celusa ralidade de blocos de refôrço dispos3 - Mesa-esconde-bujão - proRodrigues Alves a 9 1
cas de Urubupungá S.A. - Celusa tos em enfiadas longitudinais equilongamento do fogão conforme reiNO 585.859 - VIP - Sabores do distantes intercalados por enfiadas
Agência 1: --. afitasterio
vindicação nos itens 1 e 2, represen
Brasil S.A. Ind. e Com. - cl. 42 - transversais de blocos de reforço sida Fazenda
todos pelos desenhos nal 1, 2, 3 e 4.
clichê publicado em 28-6-63.
milares, fixados entre as faces inAtende-se a pedirias pelo
N9 586.251 - Charrito -e Rafael ternas defrontantes dos referidos elePublicação st» se faz de acarda,
Serviço de Reernb6lso Postal
Victor Jimenez cl. 48 - clichê mentos de superfície, ditos blocos de
com o art. 26 do Código da ProprieEeo
Beasnia
puhar eo e em 1-7-63.
reforço providos de meios de amarradade Industrial (Decreto-lei n9 7.903
Na ord.- J. f) 1 N
Tra- ção que ficamentre si os releridcs
• N9 586.968 - Trapé-Luxor
de 1945), em face do que ficou resolr 11 , [1. e Com. Ltda. - cl. 5 elementos de superfície e os referidos
pe- .
vido no item 4 da Portaria 73. de 4
- cliché publicado em 8-7-63.
de outubro de 1967, do Diretor-Geral,
blocos intercalados, completados, -os
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Feereirc de

19o3

MARCAS DEFOSITADAS
Publicaçad feita de acordo com o art. 109 e seus parágrafos do CÕdigo da Propriedade Industriai
N. 839.640

TÉRMOS DEPOSITADOS
EM 18-1-68
N.9 839.645

luz, e contas de vidro empregadas em TERMOS DEPOSITADOS EM 19 DE
perfurações petrolíferas para fins de
JANEIRO DE 1938
jatar superneiets, operações de jato de
N9 839.655
esferas 'e similares.
N.9

i:39.652

SOLCHROffiE
Requerente: Societe Lorraine
Larninage Continu WOLLAC
Local: França
•
Classe: fi
•
Artigos: Produtos siderúrgicos e,
mais particularmente, chapas ievc.,tidas de um depósito à bases de memo, • obtido principalmente mais particularmente, destinados à fabrica
,de caixas metálicas, asáni como si
caixas metálicrs

Requerente: — Jolinson & Johnson,.
Estabelecido nos Estados Untoos
AlnériCP

Classe 10 ^,
Artigos: — Bojas de algodão e/uu
raymi e de algodão com rastur, -contendo 6ubs'câncias absorventes usadas
para fins higiênicos, cosméticos e
medicinais .
N.9 839.646

SOFF

cy
Requerente: — Instituto Franco
Tosi S.p.A.
Estabelecido , na Itália
Classe 2
Artigos: — Substâncias farmacêuticas, veterinárias e sanitárias; alimentos Para infantes e inválidos: emp_astros, material para enfaixar; material para obturar dentes, cera demat;
desinfetantes; preparados paisi exterminar ervas daninhas e para
destruir vermes

General Steel .
Requerente:
Industries, Inc.
Estabelecido nos Estados Unidos da
América
Classe 14
Artigos: — Conts de vidro refletores
do tipo próprio par • se fazer aderir
à superfícies, com o fim de torná-las
difusamente refletoras de luz

N.9 839.650

N.9 739.653

Requerente: — Johnson & Johnson
Estabelecido nos Estados Unidos da
- América
Classe 10
Artigos: — Bolas de algodão e/ou
rayon e de algodão com rayon, contendo substâncias absorventes usadas
para fins higiênicos, cosméticos e
medicinais

N9 839.656

JUDITH
Indústria Brasile ira

^-7

OS'

N.9 839.647
s

:MERSILENE

Requerente: — General Steel
Industries, Inc.
Estabelecido nos Estados Unidos da
América
Classe 14 ..
Artigos: -- Avelórios industriais, a
Caber: contas de vidro, empregadas
em perfurações petrolíferas, jatos de
esferas e jatagem de vários tipos de
superfícies e aplicações sirallareso
DL9 839.651

„Requerente: — Ethicon.
Estabelecido nos Estados Unidos" da
América
Classe 10
e ligaduras •
Artigos: —

PRIMITIVOS

Requerente: Têxtil Judi,li
Local; São Paulo
Classe: 36
Artigos na classe
N9 •87.9.657
1f ernelbo '

Requerente: — Fabio Luiz Maria
Zevadà de Oliveira Carvalho
Estabelecido no"Distrito Federal
Classe 32
Artigos: — Conjunto musical e vs‘ai
em programas de rádio, televisão;
chow, etc.
N. 839.654

N. 839.648

letras douradas; •
dourado
1 etros sv ernselhas
Requerente: Miguel 1):P
Local: São Paulo
Cla2se: 48
Artigos na classe
N9 839.658

COMPACTADOS
FELEME

-ATR'A.LQC
Requerente: — General Steel
Industries, Inc.
•
Estabelecido nos Estados ~dos da
América
Classe
14 •
Etnicon,
•Requerente:
rstabelecido nos Estados Unidos da Artigos: — Avelórios indu ztriais, espestialmente contas de vidro refletoAmérica
ras, do tipo próprio para —ss ¡azeiClasse 10
;artigos — Ligaduras e suturas, agu- aderir à superficies, com • f ty
torna-las difusamente refletora.; de
L lhas para ligaduras e suturas

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Co NTADEC

•
Requerente: — F. L. Mattins
• Estabeleci& no Distrito-Federa'
Classe 16
Artigos:' — Material eclusiviiine.lie
para construção e adórno de prédios:
telhas para cobertura e blocos para
alvenaria, pisos e fõrros

Requerente: Francismar Sanche;
Lopes
Local: São Paulo
Cla-se: 50
Artigos na classe
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N9 839.659

Classe: 40
Artigos: 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 (móveis), conjuntos para dormitórios, conjuntos para sala de jantar e sala de visitas, conjuntos para
terraços, jardim e praia, conjuntos
de armários e gabinetes para copa e
cozásha, camas, cabides, cadeira; giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádio, colchões, colchões de molas,
dispensas, divisões, divans, discotecas
de madeiras, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, estotamentos para
carros, guarda-roupas, mesas, mesi
nhas, inesinhas para rádio e televisão,
mesinhas para máquinas de escrever,
móveis para fonógrafos, para rádios e
para televisão, poltronas, poltronasRequerente: Fonte S.A. — Distri- camas, prateleiras, porta-chapéus. sofás-camas, travesseiros, sofás e vibuidora de Títulos e Valores
trines (móveis)
Mobiliários
Classe: 50
Local: Guanabara
Artigos: Para distinguir come marca
Classe: 38
de serviços: Oficina mecânica pia a
Titulo de Estabelecimento
automóveis, garagem, pôsto de serviços com lubrificação, lavagem, refoi N9 839.660
mas, reparos, consartos de yelcules
em geral, consóseioà de carros, astadia, serviços de funilaria, pinturas.
recauchutagem e instalações elétticas para veículos em geral, empre,andimentos

FONTE 5.A.

N? 8:39.(765

Requerente: Fonte S.A. — Distribuidora de Titulos e Vali:ires
Mobiliários
Local: Guanabara
Classe: 50
Título de Estabelecimento

çra,

r.

$ikePAV4.0-Cntirnt.

Requerente: Borlem S.A. Entpnendinientos Industriais
Local: São Paulo
Classe: 33
Título de Estabelecimento \

R, • qusrente: Paaer anitsaa
do Le.
Lesa,: :saia 1' ais,
CIaats
I,
Artigos: °Pai e', n • •,:i
pre -aos
rei

.

Itiordouto

N9 839.602

FILTROS MON SJA.

,,Lerjr st ornas NI r ci o At
"'"/
„.4,,,
uniu5TRIA9EASI1E1RA

.

'Ui-,

3:1 . C74

4660PMW.CAPITAl

MARAVILHAS DA ENEBOY
, Indústria Brassileira
f altót• t
a.caRegue .entc: 13 amiotor S.A. Faiast- • Recat ara/lie:
ria Laliste deLeanist n I n7
e/atinentes e Particiutv:,tes
Loral:
Local: Silo Paulo
Clas&e 32
• Classe: 33
Artigos: Urna et,le.,tto 05 11•
Insígnia de Corrióicio
pre-sos
Ns 1;39.875

M O-QUENS
Indástria Braaileir.a
Reguei ente: João Bas t a Na ,r.il
Local: São Paulo
Classe: 26
Art/gus: Calçados

MARAVILHAS D3 MUNDO
•

?teMcitaRequere ..•e: Fpler
ria Lifusao de bei)iisa Laca
Local: São Paula
(1::4‘!M..`

N s 829.070

Reiquerante: &dor Editóra Publ , ritaria Difusão de Leitura Ltla.
Local: ;São Paulo
Classe: 32
Artigos: Unia COlEx;ito de livros
impressos
•

Na 839.671

Requerente: Bras/notar S.A. F.',nuireendimentos e Participaçõm
Requerente: Filtros Mana S.A.
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe: 6
Nome de Emprêsa
Artigos: Máquinas para indústria
têxteis, máquinas para fins indusNs. 839.663s664
triais, máquinas de precisão, máquinas operatriaes, peças para motores:
Máquinas afiadoras, máquinas bsaeficiadoras de cereais, maquinas de
passar roupa, máquinas de lavar pratos, máquinas para moer carne máquinas para tricoN..., máquinas do
costura, máquinas secadoras, máluinas ventiladoras, máquinas de fabricar. massas alimentícias, máquinas de
cortar frios, máquinas paia construções de estradas. máquinas de centrar,
máquinas de fabricar tecidos, hr'm-;
bas. dínamos, engrenagens para máINDUSTRIA BRASILEIRA
quinas. feesas, matai:nas para taxaErLer Editora E obi
ear papel, geradores. máquinas para Requer
ria Infusão de Leitusa Lida.
galvanoplastia máquinas (19. itnuresLocal:
São Paulo
•
São, máquinas para fabrica ,ão de beRequerente: Boalem S.A. Empreen- bidas, máquinas de lavar roupa. moClasse 32
dimentos Industriais
toras serras macaa'cas e máqulnaa Artiges: OtiU, coleção ás livros intpressos
Local: São Paulo
transportadora-

12

Artigos: Uma caleça() de Wire:,
pressOs
Ns S39.076

MARAVILHAS TO
CORPO HUMANO
orN

dl!

Drasileirá

N" 839 . C08

Na. 839.666-067
Requerente: Filtros Mana S.A.
Local: São Paulo
Classe: 8
Artigos: Filtros para ar, filtros para
combustíveis, filtros para motores a
combustão

e.s . so 1 1.3

r\ç La2.112
Artigos: Aparelhos elétricos_ aparelhos para uso doméstico, artu.: elatricos, instrumentos científicos ; insMARAVILHAS DA YCSTr
trumentaS e aparelhos para fins
úteis — Aquecedores, • aspiradores
Inchictria
Brasileira
acumuladores, aparelhos de iluminação aparelhos fotográficca, balanças.,
ufabatedeiras, aparelhes para lavar e 1, I.;e4 ,.ierente: Fpler P.t.11; ,tka
r'a. CIMA° de Lei a
passar para uso doméstico, lia:a:F.111as
Local: :eito Paulo
para expremer frutas e legumes apa.
care.se 32
relhos de aquecimento central, saia
Artigos:
Unla
co:esa o de lisa os laes elétricas, enceradeiras, fogões,-y
pressos
ferros elétricos de passar, filtros, Icnógrafos, geladeiras, liquidificado:as,
82,a .673
estabilizadores de voltagem. exaustores, medidores, transformadanaT. torradeiras elétricas, tomadas
registros, relógios, televisoses, aálvuMARAVILHAS DA VIDA
las e ventiladores

839.69

N? 839.601

MANN
Indústria Brasileira

(Se..o 111)

MEU PRIMEIRO
DICIONÁRIO ENCICLOPÉEICO
Itaqacsente • lapIer f :.1.tt PuLtilvtiat,ocat: Crio Puni
ria Pilusao de ata itaa Ltda.
Classe 32
•
Artigoa: Uma coiestio de livros Iirb-•
pre.,;SON

NI,' 839.1.77

'

TRICOCHÉ
INDOSTRIA BRAS:LEIRA

Requerente . . Mary "M.
" Nicdner
Local: Rio de Janeiro
Classe 22
Artigos: Fios em geral, para bu: liados
e tricoLagem; Fios em geral, para taLavam e Mi o comum: Fios de lá ou
pêlo, em Illetli4
1 5 cii novelos,
au cão, fios de lã ou pé;c. ens./) s ai/ :21
eu novelos, para bordadea. eaan,
crochê e tricô; linhas d e 'anila s:, plu.a
bordar e para trietasigem
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- Fevereiro,de 1968

'S9 839.678

cos, aparelhos fotot-et sgálices, apa- pios, aparelhos -te freqüência, medi- trumentos de pesagem, pesos para barelhos gaseificadores, aparelhos geo- dores de , freqüência, fueqüncimetros,
picadores de uso. doméstico, •
fisluos, aparelhos halremetrieas, .apa- bases de fusíveis, chaves de fusíveis. lanças,
"pick-ups", . pilhas elétricas, pince, relhirs meteorológicos, aparelhos m:s- gabaritos, galactômetros, galvanô- nez;
pipetas, pirômetros, piroscópios,
turadores (de liqu:dos, de óleos, etc.), metros, garrafas térmicas, b)cos•au- pistolas
de pintar, planímetros, plaaparelhos ozonidores, aparelhos nau- tomáticos de gás, bombas para gad, nisférios,
plugs, pluviógrafos, pluvtõticos-c entificos, aparelhes pasteuri- bombas para limpar tubos de gás, metros, pluvioso:Tios,
• polarimetros,
zadores,
aparelhos
projetores,
apoiebombas
para
,
provar
gás,contadores
INDÚSTRIA BRASILEIRA
• potenciômetros, prislhes reatores, aparelhos radiofônicos, de gás, cl.,fusores• cle gás, dispositivos polariscópios,
cinematográficos, proaparelhos refrigeradores, aparelhos para lavar gás, distribuidores de gás, mas, projetoies
de filmes, projetores de imaradiotelegráficos, aparelhos reprodu- fogões a gás, fornos . a gás; gasogé- jetores
de imagens, aparelhos reprodu- nios, gasómetros, -gaisers, geladeira, gens, projetores de luz, propulsores,
Requerente: Mary SM. T, Niedes tores
tores
de sons, aparelhos shialariores, giroscóp-os. globos geográficos para prumos, pulverizadores, não de ou, • Issealt Rio de Janeiro
aparelhos
soldadores, aparelhos so- ensino, globos terrestres para ensino, tras classes, Quadrantes, quadros de.,
'Classe 22 •
noros,
aparelhos
telefontess, apare- glucômetros, gnômonos, goniômetros, _eletricidade, queimadores de óleo,
Artigos: Fios- em geras para borda
elétricos, Radiofonos, rátelegráficos, apar =lhos temi
graduadores, .grafóf anos, grafômefros queimadores
das e tricotagern; Fios em geral; para lhos
dios, reatores, refletores, refrigeradotatos,
.aparell
os
toca-discos,•
aparegrafonolas,
gramofones,'
gravadores,
tece:agem e uso comum; Pio de ã lhos ventiladores.- aptos não de ou, automáticos, registragravoscAnos, grupas res, regadores
ou pêlo, em meadas ou novelos, torci- tras classes, aquecedores; arrencme- gravimetros,
de aparelhos, registradores de
harmonômetros, hectó- dores
dos ou não, lios de lã ou pêlo, em •tros, aspiradores de • pó, assrdores, conversores,
de atmosfera, reo, hectograma', hectoésteres; hec- ar, registradores
mujas, eu novelos, -para bordados, cos- autoc/aves automáticos -- . -Chavcs §, graf
de pêso, ' registradores de
tSmetro, heliógrafo, heliofonógraf o, gistradores
tura, c rochê e tricãe - linhas de COF.tu- bater' as, balanças, .)aleoes
helicómetro, hel:códafo, nellônietro, pressão, registradores de tensão, re. ra peia bordsr e pala trlcolagern 1 cos, balizas. barósrafas baninsetres, hellsocciPlos, heliostatosSheliotermo- gistradores de tiragem, registradores
baz_metros, batedeiras ee aso atarás- meti os, herbários dálátieos, herôme- de tráfego, registradores de trânsito
S39.679 •
' tico --baterias b coa atn in 3 binóculos, troa hidrantes, hidrobarômetros, apa- (borboletas), registradores de velocibitolas. bobinfiss, tombas de - ar não relhos hidráulicos. hidrodinamome- dade, registradores para veículos, 'remecanices. bórboletas arsZoniaticass tros, hidrografos, hidrômetros, h'dros- , gistros automáticos, registros para
água, registros para canais, rebules eletráes, bus.:
lazer, . hidrotimetross hidrômetrus, gistros
para gás, registros para luz,
u t: rÔ metros caixas' . s.f. ase; ,:!caS tão g • es •
hipsômetros hoCâmeiegistro para vapor, registros telegrádo outras classes.. aabrashres cã.
• horizontes
Ires,
holofotes,
ragus graduadas, relays ou raelh os., :ara . ; i• lotoct-;
mares de , a par,
"hei-se •singers", Incubadares, inales- ficas,
cas, câmaras frigorificas.'. eárnalu dores
lais, relógios em geral (inclusive seautbmáticos,
indicadores
de
sleERAsILEim
de .cnr.ma, . câmara ' (.1tt
rebinet:os, reostatos, reotorno,
-tençã,o de curto-: circuito, indicadores lares),
'Cainuainhas elétricas
de resistências, retificadores Seismofode
aeasee
os
e
"
,
Indicadores
-ctutemeit:cos, carregadsCes 1) , IPIlR ti- corrente, : indicadores de elevadores, nes, Seismografos, seismoscópios, sele. Re:umente: incopil.• — indústria e cri& cartas astroesaf-cas cart as zeo-1 indicadores • de escapamento, Indica- cionadores, semáforos, sereais de alar. gráficas. cartas ruce ermas -cie
Ceméreo de peodutos Ltda. ,.•
dores de flexões, - indicadores de fôr- me, sere'as de aviso, setas de sinali_ '• aparelhes • elei e ces, s aassis cisa ses ça moei indicadores de nivel, -indi- zação elétrica. E.1"Ões, sextantes, sinais
• Lhes:: Sao Faure •
a,utemátícas, • chaves de atavan. se.
transito, sinaladores. sinaleiros de ,
de pêso, Indicadores de preços de
Clmse
'chaves elátricas ...1saves magnéticas cadores
direção, sincronizadores, smoscopios,
(ta:ume-troa. e , similares), indicadores sirenes.,
tiees: Tina s impermeabilizarttes chocadeiras, churtiróS, elecs'cas,'
sismofone. sismoscópios, sisde- pressão.- de gáe,, indicadores de tema de ala:ma,
metrce. c nematogsans, tio, metsss, pressCo
sistemas de comunide vácuo, indicado_ es de
Na 839.6E0
cairadores, colimadores, :alerimetscs quantidade,
cação, sistema de contrôle, sistema •
indicadores de tensa.). In- de
comandos a clist:s-ic a co-nbustores dicadores para
sinalização, sistemas de som,- sismotores, iódicadores
de. ga,s, compassos ;exceto para
soldadores elétricos, -soque-válvulas, injetores, aparelhos in- tômetros,
- desenho), . cernu ..adores, )adense 'o- para
ter, sorveteiras, suportes de apareres, centaderes actemáticos cantado- seticidas nãd-agriColas, instrumentos lhos- elétricos. Tacômetros, taqueeaneres de &ação canverscres, coorde- de cálculos,. instrumentos de controle tros, taxímetros; telefones, telégrafos,
• Indústria
meCânico instrumentos de fisica, ins- telémetros. telescópios, televiciíes, tena:és,safos, • • cogneteleiras, cern
BrP.sileira •
eietiseas, -cornetas sara veiamos, tsurnentos matemáticos, instrumentos levisores; teodolito. termofones, tercorrentes de agrimensor, lortadeasis nauSicos científicos, intercorhunicado- mõmetros não clínicos; termoscópios. •
Requerente: Reimar Gett Pietzsehhe • de fotogiafia, cisais de eu; Mss.). res, intersuptores, isoladores, fitas termostatos, tira-linhas, toca-disees,
• mastocou os. ,..ronózraros • • Món, isolantes, Kaleidoscópids. Lactose& tomadas, torneiras automáticas torN. São' Paulo
tios curvimetros, densíni Aios, des- pies, lâmpadas. lampiões, lanternas cie neiras de com pressão, torradeiras,
C:asse 8
cascar-lotes de uso domAs
.
despi( - pilhas, lanternas elétricas, lanternas
tostadeiras, transferidores,
/adores , diais, dafragmae • ainarne- simples lareiras, lensórnetros, lentes, torradores.
aparelh ps automáticos de trâns itos,
Apl cação: Posa assi e elar e distin- metros
discos automátsOe, , discas linimeti os, linégrafos. liquichficadores, transistores,
gu os segutniess auttrelhos . e 'Sas- In
trenas, tripés de aparediscos sonetos.
gra7asos,d:scas
dise lisímetros. lucimetros, lunetas, .upas, lhos fotográficos,
ti, insistee: Abaixa-nises • .abajures, fcnografaaos,
para cálculo fiscos
tubos acitstibos. tulustres,
Maçaricos,
macrômetros,
maga . -sorrli.'me,roz,- acended-sres s soUnóbos "Conduita". Vacuórnetros. válvunetôgrafor.
manipulado:es,
manôme;sal
e
ônicos,
ui
ot6
e
e
e
ric
s
matics, , .aprearim'Aros acumuladores .1trade,
e,- tro& snaPas astro,sráfáos. mapas de las de =porta, válvulas elétricas,
d'spos.tivá ms-• .
ame:si:adores, ae sôni'etites, • alcooleine-. tricas para
varas graduadas, varigrafos, velocícortinas,
duchss,
ebtilido
astronomia, .mapas geográficos, mapas metro&
tre alternadsres de caSTe-sile eárriventiladores, vibradores, Visde
res
ecobatimetros,ejetores,
eletrcmarítimos,
mapas
náuticos,
máquinas
eade,rs'c
ca alto- fa 'antes
pos'rnetros, voltámetros, voltimeiros,
foro,
eletroscópios
enceracicuras.
afiadoras,
de
uso
doméstico,
máquidoméstás, smorteeedore s,
volumentmetroà, Wattópámentos
elétricos nas cinematográficas, 'máquinas cor- volumetros,
emper;rrrtros, arria' adores, Sai- equ
pamentosde aparelhos
CC
metros. ZimoscópioS
para
..sincronizaçie
tadoras,
de
uso
doméstico
máquinas
pafcadores, analisacisScs anéis 'de
tétrica, de fazer café, de uso domestico, mántmas espelhos para instalação
auensimesreS •
N e 839.681
calairar,
Re:ona: espectroscópios, espetógrafes, espre- qui nas de lavar, legumes, de uso doar)UnC.03. elétr toa,
Medores
de
uso
domésticos,
esquadro,méstico, 'máquina de lavar pratos, de
rir' ror moedas, 'apa relho aerofotoclessnlio es:shilizadores uso doméstico, máquinas de moer ou
greera'ricos. aparelhas adio/ ; ficado- exceto
ARRASTA() S. A
ajJare • de pressão, -esta bnizaderes
vol ta ." picar carne, de uso doméstico, m ánu, aparelhos caliMa• lo
lhoe sem.: cisrafIcos, nearellios cosi gem, estádias, estaclinrttrss, esteire quinas , de moer ou picar legumes. de
INDOSTRIA E COMÉRCIO
nios:- aficas, - aparelhes de agr'núnsu- metro, .estereoscópios,' esCereografos- uso doméstico, , máquinas fa/antu,
se. „á:aselha de, alarma apae:slhos de- cop:os, estereometros, estereoplani-. máquinas fotográficas, máquinas lavadoras,
de
usa'
doméstico.
máquinai
metros
_
eetereopticons,
estesiômetros.
. alta tensão, aparelho ,,le • ar ‘•eiri,se-'
rade, anarelhos de, assi, r,- 'aparelhos eStetômetros, aparelhos ezticadores, limpadoras,- de uso doméstico \máquiRequerente: Arrastão 5, A.,
ristronom'sf,. aoarelime de cocção, estilõmetros, aparelhos pai a • estrada nas picadoras, de -uso doméstico, máIndústria e Comércio
aparelhos de interna. de ferro, controle de estrada de ferra quinas registradoras. exceto de escriroem: sãss Paulo
aparelhos de can 'rôle de calor, apa- sina's automáticos para estrada' de tório, máquinas marcadoras de nas-,t
Nome de Emprosa
sagens, máquinas marcadoras de rou
relhos de controle de farra, aparelhos ferro, sistemas de sinalização
de ferro ,estufas de aque.c..-pas,mrcdoutáias,mrcl
de contrôle de movimento. aparelhos estrada
• dores elétricos, instrumentos, mateNo 839.682
ds controle de som, ' atui:e0lo de can- mento, estufas para plantas', c:de
metros,
evaporômett'os,
ey %..stores, máticos, medidores de altura; 'meditrole de temperatura, aperelluis
experimentado-maquinas.
dores
de
comprimento,
medidores
de
engenharia, aparelhas de espargir exceto de
aparelhos de evaporação aparelhos 'MS de ovos, exposometros, extintoreS distância, medidores de fôrça, medip a arelhos do incêndio,. fantoscôpios, faroletes. dores de intervalo, medidores de poso.
de exper enc,as cientieicaa,
de fermentação. aparelhos de física, faróis, fecha-portas automáticos, f a- medidores de pressão, medidores de
aparelhes de fotodecalque, aparelhos cha-portas pneumáticos, feuers fers rosca, medidores de volume, medidoINDúSTRIA BRASILEIRA
de fotografia, aparelhos de gaivano- ros elétricos para solda, ferro ' par res graduados, megafones, meai:meplastia, aparelhos de geodésia apa- paUar e engomar; fervedores , , filma- tros, megascópios, mercadores, aparelhos de geometria, aparelhos , de dores, filmes revelados, aparelhos 111- relhos meteorológicos, meteoroseopios,
Requerente: Arrastão S. A.,
iluminação, &parelhos de fnstitutos trantes, filtros automáticos fios — Metrônomos. metros, microfones, miIndústria e Comércio
de -beleza, aparelhos de • ed'ção, ara- aparelhos elétricos, instrumentos de crómetros, microscópios, mierótennos,
Local: São Paulo .
relhos de observação, apatelhos de fisica, fitas métricas fixos dentada miras de base, miras graduadas, snis-.
ordenha, aparelhos de pesar, apare- fleximettos, "fluches", 'focagem de turadores de líquidos, moedores de
Classe 38 •
lhos de proteção contm acidente, instrumentos óticas. Wspositi'va, to- uso doméstico, molinetes hidráulicos
•aparelhos de rád in aue ,:.e.lhos de Callzadores pará câmaras, tzareira mostradores. Níveis Objetivas foto- Artigos: Tapeis em geral para ' escrefrigeração, aparelhos de segurança, (elétrico ou não), fogões (elétricos gráficas, óculos, odômetros. °senos:ta- ver, . de escritório e contabilidade;
(inclusive do tráfego', afarelhOs de leu não), fonendoscópios, fones, fonó- fos. oxilaclores, ozonizaclores. ozond- cartões comerciais, envelopes. notas,
sinalização, aparelhos ele anfetadores igrafos, máquinas fonográficas, dises metros, ozonoseópios. Padrões,. Pai- 1 faturas, duplicatas, cheques. enderênão medicirais. .pseeilios som fonográficos, fonte de caeisça, foni- néis de aparelhos elétricos. panelas ço telegráfico, letras de cilmbir notas
'ao/velhos de telecomunicação, apa- l metros, fonoseópios. fôrmas elétrica.; de pressão, naneles elétricas Isento- promissor-1'as reei/ás. s Ama". relhos de televisão„spa relhos estert- 1 fornes, fosforoscópios, fotpcit calcado Metros. pára-raios; pa ssímeteos, P s das, bletne - para anotacões , c9:xas de
lizadores (não . medic naia), aparelhos ires. iotófonos, maquinas rotografleas
pêndulos. pen feariores .e1(.5--dfimetros papelão,. capas para cleririn,n tos pas- •
lotogramétricos, aparelivs fonrilli-Ifotografómetros, fotómetros, fotoscà- tricos, apa.elhos para pesagem,
ins- tas arquivadoras, envólucros de pa•

TINOQUINHO'

A.4

ARRASTÃO

_

pel ou cartolina, livros de contabilidade, e na propaganda e publicidade
escrita, falada ou transmitida
pela TV.
Ns. 839.683 a 839.685

n••n

indústria
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N9 839.690

Pindorarna
Requerente: Film-Indústria
Produção de Cinema Ltda.
Local: Guanabara
. Classe 32
Artigos: Peça cinematográfica.

lã, de linho, de cânhamo, de juta,r
Classe 38
seda natural ou raion, tecidos de Artigos: Agendas, álbuns em branco,
anuar os impressos, blocos para ai: ..n-•
elástico, de visco.ses, tule.
i
Classe 36
ta õ es, blocos para corresponcieni::a
Artigos: Blusas, blusões, camisolas, blócos para desenhar, brochu r a nau
capas, casacos, casacões, calças, ja- impressa, cadernetas em branco
quetas, calça-saias, camisas, calções, demos escolares, cartões de visi-es,
malhas, meias, pullovers, roupas fei- cartões postais, cartolina, cliegite.,,
tas para crianças, saias, sapatos de cupões, debêntures, duplicatas ens
malha, shorts, susteres, tailleurs,
lopes, faturas, folhinhas,
vestidos e boleros.
cambio, livros em branco, nota:.
Cais, notas prom'ssorias, pt::,
ap
de
Ns. 839.696 a 839.697
correspondência, passagears, ploaaganda em geral, publicidade em
geral e jecibos.

N° 839.691
Requerente: Joalheria Carioca S. A.
Indústria e Comércio
Local: Guanabara
Classe 8
Artigos: Aparelos, instrumentos e
acessórios para a cinematografia, a
fotografia e filmadores e filmes.
Classe 10
Requerente: Bratsneon S. A. —
Requerente: Dr. Dano Carletti
Artigos da arte dentária, a saber: liIndúsetria e \ Comércio de Acrílico e
Local: Guanabara
aria metálicas, anestésicos, massas para moldes, dentes de acrilico e instru- Classes: 33 — 41 — 42 — 43 — 44
Local: RioNGrande do Sul
Titulo
mentos para a odontologia.
Classe 8
Classe 13
Artigos: Abaixa luzes abajures,
Na. 839.U92 a 839.693
Artigos de joalheria de metais prelanternas.
ciosos, semi-preciosos e suas imitaClasse 28
ções: anéis, berloques, brincos, broArtigos: Bandejas, pratos, tijelaS
ches, colares, correntes, medalhas,
traves: as, vasilhames, recipientes.
pulseiras pedras preciosas e suas
imitações, lapidadas ou não.
N9 8,39.698

Ns. 839.701 a 839.`iO3

TIROU'

\-oNv\CN),
000 Co,024

Ns. 839.686 a 839.687
Requerente: Aliança Botões e
Armarinhos S. A.
Local: São Paulo
Classe 8
Artigos: Baterias, bater i e.s de pilhas,
lampadas, lampiões. 'ante'nas elétricas, lanternas dep ilhas, lustres, nadiofonos, radias , refrigeradores elétricos, relóg, os e televisão.
Classe 11
Artigos: Ferramentas de tácia espécie (exceto quando partes de máqui-

.‘0n0

Indústria Brasileira
Requerente: Jcalheria Carioca S. A.
Indústria e Comércio
Local: atianabar
Classe 10
Artigos da arte dentária, a saber: ligas metálicas, anesté sicos, mas.ss pa,ra, moldes, dentesde---acrEico e instrumentes para a odontologia.
Classe 13
Artigos: Joalheria e metais preciosos, sem L. precirsos e sues imitações:
anéis, berloques, .brincos, broches, colares, correntes, mui :Ilhas. pulseiras,
pedras preciosas e suas imitações,
lapidadas ou não.
N1 839.688

P-k"zY

(2) 14°

Indústria Brasileira
Requerente: Jcalheria Carioca S. A.
Indústria e Comércio
Local: Guanabara
Classe 8
Artigos : Aparelhos, instrumentos e
acessórios Para a cinematografia, fotografia e filmadores, e filmes.
839.689

Ve`ti‘

nas), ferragens e cutelaria em geral.

Requerente: Lanifício
SulriOgrandense S. A.
Local: Rio Grande do Sul •
Classe 23
Artigos: Tecidos em geral, a saber:
brocados casimiras, gaze de algodão
em peças pano couro, tecidos plásticos em peças, tecidos de algodão, de
lã. de linho, de cânhamo, de juta
seda natural ou raion, tecidos de elástico, de vidro, de viseose, tule.
Classe 36
Artigos ': Blusas, blusões, camisolas,
capas, casacos, casacões, calças,. cal, ça-saia, jaquetas camisas, calções,
i malhas, meias, pullovers, roupas feitas para crianças, saias, sapatos de
malha. shorts, slacks,- sueteres, tallleurs, vestidos e boleros.

Pequenos artigos de qualquer metal
Requerente: Plastispuma Gaúcha
quando não de outras classes.
S. A. — Indústria e Comércio de
Class e 12
Espuma& Sintéticas
Artigos: Botões e alfinetes eemuns,
Local: Rio Grande do Sul
fechos corrediços e demais m udeZas
Classe 35
de armarinho não inc i tiiri os nas
Gênero de Comércio: Alhures impresclasses 13, 22, 24 e 48.
sos, calendárics, folhetos impressos,
índices telefônicos, jornais, livros, paN° 839.704
•
cas cinematográficas, programas de
rádio, programas impressos. parle-ar-1
ções impressas. revistas impressas !
scripts de televisão, catálogos, foler;•
COBRE DO NORDESTE
nhas impressas, prograiwis d.e telev1-1
são, propagarda imare,sA
escrita. \
—
NORCOBRB
Ns. 839.699 a 839,700

S.A. –

Requerente: Cobre do Nordeste
Sociedade Anônima - 'NORCOBRE
Local: Bania
Nome comercial
W' 839.705

Ns. 839.694 a 839.695

ecolaC'é‘°

çço•
\:
05

¡No'

*gir‘ttNa

I

5;0595.°
-50 ‘3

'ONDUNAC — CONDUTORES
flÉTRICOS NACIONAIS S. A.,

Requerente: CONDUNAC — Condt1tomes Elétricos Nacionais S. A.
Local: São Paulo
Nome comercial
N9 —8-39.70(i

Requerente: Abril Cultural Ltda.
Local: São Paulo
Classe 32
Artigos: Albuns imaresso.s . almanaemes, anuarios, boletins, catálogos foRequerente: Lanifício
CONDUNAC
ihete.s. folhinhas. jornais, livros imSulrlograndense S. A.
pressos,
obras
em
fasciei.,4.
órgãos
Local: Rio Grande do Sul
INDUSTRIA BRASILEIRA
de publicidade. peças cinematoe,ráfiClasse 23
Requerente : Joalheria Carioca S. A.
cas.
peca.
ten-rais,
periódicos,
praArtigos: Tecidos em geral a saber:
Indústria e Comércio
Brocados, casimiras, gase de algodãol gramas ritc:‘r s es. prcmarrins de ráci:o Requerente: CONDUNAC — Condi..
Local: Guanabara
ad
em pecas pano couro, teridos plão a I programas de 'elevié,o, p ublic . dr.:
Classes 8 e 10
tomes Elétricos Nacionais S . A.
impressa.
i'dgodão, dei
cos em peça.s, te&dos
Titulo
Local: São Paufc •

Joalheria Carioca
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' Classe: 8
Sulfatos, sulfatos, aulfuretos, solventes
Artigos: instrumentos de precisão, para lacas e sintéticos, thinner (exnatrumentos cientilicoa, aparelhos de
cato das classes 18, 1 7e,48)
aso comum, instrumentos e apare839.7a9
N oa didáticos, moedas de tóda éspéde, aeassórioa ae aparelhos elétricos
;inclusive válvulas, Limpadas, tornadas, fios e soquetes)
Ne 839.107

'N9
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.E3tERLAND
Requrente: Pérgula Restaurante
lainatada

philp.(7

Local: Guanabara
Classes: 41 --4?. — 43
Titulo
N9 839.708
Requerente: Sphinx do Brasil
Requerente: Sphinx do Brasil
Indústria e aromarei°
Indústria e Comércio Limitada
•
Local: Guanabara
Local, Guanabara. e
Chame: 47
Classe: 1
Artigos: álcool carbueado, álcool carArtians: abrasivos quimicos, absor- burante, álcool motor e álcool solida
ventes quizoices, aceleradores quími- ficado,, azeite para lamparina, benzicos, accrdásia„ acetificadores quími- na, briquetes comoustiveis briquetes
cas, acetatos, acetileno, acetoarsenite, para aquecimento briquetes presa foacetocelulose, ácidos, acatam, adesivos gão, carburantes, carvão vegetal nu
quirnicos, aglutinadores químicos, mineral, cara para iluminação, coque,
ágaa distilada para indústria, água essências para alizar/caçara fluídos
oxigenada para industria, aguarrás para combustíveis,. para lubrificadopaea, indústria, albumina, álcalis que- res, para freio, t.ara illaalançao„ Para
micos, alcalinos químicos. 'álcool para isqueiros. gás comaamaivel. para aqueindúsria. aldeídos, alumens, alumia cimento, para iluminação e solidifiria. alavaia,des para indústria, amei!- cação para combustão, ilurninaeão au
na, amido químico amidogeno, ami- aquecimento, gaéia para lubrificação,
do. amópia, amoniiaco, amonieto,
'gorduras para lubrificação e ilumilina„ antecurrosivas químicos,. ardida- nação, 'aagsxr shra criei toa od odid
tonantes para motores. antiferragino- nação, graxas lubraficantes,
sos químicos,. antiincrustantes quími- cantes de qualquer espaeie, óleos lua
cos, antiménio, antioxicaantes químr- brificantes, ale,* cara amortecedocos, antitartaro, antracono, ano:ama-- res, para aquecimentue para iluminanona, argon, aagonma. arsênio paxá ção, parafinas lubrifecantes, petróleo
arivadaraa crannicos. aurarefinada; querosene e turfa
toa. Jacitaras, azotos, anilina. banhos
N9 839.710
quimarris, bário, bar ;ta. 'ariana, boarilhas quurataa, bases químicas, benzem, aenzina, biboratos. bicarbanatos
para indústria,. bieloreaos, bicroinatos,
biooni macas,. b ioxala.tos bismuta ,
bismuto, bisaulaitos.. bitartratos„ bora-ciaa, abras, braunita, brometose bromo; brcznefaraio, brornaretoa cafeína.
cafeona, cal virgem. usado nas indústrias, calcimina, cálcios, calomelanos
Requerente. Are Pimenta
para indústria caafora, calsomina.
'Local Ga:manara,
carbanatos, carbura ras. aarraini corClasse:. 33
nauta. caseína pura, a indústria.
Arag,os: título de artabelecimente
tal/sedares químicos, cáusticos químiala 49.111
cos, cisa.. co.russita, chapas emuI- •
sionadas. chapas sensivels cianato,
ci anetos, cianido. ciano, cianogênio.
SOUTSS DU LGREN
cianurato cianuteeos cinábrio,. citratos. cforatas cloretos,. cloridratos,
PROV4 DE 8014 GõSTO
alorbformio como solvente, coiódin. corantes quinacos Creosota caoenatraa cultura de bactérias, decolaJoamode Roupas S. A.
mirantes quimans, depocantee caiara, Requerente:
Locai: Guanabara
cos. decoponentes químicos, degelaClasse.' 3a
dores ouimicos descorantes químicas, Artigos: expreasau
de propaganda
desengraza,ntes geara:em ti/óxidos
disneasenies químicos, dissociadores
149 r139.112
•
guaiacos. dissolventes químicos diuSOUTIENS DU LOREN
retina. dOlomita, duleirirqntes químicos para aidústritt dalcintr para ine
dústria.'emolientea eadinicoa esteartraa
CONFUTO BELEZA. DUALIDADI
tos. estearina, estéres mímicos estriquinina para fins industriais estanca Requerente: Jealmode Roupas 8. A.
excitadores quinacoa extintores gula
Locai' Guanaaara
micoa extintores- quItnieor para in-1
Classe: 36
céndio. fenilaceisallido ferrociando
de potássio; filmes sensíveis, fixado- Artigos: expressão de propaganda
res químicos. fladino fluidos almaN9 839.713
cos para indústria fluoridreto, fluxos
para, soldas airmiatas fosfato& tuarinae gaiatos. gaiato, de bismuto,
gases q uímicos eicerina para indústria, anua, glicosidos. hélio, hexano,
hidrocirato oara cópias hidrogénio,
hidrossulfito, hidroxicitronelal, hiposfosfatos, numetantes químicos, impermeabilizantes químicos, ioduretos,
manganita, nitratos; nitro-benzina.,
oxalatos„ óxidos.. papel albuminado, Requerente: S Janther traportaçãa
papel heliográfico. papel sensível, pie Exportação e Renry Simon
rolusita, pós químicos. potassa, reduLocal. Ca I anabara
tores químicos, removedores químiClaese: 22
renovadores
químicos,
reveladores
cos,
Artigos: Pios t a linhas para cozer.
quinaras, salicilatos, sais químicos pa- bordar,
tecer. serza e fazer .'allicoa
r indústria, secantes químicos. so- e "cro-!hei
das químicas (Inclusive cáustica),

At 74~
/f

,

VERIIE

Requerente: Alvaro Jose de Oliveira
Local: Guanabara
Classe: 3
Artigos: um preparado farmacêutico
indicado como preventivo contra a
calvície e tônico capaar
N° 330.715

REDURIT

N .' 839.719

Tad. Braelletr't

Requerente: 'Feldnitinle
Aktiengesellschaf t
Local: Alemanha.
Classe'- -4
Artigos: matealais duros altamente
refratários, obtidos por fusa°, ,cortina
do, eletrocorumio, espinala; magnasia em pedaços e granulados Para a
produção de abrasivos
N9 a39.716

ngly

Indústria Brasileira
Requerente: Ledústria e Comércio
W. Vu'eege S. A.
Local: 'Santa C.aaarnea
Clasee: 41
Artigos: arroz, farelo de arroz farinha de arroz; manteiga, queijos, banha de porco e gaidwas carneetereís,
carne salgada, linguiça. presume, salame, mortaãela, kh&con e paté
N 9 839.717

ultiblend - DIETAS-AL

. I ndústria Brasileira

Requerente: Martin Brinkn;ann
•.Alctiengesellschaft
Local: Alemanha
Classe: 4-1
Artigos: Cigarros com filtro

indúria Brasileirz
-\ •

Requerente Laboratórios Byk
Limitada
Local! São Paulo
(asse: 3
Artigcs: produtas farmatauticos

Requerente:. Anneliese Krombholz
Local: São Paula
•
Classe: 41
Artigos: Alimentos, ingrcdientes de alimenos e condimentos de alimentos, a
saLrr arroz, aVeia, aves hbatidas,
azeite, azeitonas, banha, batata, baunilha, biscoitos, bolachas, bolos kombons,
c o,, café, canela carnes em conserva, cebel.a, cereais, chã, cheiros alimentícios, cjarantes para alimentos, compotas, condimentos para alimentos, cravo, doces, essências alimentícias, farinhas aZ:zrr, r-Mria
- s, feij:-.; fermento, frutas em conArva, gelatinas, gorduras,
hortaliças em conserva, laticínios, lega...xeserva, inmgans alimentícias,
massa de tomate, mel',, molhos 'alimentícios, mostarda, éreos atunenticios, pescado em conserva, pickles, pimenta ., preparado. para conservar alimentada sal,
salames, satsiclase temperos preparados
para alimentos, verduras- em conserva
N° 839.720
CIMENTO'

LEÃO
Indústria
Requerente: IBACIE
nmento Portland
Barbakense
S. A.
Loral: Ceará
Artigo: Cimento
^!asSe: 16

Quinta-feira 8
No 739.721

N° 839.727

N9

Requerente: IBACIF — Indústria
Barballiense de Cimento Port.:and
S. A.
Local: Ceará
Artigo: Cimento
Classe: 16

Requerente: Cynamid Quimica do
Brasil Limitada
Local" Guanabara
Classe 46
Requerente: Teima) Inc.
Artigos: Velas, iosioros, sabão comum
Local: Estados Unidos da
e detergentes, amido, anil e preparaAmérica
ções para a lavandaria, artigos-e preClasse: 47
parações para conservar e polir, deArtigos: Gasolina, 6leos lubrificantes e tergente e limpador para uso domesticos
graxas lubrificantes

N" 839.722
N'' 839.728.

APTIN
Requerente; IBACIP Indústria Bar.
'-,alhen . ;e de Cimento Portland S. A.
Local: São Paulo
Frase de propaganda
Classe: 16
— •- • 1\1' 839.723

Classe 41
Artigos: Cacau, produtos de cacau,
chocolate, produtos de choco-ate, pco-.
dutos de açucar, artigos de confeitaria, pastelaria e padaria

839.733

FUR1A

CIMENTO

ERTANEJO
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AEROTHENE
Requ.-rente: The Dow Chcrnical
Company
Classe: 1
Artigos: SO]Vent:; químicos, propelentes
e depressores da pressão ou tensão de
vapor, úteis em csmpos:ção de aerossol
N" 839.729

,

-

N9 839.734

Indústria
Requerente: IBACIP
Barballiense de Canto Portland
S. A.
Classe: 16
Frase de propaganda

SUPER LAY
POLI SHOE
Requerente: Cyamid Quimica do
Brasil Limitada
Local: Guanabara
Classe 16
Artigos: Velas, tus,oros, sabão comum
e cw.eig,eutes. Amido, anui e preparações pn'a a lavantiaria. Artigos e
preparações para conservar e polir.
Ceras para assoalho

Requerente: Riviana Foods Inc.
Local: Estados Unidos da América
Classe: 41
Artigos: Substâncias alanenticias e seus
prepàrados. Ingredientes de alimentos.
Essências alimentícias. Arroz
N9 839.730

839.725

Requerente: Esso Brasileira de
Petróleo S. A.
Local: Guanabara
Classe: 32
Sinal de propaganda
N" 839.731

IBACIP — INDÚSTRIA'
BARBALHENSE DE
CIMENTO PORTLAND S. A.

Requerente: 1BACIP — Indústria
Barba lhense de Cimento Portland
S. A.
T,ocal: Ceará
Nome comercial
—
N" 839.726

DUBLIM
INDOSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Antônio Pereira
Local: Rio de Taneiro
Classe: 36
Artigos: da classe

TB1211405 DEvusit'ALX_À
EM 22-1-ts
839."i=i2

VITA 8
•

Requerente: Standard Oil Company
Local:- Estados Unidos da América
Classe 1
Artigos: Solventes de hiprocarbonctos
para uso geral nas induústries
N9 839.736

CUNARD

IBACIP

N9

Requerente: orge Taqueacid
Local: Sai) 1. atuo
C ase 4i;
Artigo: Glaxa pata sapaais

CARO! 1NA

N5 839.724

Requerente: 1BACIP — Indústria
Barbalhense de Cimento Portland
S. A.
Local: Ceará
Artigo: Cimento
Classe: 16

Classe 41
Artigos: Substamaas alimentícias o
seus preparaaos. ingretaentes C&C!
meni,os. .e..sselicnts a.nueui.h..tta
ciasse 42
Artigos: Bebidas a.cooneas e Icrit.eatunas, russo mediatas na,
N 9 b39 . 741

N. 839.735

O REI DO
CIMENTO t

N9 839.740
Requerente: Martini & Rossi S
Indústria e Comércio de Bebidas
Local: São Paulo

LERGOBAN
Regtniente: Rexall Drug and Che..
mical Company
Local: Estados Unidos da
América
Casse: 3
Um preparado farmacêutico
Artigos:
oral a base de difnenilpiralina, como
anti-bistarninico para o tratamento de
idergias
N9 839.732

,SAYELLE

Requerente: St. Regis Tobacco
Corporation Limited
Local: Liechtenstein
Classe 44 Artigos: Tabaco ou fumo, cigarros e
charutos
N9 839.737

Indústria Bresileira
Requerente: Companhia Swifl do
Brasil S. A.
Local: São Paulo
Classe 41
Artigos: 1Vtaminas naturais de frutas,
verduras, legumes e vegetais em c:;11-serva, e slIC06 de frutas, veiduras, legumes e vegetais
Classe 43
Artigos: Refrescos e 11uas naturais e
artificiais, usadas como bebálas
N9 839.'743

VALE ENCANTADO

BARRACUDA
Requerente: Chrysler CorporatiOn
Local: Estados Unidos da América
Classe 21
Artigos: Automóveis e suas partes
estruturais

Requerente: Companh , a Swift do
Brasil S. A.
Local: São Paulo
Sinal de Propa.:anda
N9 839.744

N° 839.738

CHÁ. TEAU DUVALIER
Requerente: Aktiebolaget Astra
Local: Suécia
Classe 3
Artigos: Bloqueador-receptor AB para
o tratamento de angina pectoris e
outras doencas cardiovasculares
•
N9 839.739

VALE ENCANTADO
Indústria Brasileira

Requerente: Companhia Swift do
Brasil S. A.
Requerente: E. I. da Pont de
Local: São Paulo
Nemours and Company
Classe 41 •
T.ocal: Estados Unidos da América
Local: São Paulo
Classe: 22
Recluerente: Suchard Holding SOcieté Artigos: Substâncias alimenticlas
Anonyme
Artigos: Fibras têxteis, filamentos, fios.
seus preparados. Ingredientes de ali.
Local: Sulca
linhas e fibras cortadas ou flocos
mentos. Essências alimentícias .„

BATIBAR
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Casse: 4/
N. 839.758
Artigos: Amicto, arroz, anda, açúcar,
azeite, bomoons, poios, boiachas, buscoitoa, baias, oannas, caramelos, cremes, chocolates, cauta. conieitos, LaITYLON—PLAST
ncia, cravo, carnes, chouriço, caie,,
caulacio DE NYLOY
Cii a, cerçais. atices, coce ue ieite simples e composto, doces de frutas em
E . PLÁSTICOS LT DA:
cohserva.s, cai massa, em camas, em
ÇARYNGOBW
compotas, e em geleias, taxais, culpaias, azinhas aumeriticias ue cereais Requerente: Nylon-Plast comercio de
"postas ou uso, feculas, traias
Nyion e l'iasticos Ltua.
Inüstrla Brasileira ,re.seas, secas, passadas e cristan‘aLocal: ba0 ramo
nas, gurouras. legumes em cousenas,
Nome de timpresa
anguiça.s, leite, muno, ratelnos, massas aianenticias, mosharua lriurtaueN. 839.759
,a-s, massa cie tumace, usei, ynaaltaiga,
oieos comesuivels, pucuns.
prelLteS, paes, peixes em conservas e
resco, pr.u.,ws, paios, pinienias,,
LISBPÃO
Requerente: Laboratório Searle
queijos, requeijoes, raçoes oaianceaInd4stria Erasilei
Sintética ',annum
nas para animais, saisienas,
Locai: à•iao ramo
enes, suco no irmas para fins aliCiasse 3
mentares, sai, saiames, tortas, torrce.s
Artigos: Um pitpaiauo farmacêutico
e vinagre
Requerente: Panificadora
N.
839.'154
Ltda.
N9 839.'750
Local:
Paulo
Ciassa: 41
Artigos: produtos ii.imenticios
Artigos: .Bolos, Lo_achas, biscoitos,
VALDAM
NE O -larl i muub.w
baias, bombons, croquetes, confeitos,
doces empadas, fritaras, presantos,
. ,
pães pites doce, panetones, pizzas.
ValclArri S. A. —
Indigtria Brasileira Requerente:
pasteis, massas alimenticias, Lanaras
Pua:lora ae Titulas e Valores iVlobi- alimenticias,
queijos, manteiga. s3rVeharios
tes, torradas, tortas e riscas
Local: bati Paulo
Classe: 38
Requerente: Laboratório Searle
N. 833.760
Artigos: papeis ue carta, papéis de
Sintético Limitada
cartoes comerciais e cie visiLocal: São t-aulo
tas Impressas, envelopes de qualquer
Classe 3
Artigos: Um pieparado farmacêuti- tipo, recibos, faturas, elupucai.as, ietras
de cambio, cneques, notas proco para tratarr,..nto nas anginas Inesmissórias, debêntures, passagens e tapacificas
tubos
lt" 839.751
N. 839.755
INDOSTR I A BRAS I LEIRA.
249 839.749

1

GATORADE

Requerente: Stokeley-Van-Comp., Inc.
Loca,: Lstaaas uniaas da America
classe 43
Artigos: Bebluas into alcooólicas, refrescos e refrigerantes com sabor de
pos, sucos, essencias, xarop,s
e concentrados paia o preparo ae
jnas nao alcuoacas, ae reirescos e
, de refrigerantes com sabor de
frutas
N9 839.746

NIULTI—VITA
Indústria Brasileira
Requerente: Companhia Swift do
Brasil S. A.
Locai: São Paulo
Classe 41
Artigos: Vitaminas naturais de frutas,
verauras, legumes e vegetais em conserva, e sucos de frutas, verduras, legume: e vegetais
Classe 43
Artigos: Refrescos e águas naturais e
artificiais, usadas aomo bebidas

4.)

otitr2ART%

JPRINcEb GOL])
•
indústria Brasileira:

Requerente: Churrascaria "Jardim da
Cerveja" Ltda.
LoOal: São Paulo
Classe: 41
N° 839.747
Artigos: Amido araruta, azeites ca3ISViLDAPI
mestives. azeitonas, alpiste, alfafa,
TRIBUI1ORA DE TI1ULOS avela, açúcar ,arroz, amendoim, aveRequerente: Seagers & Stock do
Industrial
Brasil S.A. Importadora e
lães, amêndoas. arr_sixas, alho, aves
E VAIARES MOBILIÁRIOS
de Bebidas
abatidas, balas, bombons, biscoitos,
'
bolachas,
banha, bóias, bólos gelados,
Local: São Paulo
bacalhau, balas de mascar, baunilhas,
...:ias.se 42
bombocados, côo:), caramelos, cravos,
Artigos: Whisky
café, chá, chouriços, carnes. careais,
creme de leite, cangica, croquetes,.
N9 839.752
coalhada, confeitos, creme, crocante,s.
carnes em conserva, salgadas. secas,
Requerente: Valciarn S. A.
Distri- defumadas e enlatadas, cebolas, caRequerente: Fernande, Jasé Echeverria
buidora de Títulos e Valoras Mobilia- momila, cominhos, cochinhas, chacoLocal: Guanabara
lates, cacau, canelas, colorau, condirios
mentos para alimentos e colorantes,
Classe 33
Local:
São
Paulo
doces de amêndoas, de amendoim, de
Insígnia
Nome de Empresa
nozes, de castanha e frutas secas coN° 839.748
WALLACE`
bertas com chocolates, doces, extraN.r839.756
tos para doces, drops, doces gelados,
doces de leite simples e compOStOS..
Indústria Brasileira
doces de frutas em conservas, prepaMETALUROICA
radas em massa, em calda, em compota, e em geléias, essências para
condimento e preparação de alimenPACETTA S.Á.
tos, empadas, ervilhas, feijoada, farinhas alimentícias de cereais, compotas
ou não, féculas, flocos, frutas
Requerente: Metalúrgica Pacetta S.A.
secas, passadas e cristalizadas, frituLocal: São Paulo
ras,- farelo, fubá, fermentos, frios, fei( PM/C 072010`
Nome de Empresa
jão. frutas naturais, feno, forragens,
Requerente: Seagers & Stock do
N. 839.757
flocos açucarados de milho, farinhas
Brasil
S.A. Importadora e Industrial
de trigo, farinhas lácteas, farinhas
Ísdiistria _Brasileira
de Bebidas
de mandioca, farinhas de milho, faiocal: São Paulo
rinhas de róseas, fiambre. geléias, goClasse 42
ma de mascar, granuios. grão de Pico,
Artigos: Whisky
gorduras e óleo comestíveis, hervadoce, herva-mate, .loghurt, iinguas,
211LASLICI
N.° 839.753
legumes em conservas ou não, leite.
ao Paulo — Capital
leite em pó e condensado, lombos,
lentilhas, linguiças, meilhos, mostarda,
NOVIBRÃS
mariscos em conservas, em salmoura.
em extratos, em caldas. em pasta e
em geléias, mél. mortadelas, massas
Eeeiterente: Indústrias Brasileiras—de
Ind. Brasileira
alimentícias. margarira. fiambre, malLapis Fritz Johansen S. A.
Requerente: Shiguito Yamasair
te, massas de tomate manteira. miLocal: Srin Paulo
!
brá'n
ColWrei
de
N
Requ . rm' c:
Local: São Paulo
lho. maioneses, mandionc. nós mos1
Classe 17
Ltda.
,
AmPoll
'os
.
Produto
Classe: 33
escrita e
cada, óleos comestíveis rastilha rraArtigos: Instrum o.ntn% para
Local: São Paulo
Titu)o de Estabeiecimento
hilés, pudins, pizzas, pães, rã,.s do— desenho

SIMBÁD O
MARUJO

gi
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ces, pickles. panelienes, passocas, pós
N. 839.765
N° 8e9.772
paia pudins, pipccas, poiviinas,
Requerente; rias eses es Cibié do
Mitos, pimenta, peixes • em geral.
J.,ra.su
mariscos, crustaceus, moluscos, preLocai: buo .eaulo
:aunais, paios. pa •-;teiS, puxa-puxa, paesaase: Sa
ruasoa, eates, queijos, queiir, galreias, Artigos: alem, aias Lieis, bolsas, caraspaa. roscas, reydeijoeS, riceia, sal, iais, Cae0juS, leLluC,4
i;arar
555 u;, saianica, suco de toSoiS, vascas,, pusaasies e causal
inaes e de tratas para fins ainnentare.s, saatituciles s sipas eniataaaa,
N' 839,767
1/4g,bes
suma de irti.as, sorvais, sementes sie
g n ra:;,01 e ssmentes para passaros,
e`
Liiir:tuas.. tori,as, traila:aa, tOliculn05,
Lanluni,s, teinp,r0 a baae de ~enfito, tortas cie aigodao, vinagre, torrões, toucinhos ue,uinadOS, xarques e
Requerente: Sebastião de Oliveira
uvas passa.
Hersen
Classe: 42
Local: Calanabara
Artigos: aguardentes, aperitivos, bitIND. BRASILEIRA
Classe: 32
ter, ¡mancas connaque. cervejas, asArtigo: Livros, revistas, publicações
salteias para bebidas alcoólicas, treem geral, álbuns e jornais
nas, gim, licores, nectar. putsch, rum,
suco de trutas com álcool, vinhos,
vinhos quinados, vinhos espumantes,.
N• 839.773
verniute.s, vodca e utsque
Classe: 43
Requerente: Alfredo de Freitas
Artigos: aguas gasosas artificiais, beJunior
bidas espumantes sem álcool, guaraLocal: São Paulo
ná, gasosa, essências para retrigeranClasse: 36
tea. reirescos, refrigerantes, soda, suco de trutas, sifões, pós para refres- Artigos: calças, camisolas, cintas
elasticas, combinações e soutiens
cos e xaropes, essências para refrescos e águas de mesa
f ,9 839.769
Ne 839.763
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Requerente: Suchard Holding Stageté Anonyme
Local: Suiça
Requerente: Cineac do Brasil Ltda.
Classe: 41
Artigos: Cacau, chocolate, artigos de
Local: Guanabara
Classe: 33
confeitaria, de padaria e de pastelaria; doces, pudins e pós para pudins,
Titula
inanjares e pás para manjares; creN9
839.774
mes e pós para cremes; sorvetes comestíveis e pós para sorvetes comestiveis; geléias de frutas e pós para
geléias de frutas; xarope à base de
cacau ou de chocolate; confeitos, bebidas não alcoólicas à base de cacau
ou de chocolate e pós ou concentraINDÚSTRIA BRASILEIRA
dos para sua preparação, leite, tendo adicionado cacau ou fininho de
Requerente: Instituto Bioquímico
chocolate, conservas de leite; alimen•Maragliano Ltda.
tos dietéticos
Local: Guanabara
N. 839.770
Classe: 3
Artigos: Um produto farmacêutico,
para ser usado sob prescrição médica,
como digestivo e no tratamento de
doenças do estômago
N9 839.775
Requerente: Voga Publicidade Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 50
Artigos: Objeto: Publicidade em geral
mpressstasEê1 o
INDÚSTRIA BRASILEIRA
N9 839.771

BELLZINHO

IFMa

CORUJA
IND, BRASILEIRA

ENTEROSTER01
,

dhemar....

Requerente: Projetores Citne do
Brasil S. A.
Local: São Paulo
Classe: 8
Artigos: chaves elétricas, condensadores, faróis, fusíveis, interruptores,
lâmpadas, projetores, reguladores de
tensão, resistências elétricas e soquetes
Classe: 14
Artigos: Vidros comuns, laminados
ou trabalhados. vidro cristal, vidro industrial, objetos de adornos de vidro,
Vidro inquebrável e inestilhável para
todos os fins, curvos ou de qualquer
formato, brancos, transparentes, opacas ou coloridos, lentes em geral para
faróis e projetores
Requerente: Sebastião de Oliveira
Classe: 21
Hersen
Artigos: alavancas, amortecedores,
Local: Guanabara
braçadeiras, conexões, cubos, eixos,
engates, estribos, freios, guarda-laClasse: 32
mas, mo'as, painéis, pára-choque, ro- Artigp: Livros, revistas, publicações
das, tanques e canaletaa
em geral, álbuns e jornais -

Seleções da História

noçuvkst
IND. BRASILEIRA
Requerente: Lustr-Glo
e Comércio de Proclulos Químicos
Limitada
Local: São Paulo
alasse: 43
Artigos: Na classe
N" 839.778-781 -- --

SuIrlogranciense

RYSe"

DIGESTIONIL

Requerente: Dalmore S. A
das e Refrigerantes
Local: São Paulo
Classe: 43
Artigos: Guaraná
L9 839.764

Ni 839777

Requerente: Instituto Bioquimicic
Maragliano Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 3
Artigos: Um produto farmacêutico
para ser usado sob prescrição médica
e indicado como desinfetante
intestinal
N9 839. 'T78

,PLUPLEX
It4DuerfelA kelt ASILEIRÁ.
Requerente: Plásticos Pluma Ltda.
Local: São Paulo
Classe: le
Artigos: Na classe

Requerente: Lanif í cio Sulriegran
densa S.A.
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 22
Artigos: Pios de alga:ião, cânhamo,
celulose, juta, linho, fios ()bastias:e
fios de seda, natural ou mem para
tece'agem, para bordar, para costuea,
tricotagern e para crochê, fios e linhas
de tecla espécie
Classe: 23
Artigos: Tecidos em geral, o saber:
brecados; casimiras, rase da algodila
em peças; pano CUtir3; tecidos ples.
ticos em pecas, tecidos de se-treino,
de lã, de linho, de cânhamo, de juta,
sêda natural ou ruim tecidas de
elástico, de vidro, de viscassa tule
classe: 38
Artigos: Aros para goarclawa.1):: ,s do
papel aglutinado, álbuns (ein branco), álbuns para retratos e autóera..
fos; balões (exceto para brinquedos).
biocos para correspondência, b`o-csa,
para cálculos, blscos para ieuravs es,
bobinas, brochuras não impressa:: cadernos de escrever, capas para daciunentos, carteiras para ciaarros. ca l
-cosdetiprafdeploumire.
lão, cápsulas de pane!, caixas de papelão, cadernetas, caderow, caixa; CI,
cartão, caixas para papelaria, cartões,
cartões de visitas, car tões eall-wrei,
cartões índices, confiai, cartolina, cadernos de papel raelimetrad) e em
branco para desenho, cadernos rscolares, cartões em branco, eartuchea
de cartolina, chapas planograficas. cadernos de lembranças, carretéis da
papelão; envelopes, envielicros pas3,
charutos de papel, encadernaçâo de
papel ou papelão, etiquetas; escapula•rese fõlhas índices, Palhas de celulose,
faturas, fichas; guardanapos; livr:-s
no impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade; notas promissórias; ornamentos de papel transparente; papel mata-borrão, papel especial para
cigarros, em resinas ou bobinas, papéis usados, pratos, papellnos, papéis
de estanho e de alumínio, papeis sem
impressão, papéis em tranco para
impressão, papéis fantasia, menos
para forrar paredes, papel almaço
com ou sem pauta, papel crepon, papel de sêda, papel impermeável, papel
em bobina para impressão, papel en.
ceradoa papel higiénico, papel irripse.
meável, para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado, papel para encaderrats
papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane. papel celulose,

i
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papel de linho, papel absorvente, papelão; recibos, rótulos, recipientes de
papel, rosetas de papal, rótulo de papal, rolos de papel transparente; sacos
de papel, serpentinas; tubos postais
de cartão, tubetes de papel
Classe: 36
Artigos: Artigos de vestuário, roupas
feitas, semi-confeccionadas ou sob
medida, liara 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 caletes, corpinhos, ceroulas, cuecas, colarinhos,
cueiros, chapéus; dolmans; echarpes,
estolas; fardamentos; gorros, galochas, gravatas, guarda-pó; impermeáveia ;jaquetas; lenços, leques, lançaria, ligas, librés, lingeries; mantas,
meias; palas, paletós, pantufas, pijamas, peignoirs, punhos, peitos e peitilhos para camisas, pelerines, polainas, penchos, pullovers; quimonos;
quépis; regalos, robe de chambre, roupas de bri rapara o trabalho, roupas
feitas para crianças, roupões de banho; saias, sapatos, sanodalies, solidéos, sorts, slacks, sungas, suéteres,
suspensórios, soutiens, sobretudos; trajes, ternas, toucas, tailleurs, turbantes; uniformes, uniformes para empregadas; vestidos; xales
N9 839.782
a

PiniSquio
Indústria Bra,ileira

Relueren te: Carlos Pereira Indústrias
Químicas S.A.
Local: Guanabara
Classe: .46
Drtereien tes aunnt_tb•iiidos,
propsisa dos para lavar, sabões, céra
para conservar e lustrar asseaihos,
água sanitár:a, massas para polir e
lustrar méiveis e utensílios, pós
para lavar
N9839.78:

j--

_ IÇ

O 839.784

N9
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Indústria Bra.,--.2.ira

Rego:
-ic Comércio de
Sapi...tos e Balsas Limitada
Luci: Guanabara
e 35 — Título
N o 833.792
E DIFICIO

SOLAP,. DA VILLÁ,1
Requerente: Lanifício Snlriograndensa S.A.
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 23
Artigos: Tecidos em geral. a sabat.: Rcquereaa Conclua in:o cio Ed:fício
SAas da Vala
brocados; casimiras, gaze de algodão
:G
em peças; pano couro; tecidas plás:
ticos em pecas, tecidos de algodão, de
lã, de linho, de cânhamo, de juta,
8:PJ .'Tsj
éda natural ou raiou, tecidos de
elástico, de vidro, de viscose; tule
N 9 83'J.785
LAMPORT & HOLT
LINE LIMITED
Requerente: Lamport & Holt Une
Limited
Local: Guanabara
Atividade: Nome ccmercial
N9 839.786

'R ofPg'
<§-'5\

LAMPORT &
'HOLT LINF
Requerente: Lamport & Holt Line
Limited
Local: Guanabara
Classe: 50
Artigos: Artigos da classe
N'? 839.787-788

TAMOYO'
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Renner

frEua Conta em Movimento
Continua Aberta
Para Novas Compras

Requerente: Lojas Renner S.A.
;
Local: Rio Grande da Sul
Classes: 32 e 36
Goaero de Comércio

írt'i
_, ....

-4....i, -

-... ,.....- _ ....i.,...- • `

.'.'

/ INDÚSMA ERASURA

Requerente: Amolda Saatara
Local: Guanabara
Classe: 28
Artigos: Colas industr:ais
Classe: 4
Artigos: Cola vege::ai em bruto OU
parcialmente preparada e cola animal
em bruto ou parcialmente preparada
NO 839.797

`DE BRASILIA
f-NDOSTRIA BRASILEIRÁ

Requeren t e' Cia. Melhoramentos de
São Paulo — Indústrias de Panei
Local: São- Paulo
Classe. 32
brochuras, folhetos, histórias, livro, airosas, publicações, revistas e romances. todos
, impressos: oro-q.:Anilas rad'ofónicos
e de televisão
1,1`) 239.791

Requerent e : Tamoyb- Iiive4irnentos
S.A.
Local: Guanabara
Classe: 25
Artigos:
,iticios da classe
N9 839 739

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Ferdinando Pessanha
Local: alanabara
Classe: 42
Artgos: Da classe
N9 839.190

JUPIRA

Requerente: Prontoaaby Ltda.
Local: Gua nab a ra.
Classe: 50
Serviços mál.cos e nospitalaras
Ns. 839.795 e 119 800

CONSTRUTORES ASSOCIADOS

RAbEL
Nas lojas

NO 839.795

830.791

Repuerente: Cia. Nfelhoratnentos
São Paulo — indústrias de Papel
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Local: São Palio
Classe: 32
llaqueren te • Co;;ii . :1 cie Re p :es li)- Artios: Albuns, b",lchuras foihefos,
fações Guarani Ltda
histórias, livros., prosas publicações.
Local: G ir? na bata
revistas e romances, todos impresClasse:
sos; program is rad1ofônicos e de
Artiaos:
11

Requerente: Construtores Associádos
em Brasília Ltda.
Local; Brasília — DP
Classe: 50
Serviços de Construções
NO 839.798

SETORCA, INDÚSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Setorca — Comércio e
Indústria de Material de Construção
Limitada
Local: Guanabara
Classe: 16
Artigos: Balaustres de construção,
batentes para coastruçães, caibros
propalados pm.a construções, caixilhos, divisões ,. pré-fabricadas, agiu,chias', forros, frisos, grades, janelas,
madeira preparada para construções,
portas, pai tõrs. tacos, venezianas
e vitrinas
Nç' 839.799

1\4 E C A R,

7

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Requerente : Meeft:' - MCCânin
de Carros Ltda.
Local : Guanab
Classe: 50
Marca de Ser viço

Quisv.a-feirr, 8
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N, N9 839.805

N" 839.81r

./' Arrnáciá

,F.,
1,
•

Requerente: Estima — Uhrenfahrilr,
Gustav Mtissner
paca,: Alemanha
Classe 8
Artigos: Relógios de pulso e de bolso
TÊRMOS DEPOSITADOS
EM 23-1-,68
N° 839.806
11'

"
Im~
Requerente: Clara Serpa Keuy
Local: Bom Jesus de Itabapoana.RJ
Classe: 41
Artigos: Biscoitos, bolachas, balas,
batatas fritas, bõlos, bombons, dõces
em conserva ou não, empadas, legumes em conserva ou não, pães co-.
rimas, ou de fôrma, pastél3
e salpiclinhos
N° £39.802

Edilicio Petró-polis
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N 9 839. 816

f . E_

CASA DE SAÚDO

FIEL
Requerente:: lo.wida .BrUXel
Local: Paraná

Classe 38
CASA DE SAUDE
Artigos: Cartões comerciais e de viESPERANÇA
sitas, cheques, duplicatas, envelopes Requerente: Casa de Saúde Esperta,.
de qualquer tipo, etiquetas linpressas,
ça Ltda.
faturas, letras de câmbio, notas proLocal: Rio Grande do Sul
missória.s, papérisck
os carta, recíàoa. e
uai.
Classe: 33
Artigos: CIOS: A.ssistencia mádica.
Classe 50
-hospitalar.
Divulgação cultural (Serviços de)
839.817

I'

830.8l,

In:latria
Brasileiro
ch

TOLEDO

'ALVA'
Indústria Brasileira
Requerente: Evilazio R. Sarripaio
Classe: 3.9
¡Artigos: Caixas, centros de rafsa, enyd/iteras, lancheiras, pratos, recipientes, sacos, placas.
Classe: 49
•
Artigos: Bonecos, brinquedos de
qualquer espécie, bola, carrinhos, businas, balões. dados, aeroplanos, piões.
escorregas futebol de mesa, pipas.
jogos.
N9 839.807

(Indústria Brasileira

PINTÚRAS

'ESPERANÇA

TOLEDO
Indústria Brasileira
Requerente: fleimuth Krapp
Local: Paraná,
Classe: 11
Artigos: Pregos
N° 839.812

BOI NA BRASA'
' Indústria Brasileira

-

IINDLISTR:A EkASUIRA

LC
Incid=tria Brasileira
Requerente: A, L. Libonai1
Local: Pernambuco
Classe: 17
Artigos: Papel carbono
639.818

OURO-VERDE

DOI NA BRASA
Indústria Brasileira
Requerente: M. Tavares da Silva &
Requerente: Mouse Casado de Lima
c.a. Ltda.
Antunes.
- Local: Rio Grande do Sul
Requerente: Cmdeminio do Ecfficio
Local: Guanabara.
Classe: 42
•
Petrópolis
Nome Comercial
Artigos: Bebida& alcoólicas e fermenPAPE:LARIA
Local: Guanabara
tadas, mão incluldss na classe 2.
brIATEW LTDA .
N9 839.808
Classe: 33
Classe: 41
Requerente: Papelaria Matec Ltda.;
Titulo de Estabelecimento
Artigos: Substâncias alimentícias e
Local: Pernambuco
seus Preparados. Ingredientes de ali,
N , 839.823
Classe: Name de Einprêsa.
mentos. zasênCilui alimentícias.
Artigos: Induziria e Comércio de
N9 839.814
papel e seus artefatos.
No 639.819

PAPELARIA\
MATEC LTDM

PENHÁ

CA RIJO
•

Indústria Brasileira

CHURRASCARIA

PENILA
BOI NA BRASA
Indústria Brrodieira
Indústria Brasge-irek
Requerente: Emprêsa de Ónibus Nossa Senhora da Penha S.A.
CHURRASCARIA
Local: Paranâ
BOI NA IRASA
Requerente: M. Tavares da Siiva &
Classe: 47 .
Local: G.uanabara.
Cia. Ltda.
Artigos: Combustíveis, lubrificantes e
Classe: 44
substâncias e produtos destinados a
Local:
Rio
Grande do Sul
Artigos: Cigarros, CigarriThas, Chailuminaçã.o e so aquecimento.
Classes: 41 — 42 — 43
rutos e fumos; tabacos manufaturaArtigos: Churra.scaria; comércio com
N9 839.809
dos ou - rtie os
a gexclusivamente
refeições prontas ou não.
para fumantes
N9 839.815
N9 2'7,9.804
••••n••••n•nn•n

iflE1411RA,
•;IÜTERCOLESIAL
ESTUDANTIL RO LIVRO

Requersmie: Vuslins Venieris
Locai: Cuanaba:a
- Glasse: 48
Art"gos: Lã de mo para limpeza

PIEL-PELRA
INTEEtCOLEGIAL
ESTUDANTIL DO LIVRO
Requerente: Flávia Bruxel
Local: Paran8
Class-e: 32

M

I

9

Indúsirla".444;silerra

VILA-RI-CA1
INDÚSTRIA BRASILEIRA'

VILA -RICA
Indústria Brasileira
Requerente: Auto Mecânica
-Rica Ltda.
'
Classe: 8e 21
Local: Guanabara
Atividade: Consertos. Serv. de Eletrl.
cidade, Lanternagem e Pinturas d•
Veículos, com compra e venda the
peças para o mesmo fim.
•
N9 839.820

;TRÊS UNIDOSI‘
DO CAJU \
INDÚSTRIA BRASILEIRA

MIRO
TRÊS UNIDOS
Indústria Brasileira
DO CAJU
Requerente: Lu.kmeyer & nho
Indústria Brasilehit
. Local: Rio Grande do Sul
Requerente: Eletro-Mec Tréa moei
• Classe: 41
do Caiu Ltda.
Artigos; Substâncias alimentícias e
Local: Guanabara
seus preparados. Ingredientes de aliClasse: 8
mentos. Essências alimentícias..
Artigos: Erstolamentos de Motora%

•
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N9 839.821

NL

ques, luvas, ligas, lenços, mantõ.s, vinhos, vinhos quinados, vinhos espumantes, vermutes, vouca
meias maiôs, mantas, mandrião, mane tasque.
tilhas ,paletós,
penhoar, ped+-

gas, pulover, pelerinas; pinches, polainas pijamas, punhas, perneiras,,
quimonos regatos, robe de chambre,
Indústria Braga-latia ioupão, sobretudos, saias, suspensórios, saídas de banho, sandálias.
swe,ater, shorts, soutiens, sungas, stolas, slacks, taier, .1 ..cas, turbantes
M.AGNÓLIA
ternos, uniforme,s e vest.dos.
Indústria Brasileira
Requerente: Ótica Foto Magnólia
N9 839.824 Ltda.
Estabelecido em: São Paulo
Classe: 8
Artigos: aparelhos de projeção, aparelhos de copiar fotografias, aparelhos de aproximação, aquecedore-.,,
I LI O
batedeiras, baterias, binóculos, bússoIndástria BraaileiN,
las, bobinas, câmaras fotográficas,
câmaras ampliadoras, diafragmas para fotografias, focalizadore.s para câmaras fotográficas, gravai-ares, fotografias, filmes revelados, flash, filInadores, flushes, instrumentos óticos
de observação e medida, lâmpadas
lentes, lentes de contacto, lentes,
ILIO
graduados, limpadores de lentes, luIndústria Brasileira
netas, lupas, . liquidificadores,, lupas, Requerente: Pirelli S.A. Companhia
máquinas cinematográficas, máquinas
.Industrial Brasileira
Estabelecido em'. São Paulo
fottgraficas, 'microscópios, óculos,
lasse: 39
pince-nez,
periscópios, , projetores
protetores, pilhas, -puxadores da fit- Artigos: Pneumáticos e câmaras de
ar.
mes, tripés, telescópios, tçIelupas.
ventiladores.
N° 839.825
N9 839.822

MAGNO

.
T. V. X AP
Indústria Brasil'
T. V . MAP
Indústria Brasileira
Requerente: . Indústrias Eletrônicas
T.V. MAP Ltda.
Estabelecido em: São Paulo
Classe 8
Artigos: aparelhos elétricos, aparelhos para uso doméstico, artigos eletricas, instrumentos e aparelhos - para
fins úteis: Aquecedores, aspiradore
acumuladores, aparelhos de iluminsção, aparelhos fotográficos, balanças
batedeiras, aparelhos para lavar e
passar para uso doméstico, aparelho
para expremer frutas e legumes, aparelhos de aquecimento central, chaves elétricas, enceradeiras, fogões
ferros elétricos de passar, filtros, fonógrafos, geladeiras, liquidificadores
estabilizadores de voltagem; exaustares. medidores, .transformadores, torradeiras elétricas, tomadas, rádios,
registros, relógios, televisores, válvulas e ventiladores.
N° 839.823

I Z

Indústria Brasileira
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•
• Classe 43
Artigos — Aguas ~ciais, águas gasosas, artificiais, beoidas espumantes
sem álcool, guarani% gasosa, essenelas paia ieiitgeiantes, ieliescos, reirigerantes, soaa, suco ae Irutas,
sifões, xai opes.
N. 839,828/829

Fevereiro de 1n6k3

N. 839.833

GALADIUM
0411.Elan.

Requerente — Lucy da Silva
Prado Ribeiro
Local — São Paulo
Classe 50
Gênero-- Marca de serviços a ser
aplicada pela • requerente em proRequerente — PI:..sacos
jetos e execucão de jardins, com ou
•
Plavicil S. A.
sem aplicação de pedras
Locai — Sao- rani()
ornamentais
Classe 23
Artigos — Teciaos era geral, tecidos
N. 839.834
para confecções em gelai, para tapeçarias e para artigos ae cama e
mesa: — algodão, alpaca, cânhamo,
cetim, caroá, casimiras, fazendas e
tecidos de lá, em peças, juta, jersey,
nylon, paco-paco, • percalina
rami, rayon, sêda natural, tecidos
plastips, tect.dos iniptuilicav eis, tecidos de pano ccuio e veludos —
(tecidos sintéticos)
classe 37
Ar tigos — Roupas 'orancas para cama
e mesa: — acolchoados paia camas,
colchas, cobertores, esiregoes, froRequerente — Alfredo de Freitas
nhas, guardanapcis, jogas uorciados,
Júnior
lençóis, mancas para camas, panos de
Local — São Paulo
pithus, panos para coi.sliia, coainas
Classe 26
de plásticos, toalhas de roso e banho.
Sinal de Propaganda
tóaihas de mesa, toalhas para ,jantar,
coalhas para banquetes, guarnições
Ns. 839.835-839 szqg
para cama, mesa e iJanho, toalhinhas
t cobre-pão) .
N. 839.830 -„
C

PLAVIL1R.
Incbietria

TRUNFO
DA BELEZA

OMPETI T ION

ENDUSTRIA BRASILEIRA

Z ri — 99 Indústria Brasileira

URSINHO PUFF
Requerente — Indústria e Comércio
Indústria Brasileira
de Lubrificantes Veloz HP S.A.
Requetente: Coluna S.A. Gral' ca.
Local — São Paulo
Jogos e Brinquedos
Classe 1
Requerente
—
Produtes
FarmacêuArtigos — Na classe
Estabelecido em: São Panlo i
ticos Gunther do Brasil Lida:
Classe 47
Local — São Paulo
Clas- e: 49
Artigos — Na classe
Classe 3
Artigos: briquedtbs, jogos e passaArtigos — Medicação cicatrizante
N. 839.837
tempos: Auto-ativeis, aviões, armas
de brinquedo, barcos de brinquedo
N. 839.831
baralhos, bolas, honecos bonecas. biliches, carrinhos, carimbos de brinquero, carimbos para colorir, jogos de
mesa, jogos e passatempos para ar,ç .
mar e formar, figurzs de aves, animais, objetos e pessoas, jogo instru•
tivo, jogos de armar, joelheiras, fantoches, máscaras, miniaturas de utensílios, objetos e coisas, tnis de mesa
.N••'è"
tômbolas, raquetes, piões, quebraca.beça.s, passatempo educativo, veículos
29>
de brinquedo, vai:a, para pesca :xadrez.
/4. 839.826/827

"5. S••;;,

INDÚSTRIA BRASILEIRA

•

Requerente — Produtos Farmacêuticos Gunther do Brasil Ltda.
Local — São Paulo
Classe 3
Requerente — Indústria e Comércio
Artigos — Medicação cardíaca
de Lubrificantes veloz HP S.A.
N. 839.832
Local — São Paulo
Classe 21
-Artigos — Na classe,
•01N . 839.838

izY
Industrio, Brasileira
Requerente: Indústria e Comércio de
Confecções Finas "Izy" Ltda.
LINDOBAINA.
Estabelecido em: São Paulo
Industria Brasileira
Classe 36
Artigos: artigos de vestuários e rouans feitas em geral: Agasalhos, aventais, alpercatas, anáguas, blusas, botas, botinas, blusões, boinas, babadoures bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão- coletes, capas, cha' Indústria Brasileira'
3es,. cachecols, chapéus, cintos, cintas.
Requerente — Lindoiano Hotel
NELMAR — ECONOMIA E PR!.
combinações, corpinhos, calças de seFontes Radioativas Ltda.
VIDÊNC IA LIMITADA
as,
calças,
camisolas,
camisetas
g
Local — São Paulo
choras e de. crianças, calções, raniClasse 42
Requerente — Laboratório Clinico
cueca, ceroulas, colarinhos, cueiros. [Artigos — Aguarbentes, apritivos.
Silva Araújo S. A.
casacds chinelo, dominós, echarpes, 'bitter, branay, conhaque, cervejas,
Local — Guanabara
Requerente . NELMAR — Economia
fantasias, fardas para militares e co- essências para bebidas alçoólicas,
. e Previdência Limitada
Classe 3
legiais, fraldas, galochas, gravatas fernet, gim, licores, nadar, punch,
Local — São Paulo
Artigos — um preparado
gorros, jogos de !ingeria, jaquetas, le- i rum, suco de frutas com ãlcool,
farmacêutico
Nome Comercial

À
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861
_

N.

839 .839'

Na. 839.843-839.844

AÇ

e de cortiça, suportes, suportes p ara •
N I 859.848
venezianaa, secauces, aonieni,e.s, tiiiios,
tintas çm lio, liquidas, soiicao ou 11as-tosas para maneira, ferro, parenes,
construçoes e necorações, coares, tecidos, fibras, celulose, barcos e vei- AGRO-PECUÁRIA NO=TE
culas, thiner, vasos, vasulia.mas, verDE MIM A-5 CO!'fI fi E -nizes; xícaras; sarcao.
—
N9 839.845
DÚSTRIA LTDA.-AGROESTE

Indústria Brasileira
APARTOTEL

Priolli
Requerente — Mario
_ & Cia. Ltda.
Local — Guanabara
Classe 33
Título
N. 839.840

,uar.naval
-..-Tt---1 36s
e Todos -os Ter
Cl—
Requerente — Mario 14. Priolli
& Cia, Ltda.
Local — Guanabara
Classe 33
Título
N. 839.841

•

Requerer:te — Mario H. Priolli
& Cia. Ltda .
• Local — Guanabara
classe-33
_ Título
N. 839.819

Requerente — José Mauro
Araneo
Local — São Paulo
Classe 11
Artigos — Ferramentas de tõda espécie, cutelaria em geral e outros
artigos' de metal, a saber: — alicates,
alavancas, armações para óculos, arruelas, • argolas, aldravas,s, arame
de metal, abridores de laa
liso ou farpado, assadeiras, açucareiros; brocas, bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, baldes, bombonieres, bules, cadinhos, cadeados, . castiças, colheres para pedreiros, correntes, cabides, chaves, cremones, chaves
de parafusas, conexões para encanamento, colunas, caixas de metal para
portões, canos de metal, chaves d,e
fenda, chave inglêsa, cabeções, canecas, , copos, cachepots, centros de
mesa, coque teleiras, caixas para
acondicionamento de alimentos, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafetei-nas, conchas, coadores; distintivos,
dobradiças; enxadas, enxadões, esferas, engates, esguichos, enfeitas
para arreios, estribos, esferas para
arreios, espiunadeiras; formões, foices, ferro para cortar capün, ferrolhos, facas, facões, fechaduras, ferro
comum a carvão, fruteiras,, funis,
fôrmas para doces, freios para estradas de ferro, frigideiras; ganhos
grelhas, garfos, ganchos para quadros, gonzos para carruagens; insig-•
nias; limas, lâminas, licoreiros. latas
de lixo; jarras; machadinhas,
molas para portas, molas para venezianas. martelos, marretas, matrizes:
navalhas: puas, pás, pregos, parafusos. picões. porta-gelo, po: eira,
porta-pão. porta-jóias, paliteiros panelas; roldonas, ralos para pias, 1ebifes, regadores; serviços de chá e
café, serras, serrotes, sachos, sacarolas : tesouras, ta:heres, talhadeiras

torquezes. te . 'azes, trava.diras, telas de
torquezes, tenazes, travadeiras, telas
de arame. torneiras. trincos, tubos
para encanumento, trilhos para por-tas de correr, taças, travessas. turibuic's, vasos, vasilhames, verrumas
Classe: 2:3
Ar Ligas: Argolas, açaror,..ro ::
jas, bacias, borracha n art.]
ta • icsbado) : cabos para "erra . a eis a i e
utensílios, caixr,,,,. pl . -a e..ori fli ,-_• i momento de a limeni.os. ch:.pas, cf-: ; . a para
remen,fôr , .
cesta ara uso ri .. ' / 1 t eria pla ,-tica, colas de n -nea acima dor,
copos de matéria plas i.v.:a, coado} as,
caixas de material piá ?ara Listerias, cestinhas, cruzetas. c'à-rti.. , es termoplásticos de ident.id.idé, ceimose,
chapas fotográficas; descans,),3 nora

pratos esmaltes (para uso lia asd Usina , estojos. enfeires cio mat a i hl
plástico para automóveis, escoadtarcs

Requerente: Agy opeeti:ii ia Nasças:, t
de
in;:s
4... ,
e

k.
Requerente.: Cia. Coata• lçaaaret h
• ....z;1
Administração Comércio e inciptiia
Classe: 25
lill9.319
Artigos: Ações, apólices, bieeias 3 ai tisticos, bônus, cartazes. alienes, desenhos, escudos, escuitrv4, e,s,anipns,
flâmulas, gravuras, letreiros, mane- AGRI
A GRI CUT 'T"r"
quins, .abras artísticas. nainets, pi o a«
jatas desenhados, nal:ala s artis,a,
E ',..,ANWAMENTOS
títulos.
Classe: 32
•
Artigos: Álbuns impressas, as enclários, scatálogos, folheto Impressos, folhinha.a impressas, jornais, livros, pe:
Agricultura e
ças cinematográficas e teasrais, pio- Requerente
r,:ane,:ailasn,sas
Zi(la.
gramas de rádio e televisão, imp.oissos,
,k111.j..; Ge-e...,
propaganda e prospectos impressos„
Nome Caule: alai
publicações impressas, trei ; .stz• ,s impressas.
N 9 829.850
Classe: 50
Artigos: Agremiações
boiLes, cassinos, cinemas 'bmes, e.(14icius
de apartamentos, empregJs dto

nejamento, empresas de p..tolicirtade,

emprêsas de turismo, empresas irn0a:..,,
binárias,. ernpr êsas de correteot,
hotéis e 2rnprêsas
IV' 839.846

BEMG
Reduerence: Banco ',2con,:on.,(-.0 de
Reqllet ente: Ban:',,
Minas Gerais S. A.
lv•- ina .-: C-e. eis S. "
1/4.
Ciasse: 25
Clay, - e: 95
Artigos: Ações, apólices, oórus e
Actiz.,g.
Artii go
nün11.3 C
títulos.
. Classe: 32
50
Artigps: Álbuns irnores,,os.
BAncoss CO is
rios, catálogos, folhe:o ,„ Mim essas. Artigos :
eomppillt.a., .. (I? 5(5110..sde
folhinhas impre. , .a s,
ano-uni-t i
peças cinematog r áficas •..!
ina mn
eto e invcstinvntes,
fane,
programa de rádio e
Presas')
cuirn este.'
pressos, propaganda e pros . in Gtós
pressos, publicaeões
impressa.
Na 8:;9.551
50
Bancos, casas orn
ias
Artion
conu3anhias de seguro. e Atp r is tv-; de
achninistraçã o, empresas te crf= , cli' o.
financiamento e inve ,, , imentos, (ui-in p-esas
presas de pia n men to,
— 1\7 ? 839.847

AGROES TE

uerenle : Agroputtu:n ta
de Mines Com.
Agi o-st e

1•Zol-).^.,t t-n

de pratos, estojos para ?eidos; facas,
Rè'onterente: S O E',
filtros de esponja, fita +;;orinte, tilmes
desse:
Apartamentos E( , iiina dos "'na FVuae
virgens, fôrmas para doces; funis, Artigos: Algodão elll 1)1'llt0 e
, Sinal
garfos, gomas de alméeN; . a. 2'01/11 jura rama ; cal em bruto ou
rciu ¡men te
_ Classes: 32. 33 e Sa
—
chapeleiros, guarnições de elalmo e preparado:
calcáreos,
r,:ra
N9 839.352
para arreios, guarnições de m.-L -Piai mineral, vegetal ou animal cm :..r" to f
plást i co para' automóveis: l arrw ;
ou parcialmente arem sada : ' ta Uca
•
caiu mantegueiras; massas pago pin- em bruto, fibras m i nei a:s
vegenits
tura; óleos para pintura. -1é ,fis de li- em bruto, geléias em ar no ai pai - BRA VIS s IMO)
nhaça; palitos de pt-s na, °climas cialm en te prepararas, sordaras em
(virgem) de celtdoide, !)enti.--;hos
bruto ou varria/ men te sseparada

arreios. porta-panos de ma. feriai
minério bruto, latex, ir iita
tico, pi °lidadores de raapas, *insano- ou parcialmente prepa sada, óleos orenas para móveis, pires. pratos, pá tos ou parcialnwnl e pinai

Ria s' — ,innasa
Àtivid:.des '21il'AiraiS

e

Requerente — Mario H. Priolli pulseiras para reló:; i os, os pala
nalha o, 13-.T' o ou ):ircialinunte
E s pe, euls Art i sitleos Limitada.
& Cia. Ltda .
diluir tintas: rebites„-e-Ánas,
rrer..-tra da , pas: as Nu , 1;s oe parcialClasse: 25
total — Guanabara
Trena ,
de asbestos. de pinho,
es,
Vé- s rt l aos Aeões, apólices, bibelots arco-n 'm
Classe 33
(linhas, rolos de imnrels::
I,ru'o amis mine- t t, t i eas. bônus, cartazes, flâmulas,
Título
fabricá -los) ; saleiros, m)!as de cardo
tais •
rais em bruto.
clichês. desenhos, escudas, essulturaa,
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Classe: .261
Classe 32
N^ 839.8a7
Artigos; Adôrnoa degraus, clormenArtigos: Publicação econômica perióse; escada; estiada; Iscruas, moldica contendo 'estudos e- prespectivas
duras, paineis, placas, caixas, calsua
sôbre todos os setores econômicos e
ce Ieriameneas, pulsos, puxactores,
financeiras do País, análise global doa
suportes, recipientes, tampas, repeses,
problemas da economia brasileira
timos e vasumanes, objetos estes de
N9 839.863
madeira, osso ou marfim
Ciasse: a?
Artigos: Balaios, esteiras, rédeas,
caixas, cestas, enfeites, estojos, guar-:
'lições, para moveis, malas, maletas,
A- Eclonorilla
protetores para cama e mesa, recipientes, reaessimentos, sacolas, sacos, PALÁCIO DAS TINTAS
artigos estes de palha ou libra
E Suas Perspectivas'
f
Classe: 28
Artigos: Borracha artificia ou sintética, celulóide, cêra para indústria,
Requerente: APEC Editôra S. A.
i
colas industriais, filmes virgens,
, Local: Guanabara
gésso, mataria plástica ou sintetaca,
•
Classe 32
oleas para pintura, pós para moldaArtigos: Publicação econômica periógem, tintas, vernizes
aa
dica, contendo prespectivas e análises,
Classe: 41
Artigos:. Alimentação para animais e Requerente: Palácio das Tintas Lida sínteses econômica e política em português e inglês, estudos especiais só.
para aves, carnes, doces, essências
Local; Guanabara
alimentícias, condimentas para alibre 'assuntos econômicos e adminisClasses:
1,
16
e
28
mentos, farinhas, hortaliças, laticítrativos do Pais, itnálise global dos
Gênero de 'negócio: Titulo de
nio, leite, peixes, rações alimentícias,
•
problemas macroaecanômicos.
estabelecimento
—... _...
rações balanceadas para animais, sala
jTÇ'39 .11C4
1 9 839.859
vegetais, viveies
Classe: 45
Requerente.: Bravo! Emprêsa Promo- Artigos: Mudas de árvores naturais,
tora de Atividades Culturais e Espe- flôres naturais, grãos de sementeira,
táculos Artísticos Ltda.
mudas de quaisquer vesaLais, plan'OBRAS MESTRAS DA
Lotai:, Minas Gerais
tas, sementes atara plantio
Classe: 25
Classe: 47
PINTURA CLÁSSICA
Artigos, Ações, apólices, bibelots Artigos: Álcool, carburantes, carvãc
4rtisticos, bônus, cartazes,. /lanudas, vegetal ou mineral, essências para
aiches, desenhos, escudos., esculturas, lubrificação, fluidos combustíveis,
Requerente: Editôra Codea Ltda.
estampas, gravuras, letreiros, mane- lubrlficadores para freios, para iluLocal: Guanabara
gana, obras artísticas, painéis, pro- minações, gás, gasolina, graxas
Classe: 32
ietets desenhados, rótulos artiasticas, lubrificantes, lubrificantes, óleos paAplicação: Obras impressas, aevistas,
títulos
ra iluminação, petróleo refinado,
•
fascículos, livros impressos,
Classe: 22
querozene
publicações
artigos: Albuns impressos, calendáClasse: 50
rios, catálogos, folhètos impressos, Artigos: Prestação de serviços rela.
N9
839.860
folhinhas impressas, jornais, livros, cionados com as explorações agrícopeças cinematográficas e teatrais, las, pecuárias, florestais, agro-indusprogramas de rádio e televisão, lin- triais, financiamentos, investimentos,
pressos, propaganda e prospectos empreendimentos,
planejamentos,
Impressos, publicações impressas,
projetos, çstudos, intermediação de
revistas impressas
valoras, assistência à pecuária e •à
Clame: 50
dlgricultura, administração de bens,
Artigos: Agremiações liaerari'as, re- administração de fazendas, granjas,
creativas, associações etflturals e
sítios e floras
recreativas, cinemas, emprásas ale
Requerente: Promocantro Promoções
N9 839.855
planejamento; de publicidade, de
artísticas e esportivas S. A.
propaganda, de teatra, de turismo, de
Local: Guanabara
rádio, de televisão, de espetáculOs'
Classe: 32
artísticos
Artigos: Jornais, revistas, publicações
2? 329.854
em geral, albuns, programas radiofônicos e na televisão, peças teatrais,
películas cinematográficas, sbows esINDOSTRIA BRASILEIRA
portivas de toda espete
AGRIPLAN
Classe: 50
Artigos: Publicidade em geral, proRequerente: Rachel G. Speiski
R,equei anta: Fábrica de- Bebidas moçõesa propaganda concursas e sorLocal: Guanabara
"Januarense" Ltda.
teios
Ra:luarenta: Agriplan, Agricultura e
Local: Minas Gerais
Classe: 36
Planejamentos Ltda.
N9
1333.1tal
Artigos: na 'classe
Classes: 42 e 43
Local: }Unas Gerais
Insígnia Comercial
Classe: 4
N9 8a9.856
Ai-algos: Algodão em bruto e em
N9 839.861
rama, cal em bruto ou parcialmente
piaparado, calcámos, crinas, cêra
mineral, vegetal ou animai em bruto
ou parcialmente preparada, cortiça
INPOSTRIA BRASILEIRA
em bruto, fibras niinerais e vegetais
:BOUTIQUE:
em bruto, geléias em bruto ou pareialmente preparadas, gorduras em
go bruto ou parcialmente preparadas,
Requerente: APEC Editora S. A.
Requerente: Guanabara Praia Cholas)
Requerente: Ratlial G. Spelski
latex, madeira bruta ou parcialLocal: Guanabara
Limitada
Local: Guanabara
manta preparada, minério bruto, óleos
Classe: 32
Local: Guanabara
brutos ou parcialmente preparados,
Artigos: Publicação econômica perióClasse: 36
Classes: 41, 42 e 43
ossos. palha em bruto ou parcialmen- Artigos: Titulo de Estabelecimento dica, contendo prespectivas e análises, Atividade:
Vendas de Chopp, nas
te- preparada, pastas brutas ou parsíntese económica e política em porPraias, Parques e Jardins
N9 839.858
cialmente preparada, pedras brutas.
tuguês e inglês, estudos especiais A• pêlos de animais em bruto, sais
N9 839.866
bre assuntos econômicos e adminisminerais em bruto, seivas vegetais
trativos do País, análise global dos
problemas macro- econômico.
Classe: 19
" FERJ* - ADISINI2T11/1 MEM
Magos: Gado asinino, gado bovino
N9 839.862 .
TRANSPORTES
gado caprino, gado cavalar, gado
rOBQUE SO ADMINISt IA BENS •
equino, galináceos vivos, gado muar
gado ovino, gado suíno, gado vacum
Classe: 25
.Panorarila da teonomti'
a Aalgoss Ações, apeolleea bibelots Requerente: Faria • - a.chninistração
de Bens S••.
artísticos, bônus, cartazes, ,elichas,
aministraçao
desenhos, escudos, esculturas, estam- Requerente: Fe'. Brasileira
Ita.qus ren t e Traa ss setes Dum ant taC.
pas, flâmulas, gravuras, letreiros,
nta ada
ter
'•
manequins, obras artísticas, painéis
Ttsaiaasn'.a: aPFC -aditara
Clsass:
Titula
projetos desenhados, -rótulos artístiI oral: C na. nabara
Loaal: Csatnribara
Arttgr.:
cos; titules
estampas, gravuras, letreiros, ustuseal
quins, ouras armariam, painda, prujetas dasennanos, Ramas ars:sacas e
titulos.
classe: 32
" Artigos: Álbuns Ámpresse. s, calendários, catálogos, folhetos impres.sos, folhinhas impressas, sornais, lanes, peças cinematográficas. e teatrais, programas de radio e televisa°, impasaos, propaganda e prospectas impressos, putuicaçóes impressas e realatas
impressas.
Classe: 50
Artigos: Agremiaçoes literárias, Iacreadvas, associações culturais e
recreativas, cinemas, emprèsas de
planejamento, de publicidade, de
propaganda., de teatro, de turismo,,
de ráctio, de televisão, de espetáculos
artísticos
— N9 838.853

„,33RAVO:

I SACADA.

SACADA'

PRAIA NOPP

DUMONT

C.IMMO

Quinta-feira ti

Fevereiro ep I9S8

(Seç'Éo 111)
.1n11•91.0.,
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Clas:.e: 11
Artigos: Arames lisos e farpados, cosi,:
dores, "Niampcs, p2m.:1.0S, 1,{ .4 exago„
nais de/arame ea l van,iiio :;ara paLnhins e viveircs, t.i.â. iiiiit:t: i i i ou.
dulada, Leias in-t(ilie . : 1.riia 1){::.•.11acão e filtros, telas e pen,:isss p.tra,
brititdores, teias ob .. .oiritit ii,,ra eqvadores, j,,r.:illis, ciscriio:iii.i, n,,,n
retas, tenis, quartnis do csp:.i.Ly , piI dando os arti g os: tm. etitc't-ii. ,, .i • '2111
fabricados também um tin i )iiiii, l'it:•to,
bron:ie e aço . a " {:{{..: {1
N^ esSa . I.

412)
rb'
•
Requerente: Editorial Bruguera Ltda.
{
Local: Guanabara
tz)
Clas.;e: 32
Requerente: Acetanil, Indústria e Cos's
Artigos:, Revistas. livros e publicacerclo de Plásticos Ltda.
çõss impresE-as
Local: Guanabara
Classe: 28
139 839.872
Artigos: Caixas, estojos, envólueros e
de
matéria
plástica
para
emcacos
balagens
Requarente: Supermercados Peg-Pag
Soctedaei e Anrinima
N° 839.808
INDÚSIRIA
Local: São Riuto
Classcr,, 8, 11, 11, 23, :.(3, 37, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 43 e 49
Rese.
N 9 833.879
'
V,p1A0
1
Lt;.'

91
4U

MAN

es

1/4

e)

Local: San ',1
C1u e:

nt4"

Ware:hos sistro-sanares

C:HEVRAL

Alla

l'

: i) •
{fp

INDÚS1RIA BRASERA

Requerente: Idar Aparelhos EletroSonoros Ltda..
Local: Guanabara
Classes: 6, 8, 9, 40 — Titulo
IV 9 839.869

Requerente: Cheval S. A. — Veículos
e Acessórios
Local: São Paula
Classe: 21
Requerente: Editorial Bruguera Ltda.
Artigos: Alavancas de 'c:titilai°, ambuLocal: Gusa-rima
larici as e suas partes integsantt'S,
Class:': 32
Artigos: Revistas, livras e publicações amortecedores de veiculos, aros para
veículos, automóveis e suas partes inimpressas
tegrantes, auto-caminhões e suas para.
N° 839.873
tes integrantes, aviões e suas partes
integrantes, bancos de veículos, barcas e suas partes integrantes, biclclet
as esuas \pai es integra ntb
es, ia•
?{,e
ços para vefculos, breques, calotas,
1L
câmaras de ar para veículos, camionetas e suas partes integrantes, carRequerente: S. A. Fábrica Lsits
retas e suas partes integrantes, carAlves Industrial de Fumos
is
socarias. carros motores e suas partes
Local: Bahia
as
Integrantes, carros reboques e suas
Classe 44
.
partes integrantes, carros tanques e
lir •
N' 839.883
para
suas
partes
integrantes,
chapas
0Requerente: Elisa — Editõra de Liveículos, chassis, direções de veículos,
b.
vros Infantis S. A.
eixos de direção para -veículos eixos
Local: Guanabara
FICA
de veículos elevadores engates de veíClasse: 32
culos, estribos de veículos, freios da
Requerente: Mem Propaganda S. A. Artigos: Revistas, livros e publicações veículos , guidões para veículos, héliimpressos. Peças para teatro, cinema ces de veículos, Jangadas, lanchas e Relu( rente: Rádio Corporation of
Local: Rio Grande do Sul
e televisão
:6
A tierlea
suas partes integrantes, locomotivas
Classe: 32
Local: E-tattos Unidos da América
e suas partes integrantes, manivelas
Artigos: Publicações impressas, alma- N 9 839.874, 839.876, 839 . 877, 539.878 para
veículos, molas de veículos, monaques, álbuns, calendários, catálogos,
tocargas e suas partes integrantes, Artigos: Maquinas para lavar e ui
revistas, livros, Jornais, programas
motocicletas e suas partes integrantes, para lavagem a seco, máquinas e
radiofônicos e de televisão, propaganmotoretas e suas partes integrantes, quinas ferramentas
ferramentas para tua na
impressa,
prospectos
impressos
e
da
navios e suas partes integrantes, ôni- dústria, máquinas e motores exce:a
programas impressos
bus
e
suas
partes
integrantes,
para••n•n••••••••-.,--, para velculos
gerado , .{1
brisas de veículos, para-choques de elétricos e usinasterrestres,
N° 839.870
de força, insi,:tilkveículos. para-lamas de veículos, pe- {çõcs
e máquinas para aourciment`N,
dais de veictl:os, pick-ups e suas par- iluminação, cozimento, esfriamenl1.5-,
INDUSTRIA BRASILEIRA
tes intrgrantes, pneumáticos de vs.!. I refrigeração, condicionamento do tílt,
culos pedais de "câmbio radiadores
secagem, e para fins sandpara veiculos rodas de veículos troles, ventilação,
componentes de tt::IS§
troleibus e suas partes integrantes, tários.ospartes
artigos acima referidos
vagões e suas partes integrantes
le
Classe: 8
1Vt 839.880
Artigos: Aparelhos e instrullitettdg3
para gravar, armazenar, transmM,
Requerente: S. A. Moinho Santista
retransmitir, receber, re: , rotiliztr , aIl,à1.
Indústrias Gerais
proce-sar e ou selecionar infe,1
Local: São Paulo
mações, dados, sons, música, itnari:t-3
Classe: 33
e ou outros sinais, aparelhos, instr,1!.
Artigos: Tecidos de e.asemira
mentos e gabaritos para te-itar, mkr
dir, p:sar, esquadrinhar, indicar e J11
Classe: 24
controlar, aparelhas laser, dispositiArtefatos de casemira
vos de gra,:ação de sinais,
Classe: 35
discos, fitas magnéticas e cartucho
Artigos: de vestuário, de toda sorte,
para os mesmos, aparelhos e instritt.
inclusive de esporte, e para crianças.
mentos para a navegação e ou co:tj
todos de casemira
trôle de veículos terrestres, nánticotê
Requerents: Ramal Comércio de UtiClasse:
37
aéreos e ou espaciais e outros objss•
lidades Ltda.
Artigos:
Acolchoados
P
,
tos espaciais nu aeroespaciais, baioY
ara cama acol Local: Guanabara
choados para cadeiras, aeolchoados
rias gétricas. aparelhos e instruinsn•=;
Classe: 50
para poltronas, cobertas para cama,
tos para uso em comunicação, inclu;•',„'
Serviços: Representasões em geral, cobertas para mesa, cobertores, colsive rádio, telefone, televisão e outro-s"
importação e exportação de máquinas chas, edredons, lençóis, mantas para
meios de sinalização, utensílios elésr
Industriais e agrícolas, veículos e suas camas, panos para cobrir ou enfeitar
tricos, aparelhos e instrumentos para"
partes intagrantes, aparelhos eletro- móveis, toalhas de altar. toa l has de Requerente: Aramificio Branchini S.A. Uso em laboratórios e ou para fins
domésticos e utilitário em geral
mesa, toalhas para banquetas
Local: São Paulo
científicos, apaselhos para enslnamen-

o'cR,
d,

Fábulas Eternas

ri:

Pervinc -Casimira

r_
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to, tseinainsiito ou apraudizagem,

pa, tes csmsonsntes de todas os artiscs acarta referidos
cia.sess: 11
Artigos: Ferramsniss de pi ecisão, e
partes componentes das mesmas
Classe: 20
Artigos: Apare:h:a náuticas e aeronáuticos, sistemas e instalações de
dirsçáo e contrôle para veiculss, marramos, aéreos, aeroespaciais e espaciais, partes companenses de todos es
artigos acima referidos
C:asse: 32
Artigos: Impressos e publicações, programas de rádio e de televisão, peças
teatrais e cinematográficas
N9 839.884

N• 839.888

SEVEN ARTS,Y,

-

Requerente: Fiel Som Limitada
Local: Guanabara
Classe: 8
Artigos: Discos gravados, discos sonoros, discos .automáticos, discos fonografados
temr•nnnn•n•ew
N/ 839.887

LUNIAX

NIC,0
„
,

4,<Z ,. •

.k

CONTORNO
INDUSTRIA FIRASILEIRA

T RI jl, L

•

•p.4;4(14.4

presuntos, paios, pastéis, 'spusa-puxa,
pirulitos, queijos, quefir, quirelas, raspas, reiscas, requeijõesc, ricota, sal,
sa g á, salsichas, salames, suco de tomates e de frutas para fins ECtrn entareA,
sanduiches, sopas enlatadas, sumo de
frutas, sorvetes, sementes de girassol
e sementes para pássaros, torradas,
tortas, tapiocas, toucinhos, tâmaras,
iciap:ro a base de pimentão, tortas de
a:godão, vinagre, torrões, xarcgies,
toucinhos, defumados, uvas, passa,
carnes em geral, gorduras em geral,
laticínios em geral' e rações para aves
e animais
N" 839.893

Requerei I [C . Companhia Mercantil e
Industrial Arapuá
1C
LocJII : São Paulo
Brasil ei
Classe: 5
Artigos. Metais em bruto ou parcialmente preparadas para uso nas indúsRequerente: Kibon S. A. (Indústrias
trias
Alimentícias)
I\1' 839.892
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Caldos, sopas, môlhos s
temperos, sucos de frutas para fins
alimentares, doces em calda, sopas
enlatadas e aveia
N" 839.8941895
Torre fações Associadas
Requerem. :
Inchistria e Comércio S. A,
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Produtos alimentícios em geral, rações balanceadas e alimentação Indústria Brasileira
para aves e animais, laticínios em
geral: Amido, araruta, azeites comestiveis, azeitonas, alpiste, alfafa, aveia,1 Requerente: Kibou S. A. ( Indústrias
avelãs,
amendoim,
,Irroz,
açúcar.
Alimentícias)
amando:is, ameixas, alho, aves abati Local: São Paulo
das, balas, bambons, biscoitos, bolaClasse: 41
chas, banhas, bolos, bolos gelados, Artigos: Doces em massa, em pasta,
bacalhau, batOtas, balas de mascar, em ge!éias, e cristalizados, doces em
baunilha, bombocados, caco, carame- calda, doces gelados, em compotas,
los, cravos, café, chá, chouriços, car- doces de frutas, doces em conserva,
nes cereais, creme de leite cangica, doces compostos, drops, balas, bom.
croquetes. coalhada, confeitos, creme, bons, bolos, pastilhas, pudins, pirulitos,
crocantes, carnes em conservas, salga- pós para refrescos, pós para pudins,
das, sêcas, defumadas e enlatadas, goma de mascar, tortas. sorvetes e
cebolas, camomila, cominhos, coxirihas.
essências
chocolates, cacau, , canelas, colort
Classe:
43
coloe
condimentos para alimentos
rantes doces de amendoim, de nozes. Artigos: Refrescos, refrigerantes, sucos
de castanha e de frutas sêcas cobertas de frutas e essências para refrigerantes
com chocolates, &ices, extratos para
Lagíséa
doces, drops, doces gelados, doces de cqna
leite sim ples e compostos, doces de
N 9 839.896
frutas eia conservas, preparadas em
massa, un calda, em compota e em
geléias, essências para condimentos e
preparações de alimentos, empadas, er
vilhas, feijoada, farinhas alimentícias
de
cereais, compostas ou não, féculas.'
5
s. X
flocos, frutas sêcas, passadas e cristalizadas fritaras, farelo, fubá, fermentos,
SE. Paulo - CePitai
frios, feijão, frutas naturais, feno, Requerente. Klbon S. A. (Indústrias
Alimentícias)
forragens flocos açucarados de milho,
Local:
São Paulo
farinhas de trigo, farinhas lacteas,
Requerente: Jocimar Archangdo
Classe:
41
farinhas
de
mandioca,
farinhas
de
Local: São Paulo
milho, farinhas de riiscas, geléias, Artigos: Balas, bolos, bombons, choco.
Titulo de Estabelecimento
goma de mascar, granulos, grão de lates, cremes, creme chantilly, coalha.
Classe: 33
bico, gorduras e óleos comestíveis, da, creme de leite, doces, drops, kens,
N' 839.890
erva-doce, ervamate, ioghurt, linguas, leite mussarela, pudins, pastilhas, pl.
legumes em conservas ou não, leite, rulitos, goma de mascar, ricota,
ioghurt, queijos, sorvetes e tortas
leite em pó e condensado, lombos, lentilhas, linguiças, mâlhos, mostarda,
1\19839.897'
PROP13.0.t.
mariscos em conservas, em salmoura.
Indústria Brasileira em extratos, em calda em pasta e em
geléias, mel, mortadelas, massas alimentícias, margarina, mussarela, fiameir.a
malte, massas de tomates, manteiRequerente: S. A. Pirâmide Industrial bre,
ga, milho maioneses, mandioca, noz
e Administradora
moscada, óleos comestíveis pastilhas,
Local: São Paulo
,›
praline!, pudins, pizzas, pães, páes
Classe . 49
doces, pickles, panetones, passocas, Requerente: Kibon S. A . (Indústrias
Artigos: Linhas, varas, rêdes para a pós para pudins, polvilhos, palmitos, Alimentícias
pesca, sauiá, iscas artificiais e tarra- pipocas pimenta, peixes em geral, maAlimentícias)
Ias
risccis, crustáceos, moluscos, patês,
Local: São Paulo

EQUIPE
Vestibulares

FIEL
_ SOM.

N° 839.891
\A‘A

Requerente: Carimbos Contórno Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 17
Artigos: Artigos e materiais para escritórios e desenho. Arquivos para
correspondência, almofadas para caRequerente: Societé Française d rimbos e para tintas, abridores de
Recherches Biochimiques
cartas, arquivos, apontadores, berços
Local: Paris, França
para mata-borrão, borrachas, brochas.
Classe: 3
canetas para desenho, cortadores de
Artigos: Substâncias químicas, produ- papel, colchetes, carimbadores, clips,
tos e preparados para serem usados
cestos para papéis e correspondência,
na medicina ou na farmácia
classificadores, coladores, canetas,
N° 839.885
zompassos, cofres, canetas tinteiro,
taanetas esferográficas, datadores com
amas, descansos para lápis e mistos,
esquadros, espátulas, furadores, fusi
nas, ficharios, fitas para máquinas de
r
escrever, fichas para arquivos, fitas
i gomadas, goma arábica, goinadores,
grampeadores, grampos e ganchos para
Requerente: Warner Bros Seven Aras escritórios, giz, godets, lápis, lapiseiros.
Inc.
molhadores, mapotecas, metros para
Local: Estados Unidos da América escritórios e para desenhos, papel carClasse: 8
bono, perfuradores, pastas para escriArtigos: Instrumentos de precisão, tórios com fechos de metal, portaInstrumentos científicos, aparelhos de
porta-canetas,
porta-lápis,
uso comum, instrumentos e aparelhos tinteiros,
portaporta-cartas,
didáticos, moldes de tôda a espécie, porta-carimbos,
aceasarios de aparelhos elétricos (ia- blocos, penas, prensas, pincéis, prendealusiva válvulas, lâmpadas, tomadas, dores de papéis, percevejos, réguas,
ti^ soquetes, etc), aparelhos fotográ- stencil, separadores para arquivos, sifidas, radiofônicos, cinematográficos, netes, tintas para escrever, tiralinhas,
maquinas falantes, etc, discos grava- tintas para carimbos, tintas para duplidos e pilmes revelados.
cadores, tintas para impressão, tintas
rpara desenhos e aparelhos para tirar
Classe: 32
Antigos: Jornais, revistas, e publica- cópias, pastéis de tinta para escrever
çaas em geral, álbuns, programas ra- e desenhos, elásticos para papel,
dinfônieos e de televisão, peças tea- trinchas e refil para canetas esferotrais e cinematográficas
gráficas
TERMOS DEPOSITADOS
N9 839.880
EM 24-1-1968
N° 839.886
•

NICIAFILIN

Feve-eiro de 1968

Se-'to III)

1-CALDO
Indústria

JARDIM
Indstria Brasileira

XI-LARANJA

XI-NATA
Indiistria Brasileira

Indastria Brasil

Requerente: CEAG Limita

Local: Inglaterra
Classe: 8

Rialgos: Lâmpadas, lâmpadas e /anteiam elétricas, e antenas paro rádios

de automóveis

-
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Artigos: Produtos alimenti,cios emI utensílios, objetos e coisas, tênis de
geral, rações balanceadas e alimenta- mesa, tomboias, raquetes, piões, caiaeducativo,
passatempo
ção para aves e animais, -latamos em ora-cabeças,
geral: Amido, araruta, azeites comes- veiamos de brinquedo, varas para
tiveis, azeitonas, alpiste, alfafa, aveia, pesca e xadrez, joeiheiras e fantoches
açúcar, arroz, amendoim, avelãs,
N° 839.899
amendoas, ameixas, alho, aves abatidas, balas, bombons, biscoitos, bola.
chas, banha, bolos, bolos gelados,
ir(
.
z •-3
bacalhau, batatas, balas de mascar,
baunilha, bombocados, caco, caramelos, cravos, café, chá, chouriços, carnes, cereais, creme de leite, cangica,
croquetes, coalhada, confeitos, creme,
crocaanes carnes e u conservas, salgadas, SêiJS, defumadas e enlatadas,
cebolas, chocolates, camomila, cominhos, coxinhas, cacau, canelas, colorau, condimentos para alimentos e colorantes, daccs dc amencloas, de amendoim, de nozes, de castanha e de
frutas secas cobertas com chocolates.
INDUSTRIA BRASILEIRA
doam extratos para doces. drops. doces 9 ,:ados. doces de leite simples e
compo.stos, doces de frutas eia conservas, preparadas em massa, em calda, Reqtterent , : Coluna S. A. Gráfica,
jogos e Brinquedos
em compnta c em geléias, essências
Local: São Paulo
para condimentos e preparação de aliaClasse; 99
' mentos, empadas, ervilhas, feijoada,
Artigos:
jogo
instrutivo e passatempo
farinhas aliinenticias, de cereais, comeducativo
postas ou na°, féculas flocos, frutas
N" 839.900
secas, passadas e cristalizadas, fruta
ras, farelo, fubá, fermentos, feaSio,
frutas naturais feno. forragens fio:os
açucarados de milho, farinhas de trigo.
farinhas lácteas, farinhas de mandioca.
farinhas de milho, farinhas de rascas,
geléias, goma de mascar, granules,
:01}um
grão de bico, gorduras e óleos comestíveis, erva-doce, erva-mate, ioghurt,
línguas, legumes em conservas ou imo.
El
leite, leite em pó e condensado, lombos,
lentilhas, linguiças, malhos, mostarda,
•
1
mariscos em conserva, em salmoura,
em extratos, em calda, ern pasta e em
Mbinn
.C.rsni
•
geléias, mel, mortadelas, massas alimentícias, margarina, mussarela, fiamINDUSTRIA BRASILEIRA
bre, malte, massas de tomates, manteiga, milho inioneses, mandioca, noz Requerente: Coluna S. A. Ciática.
moscada, óleos comestíveis, pastilhas,
Jogos e Brinquedos
pralinés, pudins, pizzas, pães, pães
Local: São Paulo
doce pickles, panetones, passocas, pós
Classe: 49 •
para pudins polvilhos, palmitos, pipo- Artigos: Brinquedos, jogos e passacas, pimenta, peixes em geral. maris- tempos: automóveis, aviões, armas de
cos, crustáceos, moluscos, ptés, pre- brinquedo, barcos de brinquedos, basuntos pirulitos, paios pastéis, puxa- ra l hos, bolas, bonecas, bonecos. bolipuxa, queijos, quefir, galreias, raspas, ches, carrinhos jogos de mesa jogos e
rascas, requeijões, ricota, sal, sagas, passatempos para armar e formar, fisalsichas, calames. suco de tomates e guras de aves, animais, objetos e pesde frutas para fins alimentares sal- soas, fantoches, joelheiras, jogos de
sichas, sopas enlatadas, sumo de fru- armar, máscaras, miniaturas de utentas, sorvetes. sementes de girasol e sílios, objetos e coisas, tênis de mesa,
sementes para pássaros, torradas. tor- teanbolas, raquetes, piões, quebratas, tapiocas, toucinhos, tâmaras tern- cabeças, carimbos de brinquedo, capêro a base de pimentão, tortas de rimbos para colorir, jogos instrutivo,
algodão, vinagre, torrões, xarques. passatempo, educativo, veículos de
toucinhos, defumados, uvas, passa car- brinquedo, varas para pesca e xadrez
nes eia geral, gorduras em geral,
e rações para aves e animais
N9 839.901
N° 839.898

LI

OS TRE$ PORQUINHOS
Indástrisi Brosileira
Requerente: Coluna S. A. Gráfica,
Jogos e Brinquedos
Local: São Paulo
Classe: 49
Artigos: Brinquedos, jogos e passatempos: Automóveis, aviões, armas de
brinquedo, barcos de brinquedo, baraINDUSTRIA BRASILEIRA
lhos, bolas, bonecos, bonecas, boliches, carrinhos, carimbos de brinquedo.
carimbos para colorir, jogos de mesa.
Jogos e passatempos para armar e
formar, figuras de aves, animais. oh- Rt...u&-mi t o; coi/m.
nráfIcri
Jogos e Bianquedoa
fetos e pessoas, jogos de armar, fogo
Estabelecido em: São Paulo
instrutivo, máscaras, miniaturas de

Fe- irio da 19C8

Classe: 49
Artgas: BrinquGuos; jogus e passatempos; autranoves; a,vi.oes; asmas
de uri/Aliados; Dum de uringiumas;
Paramos; Doias; uonecos; bonecas,
uoncnes; carrinhos; carimoos ue
orinquedo; carimoos para colorir;
jogos de mesa; jogos e passamnp•Js
pia armar e loirnar; liguias os
aves e animais; oojetos e pessoas;
jogos msbrutivo; jogas QC as mas;
joeineiras; tamociles; mascares; .niindústria ifrasileint.
n.taairas de utensii—s...; oojotos e coisas; tanis de musa;; tumoolas; raquetas; piões; quem a-caueçaa; pasaasempo eauca,tiau; veicuios ae luas- Requerente: S.A. Indústrias Raul:iqueuo; varas para pesca e xauez
das F. Ma. arazao
Local: São Paulo
N 9 839.902
Cire;se: 22
Art`gos: Fios e linhas am geral, fie linhas para tcc p la
tueota;'ent;
costura; bordados é pata USO C n.)-•
'nom"; fios especais de rayon
pneumãticcs; Los e linhas puma t: abalhos m anua -s
bin :1*
Cia',--: 23
Fa Y cneas e tac cb . s em
ai
fazendas e teridcs ent paç,v; apuas
reta!nr s
Classe: 3ti
ArCgos: Para (Ls.in.,u.r res:.;.fos;
roupas fe tas; sorn:-ennh.cc'cid
ou sob medida para honvn,
ras e crianças; a g as.ilhu:i; aaã:
aventais; L'Sli'EUi:.:1110':;
a;
I liDÚSTRI A BRAS LEI RA
blusõs; boir as; boas-: baleres;
binações; ca.acos; C ? .' tic o'2 s: capa 2s:
calças; calça-arava:: cantos: e
canasas; camisolas; camisata. ; • sa,Requerente: Coluna S.A. Gráfica, ções; cartolas; OC•i2.:s; corparsaa;
ceroulas; cuecas, ealarinima; eu:aJogos e Brinquedos
Estabelecido em; São Paulo'
ros; chapéus; capara tes: nassa I, as:
chaies; calçados; doi/nuns;
.s;
Classe: 49
estolas; fardamentas; fanias.as ;
LiArt'gos: Brinquedos; jogos e pass
das;
gôrros; galochas.; gravat is;
tempos . autcmoveks • aviões; anilas guarda-pó;
j aguaras;
de brinquedos; barcas de brinquedos, logos deimpermeáveis;
1 ngfries; lequv;;
baralhos; bolas; bonecos; bonecas; mancarias; ligas;
librés;
angéries;
aie
boliches; carrinhos; carimbos
mantas; raivas; rna,üs, alude:abrinquedo; carimbos para colorir; ras;
dores; palas; paletós; puntufas:c.11jogos de mesa; jogos e passatempos jamas;
penhoar; punhos peada e
para armar e formar; figuras de peitilhos
para camisas; pelertoss;
aves e animais; objetos e pessoas, p olalne.s; po
Puldywreã:
jcgos instrutivo; jogos ,Te armar; nos; guép:s; uehes;
regalos; robe de ely,4; ajoelheiras; fantoches; mascares; miniaturas de utensilios; objetos e Coi- bre; roupões; roupa de brim par g o
sas; tênis de mesa;; tômbolas; ra- trabalho; roupas para banho é - mira
para cr anças; sa4ts;
quetes; piões; quebra-cabeças; pas- esporte; roupas
shorts; sungas; slecks; suesatempo educativo; veículos de brin- solidéos;
teres;
soutiens;
sandálias; talares:
quedo; varas para pesca e xadrn
ternos; toucas; turbantes; unifoiltirs
mditares;
uniformes
escolares; titi/q9 839.903
lai-mas para empreqadas e vestir' ,s
Classe: 37
Artigos: Roupas de cama e IllePR "111
geral: Atoalhados; acolchoados e
cobertas para cama e mesa; edredons; esfregões; fronhas; guarda
pos; g uarnições e serviços para chá;
jantar e café; g uarnições bordadas;
jogos de toalhas; lenço2, panos roira copa e cozinha; toalhas de Usa
I NDÚSTRIA BRASILEIRA
toalhas de banho . de resto
e de mão; toalhas Para banquetes
lqiumetit 75, e
t oalhas e atoalhados
t r ri

MONAS

NQ

B39.909-12

Requerente: Brashólanda Ltda,
Local: Paraná
Classe: 41
Artigos: Queijos

N 9 839.904

Indústria Brasileira
_
.
eAcirilLpos
dtsiDÚSTRIA ARASREIRA

Requc

rente: S. A. Indústrias
das P. 'TvIatarazzo
Local: São Paulo
C l asse: 22
Artig os:
e linhas Pios e linahs em geral; floa
tecelagem; tric otarnn:
eostuva;para
bor dadeá. e -ara
o co
Retinerenf e . Indústria ae Ladrilhos !num; fios esp
ecia i s de rayon
pneum
:ri) / rançta Ltda.
áticos; fios e linhas p ara p*a
treg...,
rsr a raa do Sul
balhos manuais (exceto barbante):
rlass4>: 16
Cl asse: 23
Artigos: Fa
Ariizos: Ladrilhos
zendas e tecidos em gere; faz
endas e tecidos em peças:
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C86 Quinta-feira 8
aparas ou retalhos
Classe: 38
Artigos: Para distinguir vestuários;
roupas feitas; semi-confeccionadas
ou sob medida para homens; senhoras e crianças; agasalhos; anáguas;
aventais; babadouros; batas; blusas;
blusões; boinas; bonés; boleros; combinações; casacos; casacões; Capotas;
calas; calça-saias; ; cintos; cintas;
3ainisas; camisolas; camisetas; calções; cartolas; coletes; corpinhos,
ceroulas; cuecas; colarinhos; cueiros chapéus; capacetes; carapuças;
chales; calçados; dolmans; echarpes;
e stolas; fardamcntas; fantasias; fraldara; gorrcs; galochas; gravatas,
gutu*da-po; impermeáveis; j aquatas;
loaos de lngéries; lenços; leques;
;eriçarias; ligas; librés; lingéries;
y as; mantas; meias; maiôs; modelaames; palas; paletós; pantufas; pilamos; pcnhoar; punhos peitos e

?eitilhos para camisas; pelerin
polaines; pouches; puloveres; quimo no.; quépis; regalos; robe de charnare ; roupões; roupa de brim para o
ira,: ilha; roupas para banho e para
esytte; roupas para cr_anças; saias;
shorts; sungas; sla.cks; suetere s; soutiens; sandálias; taieres;
te: tio,.; toucas; turbantes; undorrnes
m 4ie:res; uniformes escolares; uneformes para empregadas e vestida,
Classe: 37
Art • gos: Roupas de cama e mesa em
gerai: Atoalhados; acolchoados e
cebe.rtas para cama e mesa; edretons ; esfregões; fronhas; guardana pcs; guarnições e serviços para chá;
jantar e café; guarnições bordadaz.,
os de toalhas; lençóis, panos para copa e cozinha; toalhas de us
pu.soal; toalhas de banho; de resto,
e de mão; toalhas para banquetes e
toalhas e atoalhados trabalhados

Fevereiro de 1968

III)
TV' 839.920

N9 839.9114

•;to

Ire em bruto ou parcialmente preparado, estearina, gelatina em bruto ou
parciainente preparada, guta-percha
em bruto ou parcialmente preparada,
Óleo de linhaça, óleo de soja em bruto
Classe: 48
Artigos: Acetona para toucador, ainô.
nia perfumada, produtos não medicinais contra a caspa, cêra depilatória, depilatórios, dissolventes para
toucador, eter perfumado para toucaaor, ge.atina para toucaaor, glicerina perfumada, óleos para pele, não
medicinais, pomada náo medicinal
para o cabelo e para a pele, sobonetes
não medicinais
Nv 839.926

Alda Earbosa Abreu
a1:
ia
Casse: 32
Requerente: Decofat;5::, a "GAP ." Ltda Ai tigos:
!riliináçues, álbuns impresLocal: São Paulo
sus,
uiilendarlos, folhetos
imiiressas,
Artigos: Serviços tC decorações
71;3 la, ./
eimmatográficas,
peças
pisoramas de rãdi 3 e
N 9 82:). 917
vogramas impressos,
escrita, pros.
I.: :tos
eJeritos, pub icações
irr.f.YiessaS,
I as impressas, roteiros
impre , .:e3 de filmes e de peças
tt a irais

Requerente: Eletrocord Instrumentos
c
Mus' cais Ltda.
Local: São Paulo
kit igos: Clarins; clarinetes; come-

a; flautas; guitarras; caixas de

nkaCca; instrumentos musicais de
airda, instrumentos musicais de peraissão; instrumentos musicais de
, opro; metais de bateria; órgãos;
p:stões; pianolas; pianos; teclas para órgãos; pianolas 'e pianos. v!olas;
violinos; vlolões; violoncelos

Requerente: Indústrias Químicas
Espagíria Ltda.
Local: Guanabara
Requerente: .3utanplan-Planejamento
Classe: 32
Integrado S.A.
Artigos: Almanaques, álbuns impresLocal: Guanabara
sos, anuários, catálogos, folhetos imClasse: 33
presscs, folhinhas impressas, jornais,
Insígnia:
livros, programas de rádio e de televisão, programas impressos, propaN° 839.918
ganda impressa escrita, prospectos
impressos escritos, publicações impressas e revistas impressas

N 9 839.914

DISCADO
INDÚSTRIA BRASILEIRA

CAMBARÁ

Requerente: Administradora e
Agrícola Camará Ltda..

Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Administração de bens
imóveis
Nry E39.919
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•Indústria Brasileira'
Requerente: Indústrias Químicas
Espagiria Ltda.

Local: Guanabara
Casse: 1
Artigos: Absorventes químicos, ácidos,
adesivos químicos, água distilada para
indústria, água oxigenada para in
dústria, álcalis químicas, álcool para
Indústria, alvaiades para indústria,
amônia, anilina, anti-corrosivos químicos, anti-ferruginosos químicos, anti-oxidantes químicos, benzina, bicarbonato para indústria, borax, cálcios,
cânfora, cianureto, corantes químicos,

glicerina para indústria, impermeabilizantes químicos, potassa, removedores químicos, secantes químicos, e
6
soda causticas
Classe: 3
Requerente: Fábrica de Balas São
Artigos: Produtos farmaceuticos
João .A.
Classe: 4
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Cânfora em bruto ou parArtigos: Ba'as, dôces, • caramelos, cialmente preparada, caolim em bruto ou parcialmente preparado, énx0drOPS, frutas secas e em calda
!

N9 839.928

r'
2)Vwit

dissolventes químicos, fluídos químicos, fluídos químicos para indústria,

.. I i

Itèquerente : Cia. Melhoramen tos de
São Paulo — Indústrias de Papel
Local: São Paulo
Classe: 32
tkrtigos: Álbuns, brochuras, folhetos,
histórias, livros, prosas, publicações,
impressos;
tevistas e romances, todosradiofônicos
brogramaa de televiso e

Requerente: Vercsit Sociedad Anonima Comercial Financiara Imobiliaria
Local: República Argentina
Classe: 1
Artigos: Catalizadores, estabilizantes,
plastificantes e produtos quimico2
auxiliares para indústria plástica
Classe: 47
Artigos:- Lubdificantes para a
Indústria plástica

INDUSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Discado — Distribuidora
Campineira, de Doces Ltda.
Local: Brasílià — Distrito Federal
Classe: 41
Artigos: Doces crstalizados e em
calda

1

N9 8$5.927

VESTAIiLIT

AZUL

Ind. Brasileira

Requerente: Veresit Sociedad Anordma Cemercial Financiara Imobiliaria
Local: Repualica Argentina
Classe: 1
Artigos: Substur e e preparações
quimicas 11,i:toas r..,s indústrias de
borroclia, de p..istic.:s e na
meta_urgia. Sa:..2.S metálicos

N9 8:;9.921

N9 839.913

O:1

VERESIT

Reguei

•
Requerente: Indústria de Bebida"
Gambarotta S.A.
Local: São Paulo
Classe: 42
Artigos: Pernet
N9 839.929

1 PREL
Indústria Brasileira

Requerente: Imprel — Importadora
Comercial Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 8
Artigos: Aparelhos fotográficos, cinematográficos e fonográficos, a saber:

projetores, filmadores, câmaras, telas,
gravadores, rádios, televisores,
amplificadores e toca-discos

Quinta-feka 3
IV'

839.930

1/2 IP errr Dtípià umensão

Requerente: Rio Som C.A.
Local:. Guanabara
Classe:. 8 Expressão

DIF.) OFICIAL (Seço IN;
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aaaaee
coço, medalhas, pis:estares, prendeaoClasse 17
sa.e..e.o tia elaaaaa,
re,s de giaaawars parolas 'amarrais ou Artigos: 'aláqueaas e instalaçies paree _artiaos;
t
cultivadas, rubis, lapidador, safiras. eberlDOrlaS e acsenno,' nao nicaieusa
c+1,111,* tá
ILLUC
.45i4.i)C111.
.L41.1145 %AI
,,,,,,,
topazaa lapaeaaus,
pnas ciastals 38 e 40
eladas, turquesas iap.aaaas
cia.s.se 23
CIRSJe 16
Artigos: l'uCÂUOS em geral
Artlaos: Pisos, escoa, deraoee preNa9 8SU.e34
Classe 28
Artigos: Artefatos e produais acaba- ,rOgicau as, raoços pa a coas.-tais^.
das de origem animal, vegetal e mi- eanspas, coiun-s, Int);.OACOs. pescas
neral nao inanimos em otaxas sias- para pavimen,a,ao. e revestiraecm
c,iasee 39
ses; artefatos de sUasteanc.as quonecas não incitados em outras causas Arragos: Espuma ce Dorraeris, esouma de latex em cnapas,
Classe 36
iNDúSTRIA. BRASILEIRA
ienço.,s
Artigos: Artigos de vestuário, de
tõda sorte; inclusive de esporte, e
Clame 34
para crianças trralaas, cueiros, etc.) Artigos: Tapetes, corimaa, oieltdcz
Requerente: Actium Jóias Ltda.
encerados, coberturas de rrie.tiriai
Classe 37
Local: Guanabara&
piasrico para pisos, ca,p'acrum e
Artigos; Roupa cie cama e mesa,
Classe 13
passa CICITD"
cobertores, toalhas de aso
Artigos: Alianças, anela, abotoaduras alusiva
de punho, alfinetes de gravatas, pra- pessoal, panos de prato e liv.-logos
N9 839.947-e0
celeees, lariLhantea, brincos, broches;
N" 839,-941
contas preciosas e semi-preciosas,
correntes, chaveiros, correntes de
ouro, de prata e platina, diamantes
lapidaaos, esmeraldas lapidadas, medalhas de ouro de prata e de platina, opalas lapidadas, pérolas naturais ou cultivadas, pulseiras, preaaedores de gravata, pega ladrão e berloques cie metal p.eceisa ou nao

ACTIUM

kkçr-is?'

N9 839.935

Marca de Serviço
Requerente: Soterp — Sociedade
Técnica de Reformas e Pinturas Ltdia
Local:. Guanabara
Classe: 50
Artigos: Serviços de: Pinturas, reformas, instalações hidráulicas e elétricas, reformas de incineradores e Lixeiras, impermeabiAzaçaes de Caixas
d'água e terraços
N9 839.932
INDÚSTRIA

BRASURA

Ticirke i

Requerente; José marques das Neves
Local: Guanagara
Classe 13
Brasileira
InchIstria
Artigos: Para proteger e distinguir
jóias, a saber: alianças de* oaro pra-ta e platina, cone pedras pracmáas ou
ou platina,, ornados com pedraa
Requerente: Tecidos Novaes S. A. prata
preciosas ou não, anéis de ouro, praLocal: Guanabara
•
ta, platina com pedras preciosas ou
Classe 23
berloques de metal precioso ou
Artigos: Tecidos de algodito, de ca- não,
ootões de colarinho, bracenhamo, caro, juta, linho, lã, raion e imitação,
letes,
brincos,
broches ornados coxa
seda, cas.sa, cambraia, brim, cretone, pedras pmciosas
ou não, correntes
jersey, fustão e sada mixta
pa t relógios, cordões para pescoço,
medalhas, pulseiras, prendedores cle
AT9 839..933
-ggravata, pérolas naturais ou cultivadas, rubis lapidados, safira lapidadas, topásios lapidados, turmalinas
lapidadas e turquezas eu:aladas
N9s. 839.936/940

'INDÚSTRIA. BRASIIII-RARequerente: Manoel An In to
Mesquita
Local: Guanabara Classe 13
Artigos: Para proteeer e distinguir.
jóias, a srber: Mancas de ouro, pra-.
tta, pielana. corn 'peares nreciaseis ou
não, alfinetes de gravatas, de adro.
prata ou nla tina, cam pedras nraelesaa ou não, anéis d e ouro oreta ou
platina com pedras nrOC10SaS MI não,
bera:mutat ria matai nre ainsa nu uni
tareio Keões ar! 1-' 1,a-iate-, 1,1•9,-,'N'tg.:
b rir. ^^. hrn-M• ^ ,1 ~Mn,. r.. n ••••• -.1.•,1 c
preciosas ou não, va rre/lies, cordreat.
tanto para relógios corno para o pes-

Fere, ti...o c:e-

Requerente: Fornecedora peetrica
Foresa Ltdua.
Local; São Paulo
Classe 8
Artigos: Instrumentos de precisa°,
instrumentos cientificos, aparelhos de
uso comum, 'instrumentos e tnar,:alies
didáticos, moldes de tõda espécie,
acessórios de aparelros elétricos tinclu. iva válvulas, lâmpadas, tOmodos,
fios soquete.s, etc.
aparelllos ron O
gráfico
s, cinematograficos, maquinas
falantes, etc.), discos gravados r
filmes revelados
N9 839.942

MASSAS
IJR

Cg

Requerente: Massas Purieh Laia.
Local: Rio Grande do Sul.
Classe 41.
•
Artigos: Musas

ui.dto-ia.siyaoso,

Y 839.943,946

N'

Ri sorl:ort
Requerente: Abanca — sotaes
e Arrn- -.ralos S. A.
Local: Sâo Paulo

Requerentr • teu n -aa Material
Plestico S A.
Loca!: Guanabara

Requerente: Videan vtaLerialPiá:ate:a
Sociedade Ananima
Local: Guanataxg.
Classe:
Artigos: Espuma de iserrr.can esptma. de iatex em ei a n . 1.3, 14.:11.1-143 OU
lenço .i
Classe:
Artigos; Paeoa, tacca,
piofabries.da" blocos para. conatruçõas,
chapas, colunas, masa/atas e placar
para pavimentação e revestimento
Classe: es
A.rtleae. Material pIii. 'c m chapa'.,
placaa felliaa ou lana as; espuma ae
plástica em chapas, p'lleae ióebas
. lençóia
Claras: 34
Artigos; Tapetes,. cortinas; «laradas,
encerados, cobertura; de anta:au
plástico paia pisoa, capechna e passadri.ras
N. 239-.951

KOTLAS
INDUSTRIA BRA SILEIRARequerente: Confecções Kctlas ae.da
Local: São Paulo
Classe: 36 •
Artigos: Artigos de vestuários,
tsIda sorte inclusive de esporte, para
homens, senhoras e puxa crianças, a
saber: abrigos quando vestuário; agasalhos; alpercatas: alvas; anaguaa;
aventais; baby-dolI; barretes; ;Atas;
batinas; br rmudas: Ishaaaa; bruervis:
boinas; boleros; bonés; borzeguins;
botas; botinas; cache-cols; cache-r.ez;
calçados; calças; ca l cinhas; calções:
inclusive para a'porte: camisa.s; camisas de fôreis; camisas-pago; camisetas; c am is olas ; ea isol õ as; canoa
de betas ( p ern&ras); capacetas; capas: capotes; carapueas; cartolas;
casacos; ca v acas; casquezes; casulas;
ceroulas; chales; chanéus; chinaa3.9;.
chuteiras, cintas: cintos: cinturões:,
e l,r~nan: cal einhoe : rinlate
e- •
bi nações; corpinho; cuecas; meros:
euloteS; dolmans; domines; echarpes;

C32 edv..~ 3

t

•

espartilhes; e,ac,"-as; fantasias; farda-0
mancos; 'atoar iratuas; fraques; aalocnas; ganuelas; guar1a-p0;
gravatas; náUitoa; japenas; jaqueasa;
jaquetões; lenços; liorés;; 1.ga_a angemes; luvas; maiilots; mandrio-a;
manipulas; manias de tiso • pcssoal;
manteaux; mantilhas mantas: martas; martinhas; meios; meias confecções; modeiaclores; palas (ponchos
leves) ; palatos; pantufas; paramentos; peigncirs; pelerinea; peles quando vestuario; perneiras; peugas; ' pijamas; oeitilhos; peitos; polainas;
•ponataaat puloveres; punhos; (pejais;
quimaanos; -agalos; renards; robes de
chambre: eoupas brancas de uso pessoal; raupaa de baixo; roupas feitas;
roupas para esporte; roupas para
operários; roupões; saias; sandálias;
sapatas; sobre-pelizees; solidéus;
shorts; shooteiras; slaks; sobretudos;
stainas; soutiens; sueter; sungas;
suspensórios; tailleurs; talabartes;
tiaras; togas; toucas; túnicas; turbantes; uniformes; vestidos; vestimentas para trabalhadores; vestuários; véus; visons

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Feverbro de 19à

Classe: 6
Artigos: Máquinas e .suas partes
IlaQ uic,uious nas ,basses
•
7, 10 e 17
Classe; 11
Art.gos: Ferraaaantas c tõda espaaile,
maquina
texueiu quaiaio pa_aeS
feri amen as e e me.. uri fi em
Requerente viobin Corp,:ration
Pequenos artigos de qualquer metal
Locas: Estados Unicios da Amet,ca
e;,••,>
quaiiia, iam 05
Classe: 41
ciass2:
Artigos: 1.1plenr.:11;.(os nutricionais, a Artigos: Veículos e suas partes inteaabtr, pruciutos cia gCl.a tie
arailtea taci.: o I:.
e movais
ue cereais, iarmaa ue (sane e ,ariN9
839.960
nna ae peixe, carne em po oa
risada e p-ixe em po uu pulverizado
N.9 839.955

N9 839.968

VIOBIN

N. 839.956

•

Indústria Brasileira

rRIOSORE3

Requerente: SIAC — Sociedade Industrial Administradora e Constràtora Ltda.
Local: Guanabara
Requerente: Abbott LabOratortes
Classe: 16
Local: aaaaciaa unidos da Amér_ca Artigos: Azulejos;
adornos para teiaase: 10
tos; asfalto para revestimento; baAri aaa: Conj untos radio Farmacaa- laustres;
Requerente: Doa_l Company
biqueiras de telhados; caiLocal; aastados Unidas da Alitarica* ticos ta:actos em ensaios diagnosticos xas de cimento; cimento; cal; cora.
Classe: 11
ereto; colunas; chapas isolantes; esN 9 839.961
Artigos: Serras de fi,at
tacas; estuques; gesso; impermeabllizantes; ladrilhos; lages; mosaicos;
N.9 839.952
N. 839.957
manilhas; pilastras; pisos; soleiras;
telhas; tijolos; tanques; tubas de
concreto; tubos de ventilação; tintas
para paredes; muros; portas; janeLACOLII
las; exceto: esquadrias; portões: graRequerente:
Abbott
Laboratortes
des; armações para vitraux; gradts;
- INDUSTRIA BRASILEIRA
Estatios tinidos da Arnár (u
portas; ralos e corrimão
Classe: 10
N° 839.967
Conjuntos rádio Farin.eaticos usados em en.iaios diagnosticas
Requerente: Lacomi Lavra e Coinercio de M.nérios Ltda.
N9 839.962
Local: 'São Paulo
-Eki:545205".(5000.P56-5.\;,05"
Classe,: 4
Artigos: Minérios e substâncias traa
.1.
neraas em bruto ou parcialmente preparadas, de ágata; alabastro; ambas;
ametista; amianto; apatita; 3:eia;
arenito; argila; asbesto; batata; . ..arrilha; barra; basalto; bauxita; beriRequerente: Abbott Laboratories
lo; blenda; cal; calcáreos; calcadoLocal: Estados Unidos da Amér.ea
rija; calem; calc.ta; caoilm; carvao;
Classe: 10
cassiterita; cario; cinzas; chumbo; Requerente: Jaú — Transportadara Art' gos : Conjuntos
rádio Farmae iaclinquer; cobre; cobalto; conchas;
SIAC — Sociedade InAérea Ltda.
ticos usados em ensaios diagnósticos Requerente:
dustrial Administradora e Construcristal de rocha; croinita; cromo;
Local:
São
Paulo
tora Ltda.
diamante; diainantita; diorito; • doloNQ 839.963
Nome de Emprês_a
Local: Guanabara
mita; enxofre; erbio; esmeralda; esN. 839.958
Classe: 33
meril; espato; especular; estanao;
Titulo
euxenita; feldspato; ferro; fosforita;
ful/er (terra); galena; ganga; garTERMOS DEPOSITADOS EM 25-1-68
Media; gêsío; gipsita; gneiss; grafiN° 839.968
te; granito; gres; itrio; ilmenita; jade: jaspe; lantanio; lasulita; :nadesRequerente: Lancõine S. A.
, parola; magnesio; malacacheta; maLocal: França
laquita; manganês; mármore; 'inica
armaanie
de
SaintRequarente:
C_,,,,„F, ; (;)
monazita; níquel; cnix; opala; ouro;
Classe: 48
Gobain
• p.:dras; pedra-pome; pedras preciosas
Artigos: Todos os produtos da peiLoca':
Ia
anaa
e semi-preciosas; platina; paat ; rubi;
fumaria, de -benza, de saboaria, de
Classe: 14
sais 'funerais; óleos minerais; pearómaquilagem e Acossor: os de totwautir
Artigos:
Vidro,
cristal
e
seus
artefaleo; sal de rocha; talco; terras raras;
tos não incluídas em outras cases.
N9 839.964
todo; turfe; titanio; xisto;
Espelhos e vidros coloridos
zircanio
Requerentes: Sergio dos Santos SilClasse: 16
va e José Miranda
N.9 839.953
Artigos: Material exclusivamente para
Estabelecido na Guanabara
construção e actórno, de prédio.s.
Classes: 11, 15 e 16
tradas etc., como cimento, azateals,
Titulo de estabeieckmento
ladrilhos, telhas, portas, janelas etc.
não incluídos em outras classes. PaN° 839 969
pel para forrar casa. Espelhos e vidros coloridos, utilizados como materiais para construção
Classe: 21
ReqUerente: Sears, Rwbuck & Co. Artigos: Veículos e suas partes inteLocal: Estados Unidos da América grantes, exceto máquinas e motores.
Espelhos e vidros coloridos, utilizauos
Classe,: 36
como para-brisa para automóveis ou
Artigos: Artigos de malha, inclusive como vidros de vigias para veiplos
meias e artigos de vestuário
Requerente: Abbott Laboratories
.náuticos, aéreos e espaciais
Local: Estados Unidos da América
148CONMZ
N.9 839.959
N. 839.954
Classe: 10
Artigos: Conjuntos rádio Farmacêuticos usados em ensaios .diagnósticos
No 839.965

IDART

IROSORB

TÓTISnRB

PARSOL

BOCA GES

(111.nmac

CLING ALON

KROEH LER

TETRASORB

AE3EX

•

Requerente: Associação dos Contadores do Ministério da Fazenda
Requer ente: Abcx Cérrpora non
(Ascontaz)
Requerente: Kroehler MFG Co.
Local: Estado Unidos da América
Estabelecido tia (-*/;annara
Local: Estados "Unidos da Amer.oa
Cl es, e; 5
Classe 50
Requerente : Minerações Brasileira::
Classe: 40
Aataaesa "Nrreir, `C n7, -)
Atividade: Assistência, de uru modo
Reun i das S. A. — MBR
nóvais
Artigos: Móveis, inclusive
geral, aos Contadores do Ministério
Local: Guanabara
! parcialmente trabalhados, usados nas
para sala de estar, sala de jantar
da Fazenda
iudútras
Nome
comercial
e dormitórios
MINERACOES 5. CLCS ry '!s SIA. • MBR

• GiJinta-feira 8
Igs. 839.970
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e 839.971

j.r9 8?9.976

-

• INSTITUTO HELENE'
ATKINS LTDA.

'IND • BRAS.
Requerente: Orbitagem de Pneus
Monicap S. A.
Estabelecido em São Paulo
Classe 21
Artigos: Câmara de ar para' pneumáticos de vOculos; pnetunaticos para
veículos; protetores de câmaras •de
ar; rodas de veículos
Classe 50
Aplicação: Para distinguir os seguintes serviços: recapagem, recauchutagem, ressonagem e vulcanização de
pneus s consértos em câmaras de ar
de pneus
•
N9 839.973

"Q—P I CLES"

r,

IND. DRAS.
eND.
Requerente: Indústria de Conservas
Alimentícias Q-Picles Ltda.
Estabelecido em São Paulo
Classe 41
Artigos: Picles
N9 839.973

SESPA

.Indiastria Brasileira
Requerente: Sespa S. A. ComSrsial
e Construtora
Estabelecido em São Paulo
Classe 16
Artigos: Argamassas; areia; blocos de
cimento; cal; chapas isolantes; saibros, caixas d'agua; janelas; estruturas metálicas para construções; ladrilhos; -massas para revestimentos de
paredes; papel para forrar casa; pisos; tijolos; telhas; portas; tanques
de cimento; vais-is; vissmentos; venezianas e tintas para construções
não incluidas em outras classes
N" 839.974

SESPA S/A. COMERCIAL
E- CONS9RUTORA
Requerente:* Sespa S. A. Cusi,.remi
e construtora
Estabelecido em São Paulo
Nome de empresa

ts-

N 9 839.975

su

• Requsrse t r; Id

Classe . 36
Requerente: Instituto Helene Atkins
Artigos: Artigos de vestuário; roupas
Ltda.
feitas; semi-confeccionadas ou sob
Estabelecido em São Paulo
Medida;
para homens; senhoras e cri"
Nome de emprêsa
anças; a saber: agasalhos feitos de
peles naturais ou artificiais; anáguas;
N9 839.977
aventais; batas; babadores; blusas;
blusões; boinas; bonés; boleros; comsacões; capotes; calças; calça-saias;
cintos; cintas; camisas; caSOCIEDADE E).Ç.PANSAO chinelos;
misetas; calções; cartolas; coletes;
•
corpinhos; ceroulas; cuecas; colariTERRITORIA L POCEK
nhhos; cueiros; chapéus; dolmans;
LTDA.
echarpes; estolas; lardsAientos; gorros; galochas; gravatas; guarda-pó;
Requerente: Sociedade Expansão
Impermeáveis; 'jaquetas; lenços; leTerritorial "SOCEX" Ltda.
ques; lençaria; ligas; lises; litigarias;
mantas;
meias; palas; paletõs; ~Estabelecido em São Paulo
tufas; pijamas; peignoire; punhos;
Nome de empresa
peitos e peitilhos para camisas; pelesinas; polainas; - ponches; pullovers;
N9 839.978
quimonos; quépis; regalos; robe de
chambre; roupas de brim para o trabalho; • roupas feitas para crianças;
'roupões de banho; saias; sapatos;
sandálias; solidéos; shorts; slackS;
sungas; susteres; suspensórios; soutians; sobretudos; trajes; ternos; toucas; taillsurs; turbantes; uniformes;
uniformes para empregadas; vestidos;
xales

SOCEX

Requerente: Sociedade Expansão
Territorial "SOCEX" Ltda.
Estabelecido em São Paulo
• Classe' 33
Sinal de propaganda

s io HEScre Atkins
Ltda.
Estabelecido em • São Paulo
Classe 33
Titulo de • estabelecimento

Classe 49

R-e

Requs,rente : Magazine Man armei] t
Company
Estabelecido nos Estados Tjnitlos
América do Norte
ClaSse' 32 '
Artigbs: Álbuns; impressos lesitnados à leitura; folhinhas impressas;
jornais; publicações em geral; oro-.
gramas radiofônicos; programas televisionados; peças teatrais e cinematográficas; revistas
Classe 36 •
Artigos: Artigos de vestuário; roupas
feitas; semi-confeccionadas ou sois
medida; para homens; senhoras e crianças; a saber: agasalhos leito& do
peles naturais ou- artificiais; anáguas:
aventais; batas; babadores; bltisase
blusões; boinas; bonés; boleros; cabinações; calçados: cachecois; ramosolas; capacetes; capas; casacos; eubinações; calçados; eachecols; sarhisolas; capazetes; capas; casacos: ; asacões; capotes; calças; calça-salas;
chinelos; cintos; cintas; camisas; camisetas; calções; cartolas; coletes:
corpinhos; ceroulas; cuecas; coldsts
nhos; • cueiros; chapéus; dolinates;
echarpes; estolas; fardamentos; gorros; galochas; gravatas; guarda-pó;
impermeáveis; jaquetas; lenços; leques lançaria; ligas; libres; 'ingerias;
mantas; meias; pal{is; palatos; p atufas; pijamas; pe.gnoire; pua tios;

Artigos: Jogos; brinquedos; artigos
desportivos e dassatempos; a saber:
álbuns para recortar e armar; aviões;
autornó,vels; aros; argolas; bilhetes ele
loteria; beicinhos; bonecas; bonecos;
N9 839.979
baralhos de cartas; para todos os esportes; brinquedos me forma de animais; talões de brinquedo; bilharea;
brinquedos mecânicoss brinquedos em
forma de instrumentos mu.siesus;
brinquedos em forma de armar; minguados em imana de ferramentas; peitos e peitilhos para camisas: pelebrinquedos em forma ,de maquinas; rines; polainas; ponches; punovers;
xinquedos de corda e brinquedos de quimonoS; quépiS; regalos; robe sit)
TORREFAÇÕES ASSOCIADAS borracha
com- ou sem assovio; carri- chambre; roupas de brim para' o trabalho; roupas feitas para crianças
INIÊSTRIA E COMÉRCIO - nhos; carrocinhas; caminhões; cartak roupões
de banho; salas; sapatos
de jogar; chocalhos; caneleiras para
S/A.
esportes; cartões para tino; casinhas sandálias; SOlideos; aborta; slacks
de brinquedo; casinhas de armar; ca- sungas; susteres; suspensórios; shu.
deiras de brinquedos; carteiras e en- tians; cbretudos; trajes; ternos; touvelopes com ilhas para recortar e cas; tailleurs; turbantes; uniformes;ai-mar; calçados para bonecos; cordas uniformes para empregadas; vestidos;
xales
para pular; clavinas para tiro ao mvo;
copos de dados; caixinhas de música;
Classe 49
dados; dardos; discos; dominós; es- Artigos: Jogos; brinquedos; artigos
pingardas de brinquedo; espingardas desportivos e passatempos a saber:
de vento; estaquinhas para pear, álbuns para recortar e armar; aviões;
Requerente: Terrefaeões Associadas enigma,
engenhos de guerra de una- automóveis; aros; argolas; bilhetes de
Indústies e ComSrcio S. A.
queda; ;ferrinhos de engomar; ferra- loteria; bercinhos; bonecas; bonecos;
!C: •
S:w Paulo
mentas para crianças; figuras de baralhos de cartas; para todos os esrSuee o,
aves e animais; figuras para jógo de portes; brinquedos me forma de sumixadres; fogões e . fozõezinhos de brin- mais;, talões de brinquedo; bilha,res;
Ns. 839.930 a 839.982
quedo; jogás de futebol de mesa; .joe- brinquedos mecânicos; brinquedos ent
lheiras tiara esPorte; ganchos para forma de instrumentos musicais;
pesca: guisos para •rianças; halteres; brinquedos em forma de armar, brins
lã-itis; iscas artificiais para pessa; , quedos em forma de- ferranientase
jogos de damas: jogos de domino: , brinquedos em forma de maquinas;:
jogo:, de raquete; linhas para pesca; brinquedos de corda e brinquedos de
luvas para bcrs; para esgrima; vara borracha com ou sem assovlo • ears ijogador de pela, para jogador de n hos: carrocinhas: : •aminhões ; cortas
sôco; máscaras carnavalescas; mesas de jogar; chocalhos;- caneleiras para.
de bilhar; de campista; de roleta; de esportc.s; cartões para Rito; sal:atinas
xadrés; mobilias de brinquedo; - mi- de brinquedo; chsinhas de armar; caniaturas de máquinas; miniaturas de deiras de brinquedos; carteiras e enutensílios domésticos; patins; pati- velope com pàlhas para recortar e
netes; piões; petecas; peças de Pisos armar; calçados para bonecas; cordas
de damas;*planquetas para ginástica: para pular; clavinas para tiro rio sheos
peças de jogos ,de domino e xadres: copos de dados; caixinhas de musicas
pelotas; pianos e outros Instrumentos dados; dardos; dispas; dominós; esmusicais •de brinquedo; pistolas de pingardas de brinquedo; espingardas
atirar flexa.s; papagaios de papel; pa- de vento; estaquinhas para jogar;
iielinhas; quebra-cabeça em •forma
enigma; engenhos de guerra de Uru/.
armar; raquetes; redes de pesca; re- quedo; ferrinhos de engomar; .terra.
des para jogos; rodas deroletas;
mantas para crianças; figuras da
volver de brinquedo; soldadinhos • de aves e animais; figuras para jõgo .da
clauinbo; t e holeiros pára Inrs; ta-os xadrés; fosõas e fogõezinhos de
brinde bilhar; tambores para __crianças: quedo; jogo.;
futebol de mesa; loa"
Requerente: Magazine Management taboréus; tamboretes; ténis de mesa; fileiras para de
esporte; ganchos paia
Company
trens e vias férreas para brinquedos;
guises para crianças; halterss; •
F.stai.elecido nos Estados Unidos da varas para pesca; varas para saltar; pesca;
iô-iôs; iscas artificiais para pescas
América do Norte
vagonetes; zepelins
jogos de damas; jogos de dominó;

'‘\çj

rK1URE FORA.
Carz.liNATICIN/4

Classe: 32
Artigos: Álbuns; impressos destinados
à leitura; folhinhas impressas; Sornais; publicações em geral; proframas radiofônicos; programas televisionados; peças' teatrais e cinematográficas; revistas
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jogos de raquete; linhas para" pesca;
luvas para box; para esgrima; para
jagador de pela; para jogador ihe
soco; • mascaras carn ava lascas ; • mesas
de bilhar; de campista; de roleta; de
xadras; mobilias de brinquedo; miniaturas de máquinas; miniaturas oe
utensílios domésticos;' patins; patinetea; piões; peteca.sa peças de jogos
de damas; planquetas para ginástica;
peças de jogos de dominó e xadrãs;
pelotas; pianos e outros instrumentos
musicais de brinquedo; pistolas de
atirar flexas; papagaios de papel; pasielinhas; quebra-cabeça em forma de
armar; raquetes; redes de pesca; redes para jogos, rodas de roletas; revolver de brinqueuo; soldadinhos de
chumbo; taboleros para jogos; tacos
de bilhar; tambores para crianças;
taboréus; tamboretes; tênis de mesa;
trens e vias férreas para brinquedos;
varas para pesca; varas para saltara
vagonetes; zepelins
N 9 839.986 •

HL 839:988-989

839.981

HC

IIndústria Brasileira

Requerente: H. Cintra — Conta
Própria
Local: Guanabara
Classe: 8
Artigos; Aparelhos cinematográ.ficos,
de fotografia,. de galvanoplastaa, de
rádio de refrigeração, binóculos-, câmaras fotográficas, filmadores, filmes
revelados, fleximetros, focagem, de
instrumentos óticos, focaliza dores
para câmaras fotográficas, slides,
monóculos, 'objetivas fotográficas,
progjetores, tripés de aparelhos
,
fotográficos
Requerente: Maxizniano Ernesto da
Classe: 28
Silveira Bagdócimo
Artigos: Cubetas, cubos, enveaucros,
Classe: 50
esferas, estojos, filmes, virgens, funis,
Artigos: Uma feira expositora
globos, visores de plásticos, vasilhaniss e vasos
N9 839.995
— N9 839.990

YONÁ
r iniu- stria Brasileira

Feiras e Festivais
;ae São Cristdad

•

l/a;
rril
r equerente: Malharia Nádia Ltda.
Local: Rio de Janeiro — GB
Classe: 36
Artigos: Anáguas, aventais, "babydool", bermudas, blusas, boleros, calças para senhoras, camisolas, capas,
cintas, cintos, - combinações, corpinhos, espartilhos, estolas, guardapós, japonas, lenços, ligas, lingéries,
luvas, maillots, meias, panos, pelgnoirs, pijamas, pulôveres, saias, sandálias, shorts, slaks, soutiens, suéteres, tailleurs, turbantes e vestidos
N. 839.991

Requerente: Maxindáno Ernesto da
Silveira Bagdócimo
•
Classe: 50
.Artigos: Uma feira expositora
N9 839.996
Requerente: STAC-- Sociedade Industrial Administradora e
Construtora Ltda.
Local: Guanabara
Nome da Emprêsa
N9 839.997

Requerente: SOciete Guerlaln
Local: Paris, França
Classe:'
Artigos: Agua oxigenada, água de colónia, água de quina, água de rosas,
água de alfazema, amônia perfumada, batons, brilhantinas, barbas artificiais, bigodes, artificiais, cílios artificiais,cremes para a pele, cosméticosi para a pele, carrain, cheiros em
pastilhas( desodorantes, ,depilatórios,
dissolventes, estojos de escovas,
essências, extratos, esmaltes para
unlías, escavas para o cabelo, dentes,
cílios e unhas, fixadores para o cabelo, glicerina' perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
Incenso, lápis para maquilagem, loções, loções para barba, líquidos dentifrícios, Ihras para unhas, óleos para
a cabelo, perucas, papéis 'perfumados,
perfumes, petróleos, pentes, pomadas Requerente: lalaximiano Ernesto da
para a pele, pó de arroz pastas denSilveira Ragdócimo
tifrícias, rouge, rêdes pára o cabelo,
Local: sao Paulo .
sabões e sabonetes perfumados, sais
Classe: 50
perfumados, sachetes, talco perfumaArtigos: Uma feira expositora
do, tinturas para o cabelo, tijolos
Requerente: Abílio Ferreira & Cia.
N9 830.992
para unhas, unhas artificiais, verniLimitada
•
zes para unhas e vinagre aromático,
Local: Guanabara
xampu
Classe 11
Aplicação: Em todos os artigos do
N9 839.987
' ti O f' rs: gra 0 comércio da requerente, como marca
genérica de sua atividade comercial
e da procedência de seus artigos.
Artigos: Afiadores de metal e de material - abrasivo; agulhetas de metal
Requerente: Maximlano Ernesto da para mangueiras; alargadores de mefli'
tal para calçados; alavancas; alçaSilveira Bagdócimo
pões de metal para insetos nocivos;
Classe: 50
Artigos: Uma feira expositora aldravos; algarismos de metal; alicates sem gumes; granuladores; alN9 839.994
mopatrizes; anéis comuns de metal,
r âo parte de máquinas; anéis para
cortinas; anzóis; apertadores para
canos; apitas de metal; arames com
espiral para transmissão de fôrça;
arame farpado para cêrcas; arame
coberto de sécia ou algodão; arame
ar,
para fins telegráficos; aranhas, arandoias e• arcas de metal; arestas (pregos); armações de metal para óculos
.:quarenta: Indústria Riogran.d,ense
P para selos; aros ou arcos de mede - Peaoado 8, A.
Requerente: Maximiano Ernesto da tal para guardanapos; arrancadores
iC Local: Rio Grande do Sul
Silveira Bagdóchno
matmais de algdão ou outras planI r.
Classes: 4 e 41
'Classe: 50
tas; arruelas de metal para carroças
Título
Artigos: 'Uma feira expositora
e caminhões; articulações de metal;

tídad è

tt

Feita de Cabrál
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aspersores, de metal; ataduras de fecho; atiçadores de fogo e guarda.
fogo de mètal; amortecedores; bulas
de cobre; portáteis para lavar; bacias em geral; baldes; bandejas; banheira,s de ferro esmaltado; barras e
ganchos para quadros, de metal;
barras de metal para fornalhas e
tara soleiras de degraus de escaila;
barras; anéis e ganchos para cortiras de metal; barris de metal; bastões de metal para afiar; batoques e
torneiras de metal; bicos de metal
para candieiros e lanternas; bigornas; bijouteria de metal; biqueiras
de metal; bisacras; blocos de metal
para impressos; bocais de metal para
gás; lâmpadas e fogões; . bolas de
tico (não parte de máquinas); breque
e braçadeiras, de metal; brincos metalicos para marcação de gado; buJes de metal; brochas e escovas de
arame; bules de metal; cabines de
metal, para roupas e chapéus; cabos
' de metal ou de arame isolados ou
não; caçambas e caçarolas de metal;
cadeados e cadeias de ciclos; cadinhos de metal; cafeteiras; caixas de
metal, para diversos fins; calçadeiras
de metal; calhas de metal; campainhas de sino; canos de ferro e canos
de metal; cântaros; capoteiros para
aves de metal; cápsulas metálicas;
com ou sem 'gare para gazogênio;
castiçais d metal; cabos; catracas e
cavaletes de metal; cravilhas.e porcas
ae metal; apitos cliamadores de metal; coberturas de metal; coberturas
de metal para chaminés; chaveirp
(porta-chaves); anéis de metal, para
chaves; achavas de parafusos; chaves
de bôca, de metal; chavetas; coadores de "arame ou de metal, para ita
atados; cobertas comuns, da metal
para pratos; telas de cobre; coches e
gamelas de metal para gado; coelheiras (arreios), de metal: coleiras
de metal, para animais; consolos de
metal (não sendo de móveis), contas e
cordames de metal; cordas de metal
para suspender quadros; cordas (cabas de arame.); cordéis de metal para
varais; correntes e corrimões de metal; cravos de ferrar; subos de metal (exceto os de engrenagens);
cunhas de metal (não partes de maquinas); pontes para ferraduras; dispositivos de arame e de metal para
carnes, cereais, e vinhos" digestores:
vasos d,e metal; distintivos de metal e
dobradiças de metal; esguichos de
metal; espátulas sem gume; esporas
e s molas de metal para portas; aaporas de ferro ou aço e estacas de metal; facas para massas de vidraceiro
e facas sem gume; fechaduras; fechos
de cremalheiras e de metal para postigos; ferraduras de meta'; ferragens para seleiros, janelas e portais;
feramentas sem- gume para cavoqueiros; ferro para caixilhos e para rebique; ferros para marcar frascos de
metal para bebidas usados nos golaos; freios de metal; f asios de metal
r ara animais; funis de metal; muna
para enrolar, polir e fiar; gadanhas e
ancinhos para furo; gaiolas de metal para pássaros; gameias de coches
de metal para gado; ganchos ras p adores sem gume para bombeiros; ganchos e dispositivos de metal prendedores de botões; garfos e gatos de
metal; gongos e pesos para relógios
dt parede; grades; grelhas para todos os fins de metal; ,rilhetas de
metal; guarda-fogos e guarnições, de
n-etal; Móis e instrumentos de metal; caixilhos e junções de .meta;
daspositivos de Metal para lança-perfumes; latas e letras de metal; limas; pinos para segurar as rodas dos
veículos nos respectivos eixos; lubrificadores; maçanetas de metal; manos e mancais de anti-fricção; mancais de metal (não parte de máquinas) ; mão de pilão de meta:: marte- s; medidas para artigos de metal;
A
memoriais de latão; artigos de metal
rabit; molas para portas; mordaças
de arame e obturadores para fumaça; palha de aço e panelas de metal;
para fusos de metal; passadores; pás
de ferro; pás de fôrno; pás de roda;
pás' de .utensilio; pagadores de metal

1P"
OtaLlta-fera 8

DIÁRIO OFICIAL

e pegadores de eletricidade; peias de
N9 840.001
calça de metal para ciclistas; poitiBios e peneiras para uso doméstico
de metal; peneiras de arame e pentes para tratar de couros; pinças sem
gume; pinças em forma de cunha
para segurar as rodas dos veículos
nos seus respectivos eixos (cnavetas);
,IINDOSTRIA 1ItEIRÂ'
pinos de cruzetas de metal; placas
cememorativas de metal; placas indicadores de metal; poreas e cavilhas
de metal; portadores de metal para
Requerente: Pavio Ferreira da
ovos; pestes para lampeões, de metal;
Silva
picos de metal para embalagens e
Local: Santa Catarina
para ferrar; pregas de meaal para
Classe 41
eacaixotamento; pregos de zinco e
Artigos: Da classe.
pregos para trilhos; prendedoies,
N9 840.002
e pesos para caixilhos de metal; prentas; puxadores de metal de por i as e
gosa tas; quacisce de metal; ratoeiras
e leras em geral de arame e de metal; rebites e rades de cercados de
INFORMAR,OR
a-unia; ripas de metal; rodas de meta. nião parles de máquinas); roda•
lhas de metal; rótulos de metal e
seringas de metal; sinetes de metal;
at.pGrles para caniartis barlis; máquinas de costuras e objetos análigios
~odes de gás de metal;
ci
Requerente: M. Leite
telaats pata reforçar portas de metal:
Local: Ceará
tal :e as de metal e tabuleiros, metaClasse 50
haa.-: tachas e talhas de metal; tem - Gênero de Negócio
— Título de
taees de metal para óleos e tintas:
Estabelecimento
tampas de metal; tampões de metal
ra r a eixos de veículos; tanques de
al9 840,003
tarrachas e parafusos; telas
•
:11e me; telas metálicas e tenazes
• rr;,1; trans de cozinha ; de meCERAMICA
ta:: ti ipés de metal; tubos dilatacri s . de metal; tubos de metal e de
c.1 e (não parte de máquinas; tima( s b l ecos e chapas de metal; para
!lmr 1
O ; 11 t ensi 1 ios domésticos, de
•
pasa fins culinários; válvulas
da int tal. não fazendo parte de má- Requerente: Cerâmica 'Única Ltda.
ca,'71;"; nem mangueiras); vasilhames
Local: Estado do Rio
da metal; vergas para postas, de lerNome de Emprêsa
. verg as metálicas (não fazendo
N9 840.001
parte de máquinas).

ARIALDA
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Indústria Brasileira

Requerente: Piemonte Companhia
Agrícola Industrial Ltda.
Local: Sao Paalo
Classes: 41, 42 e 43
Artigcs: Alcachafras, a".Letri o1lio
aspargos , açúcar, amido, emendo ai,
ameixas, airali ndorts, araruta, ar az,
atum, avelas , aveia, azeitonas . boca-lhau, banha, batatas balas,
tos. boina-ais, bolac.en , 1.nu •
café em pó e em grao, carna: • ao . anela ern pau e em pó, cacau, ca.,41.,3,
chá, carr.molcs, choco'..ates,
cravo , cereais, cominho, creme d3
leite, creme alimeritic, croque.,
compotas, cangica, coalhada, cas'anha, cebola, condimentes para ali- Requer:mie: Con-wanni d:• Citl rc,14;
mentos , celo:'antes , chorjço.'s, dencl&
nirnbu
doces de frutas espinafre, e':,sncia.s
Local: Rio Gi andt du sul
al'mentares, empadas, ervilhas, eu..
xôvas extrato; el? tomates farinhas
Artigos: C:varro ,: .
alimentícias farinha cie trigo favas,
N" P. 4 0 010 r
frios, frutas secas, naturais e crieatlizadas, glicose, goma de mascar,
gorduras , grânulos. grão de bico, gelatinas , goiabadas, geléas, erva doce,
hortaliças, erva-mate, lagôstas, canches, línguas leite , leite condensado,
leite em pó, legumes, legumes em
conservas. lentilhas, Engin 'ça, louro,
massas alimenticias, marisco, manteiga, margarina , marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado,
mate, massa para mingaus, molhos,
moluscos, mostarda, mortadela, noa
moscada, nozes, óleos comestíveis,
tistras, ovas, pães, paios. pralinéis,
pós para pudins, peixes pickles . pra839.998
suntos , pimenta, patés, ,petite-pois
LATICINIOS
pastilhas, pizzas, pudins , queijos, requeijões, sal, sagu, sardinhas, sanCLISIL LTDA
duíches, salames, sôpas enlatadas.
sorvetes, sucos de frutas, torradas,
tapioca, tâmaras, talharim, tremo- Requerente:
ços, tortas, torrões, toucinho; e viLocal: Guanabara
Requerente: Laticínios Clisil Ltda.
nagr
Classe
Sla°stsceis'
Local: Guanabara
42
Classe e.
Artigos: Tecidos de algodão, r atiiia-ao
Artigos:
Bebidas
alcoólicas
em
gemo, caroá, juta, linho reuni e sé:fita.
Nome de Emprésa.
ral: cervejas, vinhos, aguardentes
N" 840.011
N9 840.005
aperitivos, bagaceiras, batidas, brata:
dy, bitter, cidra gira conhaque fele.
st
net, genebras, rum, kirsch, kummel,
licôres, ponches, vodca, uísque
Classe 43
R. M. RepresentaPaae a r Me:
Artigos: Aguas minerais naturais ou
ções Ltda.
artificais: sodas sifões águas tôniLoca 1 : Guanabara
cas ginger-ates refrescos gasosos ou
Classe 8
não espumantes ou não naturais ati
Art •Papal eem'aunpresso, a saartificiais; xaropes sem álcool para
W. naro de Negócio — Insígnia
refrescos de frutas, de flóres de raieavelopes, notas promissóchi au,
zes, de sementes, de plantas' , ou de
talões de pedidos etc.
1
essências; sucos ou extratos das
mesmas , naturais ou ai:rifle:ais; reas sal a- e
frescos de limão, de laranja, de ta.
marino, de guaraná, de hortelã, da
abacaxi , de ananaz, de groselha, de
CIMA tikuittALA
cajú ou de outl'as frutas ou plantas:
guaraná espumante, granadina e
DO RECIFE tTDA.
capilé, soda.
Requerente: Laticínios Clisil Ltda.
Ne 84,1.008
Local: Guanabara .
Recaia ea
C: anaa Ci assaca do
Requerente: A. de Alm e ida Fala)
12icife Ltda.
Clase 41
Cio L!da.
Gemere de Negócio — Insinia
.41
r"'
Pernemi.,uco
Local: Guanabara
Comercial.
Nome de 1.mpresa
Classe 26
N" 840.006
N': 840.atia
Artigos; Anáguas aventais, babya
doll, batas, batinas bermudas, bluIndústria Brasileira
«as, blusões, calçados, calças, calções,
camisas, cansa-vias, capas. capote;
Sát, casacos, chatas chapéus, chinelo;
Requerente: ESSEI
Sebaati:io Equiparnentso Inclustriair, cintas, cintos, combinações, cuecas,
Ltda.
cueiros, fantasias fardas, fraldas.
'
INDÚSTRIA BRASILFIRÃ
Local: Guanabara
galochas, guarda-pó, gravatas japoINDÚSTRiA BRASILEIRA
Cl'
ase 8
nas, jaquetas, lenços, ligas, 'Ingeria;
Antigo: Material elétr ico ,a saber: luvas, mais, meias paletós pijama;
aatenas, chaves elétracas, fios, fusi, puloveres, roupas brancas de uso pell
Requerente: Saul Levantai
Requerente: Laticínios Clisil Ltda. veie , isoladores, interruptores, fites soai, roupões, saias, sandálias, sapaLocal: Guanabara
•
Local: Guanabara
isolantes Lâmpadas, lustres, pilhas, tos, shorts, sobretudos soutiens, sueClasse 21
Classe 41
receptáculos, soquetes e toma. tora, sungas, suspensórios, toucas,
Artigos: Da classes
Artigos: Da caas-e.
das.
tônicas, uniforme; vestidos e véus.
5=.1

POPULAR

lt1C27.;

ÚNICA LTDA

ti

171DC:;1111A
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No 840.027

showerdai
Requerente: Uhu-Werk II. u.
Fischer
Local: Em Biltil-Baden, Alemanha
a-a
_
Classe 48
Artigos:
Preparado
cosmético para
atarazzo
-M
Algonó vo
banho espumante que serve tambem
para a higiene do corpo
iA
I
INDUSTRI A BRASILEI R

• Requerente: Guias Telefônicas do
Y;1 840.028
Brasil Ltda.
Requerente: Aché Laboratórios
Local: Minas Gerais
Farmacêuticos S. A.
Classe 32
Local: Sao Paulo
Artigos: Almanaques, catálogos teleClasse 3
Vnicos, calendários, indicas telefôn.cos, jornais, livros, propaganda im- Artigos: Um produto farmacêutico inpressa, pubLcaçõss, revistas e rotei- dicado como coadjuvante no tratamento das tráqueo-bronquites e suas
ros impressos.
manifestações e no estado gripal_ Requerente: S. A. Indústrias ReuniNo 840.013
das F. Matarazzo
NI 840.017
Local: São Paulo
Classe 26
Artigos: Agasalhos, anáguas, avenAmeric,au Destilling Company
tais, babadouros, batas, blusas, blusões,
Local: América do Norte
boinas, bonés boleima combinações,1
Classe 42
casacosa casacões, capotes, calças, cal- Artigos: Vodca, bebidas alcoólicas em
ças-saias, cintos, cintas, camisas, ca-,
geral
misolas, camisetas, calções, cartolas»
coletes, corpinhos ceroulas, cuecas, co-'
Isr 840.029
lariahos, cueiros, chapéus, capacetes,
carapuças, chales, calçados, dolmans,
echarpes estolas, fardamentos, fantasias, fraldas, gôrros, galochas, gravatas,
guarda-pó, impermeáveis, jaquetas,
jogos
de lingerie, lenços, leques lançaIndústria Brasileirt.
rias, ligas libres, lingerie, luvas, meias,
maiôs, mode:adores. palas, paletós,
pantufas, pijamas, oenhoar, punhos,
peitos e peitilhos para camisas pelerines, polainas, ponches, puloveres
quimonos, quépis, regalos, robe de
chambre, roupões, roupa de brim para
o trabalho, roupas para banho e para
pequerente: Guias Telefônicos do
- esporte, roupas pare crianças; saias,
Brasil Ltda.
solidéos, shorts, sumas., slacks, sueteLocal: Belo Horizonte
Requerente: Nebra Indústria
res, soutiens, sandálias, talares, ter-Local: Minas Çrerais
mércio Ltda.
nos, toucas, turbantes, uniformes minClasse 32
Local: São Paulo
' tares, uniformes escolares, uniformes
Artigos: Almanaques, catálogos tel a-Classe 1
fônicos, calendárlos, índices telefô- Artigos: Substâncias e preparações
• para empregadas e vestidos
Requerente: Sandoz S.A. (Sancloa
nicos, jornais, livros, p:opaganda im- químicas usadas nas indústrias, na
Classe 37
A. G., Sandoz Ltd.)
pressa, publicações, revistas e rotei- fotografia e nas análises quimicas. Artigos: Roupas de cama e mesa em,
Local: Basiléia, Suíça
ros impressos
Substâncias e preparações químicas geral: Atoalhados, acolchoados e co-,
Classe 3
•
bertas para cama e mesa, edredons, es- Artigo: Um preparado
anticorrosivas 'e antioxidantes
N°'840.014
fregões, fronhas, guardanapos, guar- para combater o excessofarmacêutico
de acidez do
nições e serviços para chá, jantar e
Ne. 840.018-021
estômago
café; guarnições bordadas, jogos de
toalhas, lençóis, panos para copa e
N" 840.030
cosinha, toalhas de uso pessoal, toalhas de banho, de rosto e de mão;
toalhas para banquetes e ..oalhas
atoalhados trabalhados
oo
Classe 23
0 ‘4‘ P•
Artigos: Fazendas e tecidos em geral,
fazendas e tecidos em peças, aparas
f. f
t°
a
%.,
ou retalhos
1 f.
Pervinc -Casimira Climatiiido
Classe 22
;.. x‘••
- e.
Artigos: Fios e linhas em geral, fios e
Inchistria Brasileira
0,ík
linhas para tecelagem, tricotagem,
O‘
, G
costura, bordados e para uso comum;
fios especiais de rayon para pneuma-- 90
ticos; fios e linhas para trabalhos
manuais (exceto barbante)

EBR

NEUTRILAC

BRADOFEN1

I Requerente: Guias Telefônicas do

No 840.028

Requerente: S. A. Moinho Santista
Industrias Gerais
Local: São Paulo
Classe 36
ar t,
No 840.015
Artigos de vestuário, de tôda sorte,
Inclusive de esporte, e para crianças,
todos de casemira
Classe 37
Artigos: Acolchoados para cama, acolchoados para cadeiras, acolchoados
pa-a cadeiras, acolchoados para p01-1
tronas, cobertas-para cama, cobertas
para mesa, cobertores, colchas, edredons, lençóis, mantas para cama, panos para cobrir ou enfeitar móveis,
toalhas de altar, toalhas de mesa,
toalhas para banquete
requerente: Aché Laboratórios Far
Requerente: Janssen Pharmacentica
Classe 23
•
macêuticos B. A.
N. V.
Artigos: Tecidos de casernira
Local: São Paulo
Laça» 13eerse, Bélgica
Classe 24
2 •
Classe 3
1_
Artigos: Artefatos de easerria
Art:igo: Produtos veterinários
itztigos: Mn produto farmacOutic
Brasil Ltda.
Local: Minas Gerais
Nome de emprêsa

0,c0

Requerente: Ciba Société Anonyine
(em alemão: Ciba Aktienge.sellSchaft) (em inglês: Ciba Limited)
•
Local: Basiléia, Suíça
Classe 2
Artigos: Preparados veterinários
No 840..033

ESPASIVIOPLUS
Requerente: Ciba Soctété Anonyme
(em alemão: Ciba AktiengesellSchaft) (em inglês: Ciba Limiteci)
Local: Basiléia, Suíça
Classe 3
Artigos: Prepatados farmacêuticos
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N9 040.036

N9 840.031

N" 840.039

N9 840.042

:HERMIDÀ
INTASTRIA BRASILEIRA

aCp-

Requerente G. 1. Heitaida
Local: Guanabara
Clae 21
Artigos: Artieos da classe. .

°°
.1-r °••Wxt
"
• zu

kVOZ
Requerente: ABC — Rádio e
Requerente: Ciba Société Anonyme
Televisão S. A.
Aktieagaseala:emão: Ciba
(em
Local: São Paulo
Ciba .LImitcd)
SchafU tem
Classe 40
Basiiéia, Suíça
Artigos: Móveis em geral. de metal.
Classe 3
Artigos: Prcpaiados farmacêuticos vidro ou madeira, ertofados ou não;
armários, acolchoados para móveis.
almofadas; bancos balcões, berços,
N° 840.032
biombos; camas-poltronas; cadeiras
para clinica médica, ead&ras para
enfermes, cadeiras, conjuntos para
dormitórios, conjuntos para sala de
jantar e sala d evisitas conjuntos
para terraços. jardins e praia, conjuntos de armários e gabinetes, conjuntos para copa e cozinha, camas.
cabides, cadeiras giratórias, cadeiras
de balanço, caixas para rádios colchões; d ispensas, discotecas, diváns;
espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes; mesinhas, móveis para rádios
e televisão, móveis especiais de hospital, móveis especiais de 'escritório
móveis de uso em casas comerciais
(vitrines, cadeira de dentista, cadeira de barbeiro), mesas para operações. mesas para curativos, móveis
para rádios, molduras para quadros;
poltronas; travesseiros.
Requerente: Ciba Société Anonyme
(em alemão: ciba AktiengesellN9 840.037
Schaft) (em inglês: Ciba Limited)
Local: Basiléia, Suíça
Classe 3
Artigos: Preparados farmacêuticos

eillati

FEIRA DOS MÓVEIS

Rá.110 e
Requerente: Alsa
Televisão S. A.
Local: São Paulo
Classe 40
Artigos: Móveis em geral, de meA:
vidro ou In a d e: r a estofados ou
armários, acolchoados para móve*e
almofadas; bancos, balcões, bcreos.
biembos; cannts-poltronas; cadeiras
para clinica médica, :•adea:as nare
enfermes, cadeiras, conjuntos uara
dormitórios, conjuntos para sala de
jantar e sala d evir itas, conjunos
para terraçcs, jardins e praia, conjuntos de armários e gabinetes conjuntos para copa e cozinha, Camas
cabides, cadeiras giratórias. cadeiras
de balanço, caixas rara rádios „til
chões; ti , spensas, discotecas . divãns;
espreguiçadeiras, escrivaninhas. estantes; mésinhas. móvets para rádios
e televisão, móveis especiais de ho s
-pital,móvespciadesrtóio,
móveis de uso em casas comercias
(vitrines, cadeira de dentista, caa:eeira de barbeiro), mesas para operações, mesas para curativos, móveis
para rádios, molduras para quadros;
poltronas; travesseiros.
NQ .

840.049

Requerente: Ciba Société Anonyme
Aktieng esell(em alemão: Ciba
Schaft) (em Inglês: Ciba Limited)
Local: Basiléia, Suíça
Classe 5
Artigos: Elementos metálicos empregados na construção de aviões, automóveis, barcos, máquinas e similares

Requerente: Me r et,o do

Madurava iaal.

Gu inalmra
10
Titulo
1,J ,? 0..f)

1)14

MERCGRH3 DE MóVEIS

E ESTOFADOS
Requatan te: Morea 30 de
Madura ira Ltda.
Local: Guanabara
Classe 40
Titulo

1:;

N° 840 i.145

MERCADO
DE MóVEÍS
..IJ

Requerente: Mercado de alóveiso
Madureira Ltda.
Local: Guanabara
Classe 40
Titulo
N° 840.046

N9 840.034

itEINER

aa:. 24a nAq

Surcx MERCADO'
DE MÕVEIS.
Requerente; Mercado de Móveis
Madureira Ltda.
Local: Guanabara
Classe 40
Título
Requerente: Calçados Schirley S A.
— Indústria e Comércio
Local: Rio Grande do Sul
Nome Comercial

,CIMEL,

N9 840.047

N9 840.038

Requerente: Cimel — Comercial
e Industrial Mello Ltda.
Local: Rio de Janeiro
Classe 41

JUDIO HUM.

Cotelon

N9 840.041

Indústria Brasileira

TERMOS DEPOSITADOS EM
26-1-1968
N9 840.035

wee..n

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Herval Vicente da Silva
Local: Guanabara
Classe 23
Artigos: Artigos da classe.
N9 840.048

Requerente: Sao Puno Alpargatas
IfilASTRIA BRASILEIRA
S. A.
Local: São Paulo
Classe 23
Requerente: Cimel — Comercial
Artigos: Tecidos em geral, a saber:
-REPRESENTAÇÕES LTDA.
e Industrial Mello Ltda.
brocados; cas imiras, gase de algodão
Local: Rio de Janeiro
em peças; pano couro: tecidos plást
Requerente: R. M. Repr(aaniaçõeS cos em p ecas, tecidos de algodão de
Classe 41
Ltda.
lã, de linho, de cânhamo, de juta Artigos: Farinhas. alimentícias, de
Local: Guanabara
Oda natural ott raton tecidos rie cereais, de mandioca, de mesa e de
trigo; milho,
Nome de Emprêsa
elástico ,de vidro, de viscosa; tule.
•

M

i-

EDIFICIO

PRESIDENTE.
Requerente: Ein preendanentos
Iniobljlários Paname Soc. Ltda.
Local: Guanabara
Classe 33
Titulo de Estabeleciment0

894 Quinta-feira 8
840.049-051

Xtrox0dovudiarà
, INDUSTRIA

BRASILEIRA

Requerente: Edson Heringer
Local: Paraná
Classe: 32
Artigos: Álbuns impressos, catálogos,
imfolhetos Impressos, folhinhas
pressas, jorrais, livros, músicas
pre-sas, pssas cinernsitogralicas, peças teatra1s, programas de televisa°,
progaama de rádio, programas imprca os, propaganda impressa escrita , arespecaos impressos escritos, pubaeasões ama-essas, revistas imprea.
aos, "scrip ta" de cincm.a, "scripts"
de :cairo, " , eripts" de televisa°, bisteria impres.sas
-) •
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Integrantes, auto - caminháts e suas
partes integrantes auto -motrizes e
suas partes integrantes, bancos de
veículos, barcas e suas partes integrantes, barcos e suas partes integrantes, botes e suas partes inte-

grantes, braços para veículos, breques calotas, câmaras de ar para
veicillos, camionetas e suas partes
integrantes, caminhões e suas par-

tes integrantes, carretas e suas partes integrantes, carrocerias, carros

irrigadsres e suas partes integrantes,
carros -motores e suas partes 'litegsantes carros reboques e suas partes integrantes, carros tanques e
suas partes integrantes, chapas para
veiculas, chassis, direções de veicules,
eixos de direção para veicuiss, eixos
de veículos , engates de veiculos, estribos de veiculos, freios de velcuios,
furgões e suas partes integrantes.
hélices de veicules, manivelas. para
veiculais, molas de veiculas, onibus
e suas partes integrantes , para-brisas de veicules, para-Cm-2.1es tia veieulos, pedais de cambio, aneulnaticos de veieulos
C0.051
Class'J3: 21 e 33
Ciasse: 35
Titulo
aventais, babyAri 1;.os: Anssuas,
doa, blusas. boanss, calçados, calças,
N e 8.10.056-057
cara sia; inclusive para esporte, cama s tas: camisolas, capas, capotes,
chsaaus, chinelos, cintas combina, soutiens
ções, cuecas, : lenços, Meias
Classe: 50
Genes., de Atividade: Fabricaçao c
venda de artigos de vestuário em
geral
N9 840.052

4MATEFER1
INDÚSTRIA BRASILEIRA‘
Transportes
Requerente: Matefer
Rodoviários Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
de
Artigos: Transporte rodoviário
cargas
N9 840.053
r

REMEMBER
PRODUTIONS
;

Requerente: DIVESA — Distribuidora de Veículos S.A.
Local: Guanabara
Classe: 21
Artigos: Alavanca de câmbio, ambulancias e suas partes integrantes,
amortecedores de veiculas, aros para
veludos, automóveis e suas partes
Integrantes, auto - r Ii trizes e suas
partes integrantes, bancos de veículos, barcas e suas partes Integrantest barcos e suas partes integrantes: botes e suas partes integrantes, braços para veículos, breques, calotas, câmaras de ar para
veículos, camionetas e .suas partes
integrantes, caminhões e suas partes
integrantes, carretas e suas partes
integrantes carrocerias, carros irrigadores e suas cartas integrantes,
carros motores e suas partes integrantes, carros reboques e suas partes Integrantes, carros tanques
e
suas partes integrantes, chapas para
veículos, chassis, direções de vaiculos, eixos .e direção para veículos,
eixos de veículos, engates de veicules, estribos de veículos, freios de
veiculas, -'furgões e suas partes integrantes, hélices de veiculos, manivelas para veículos, moias de veí-

Requerentes: Aureliano da Roza
Queiroz — Walter Cruz e
Orlando da Silva
Locai: Guanabara
Classe: 50
Artigos: Gravações em discos de
mensagens e acontecimentos públicos
ou privados para o Brasil e exterior,
a saber: Casamentos — Batizados —
Promoções de Vendas ou pessoais —
Aniversários — Reuniões públicas ou
particulares — Fábulas Lendas —
Aulas — Histórias através a voz do
próprio ou não, com ou sem fundo
culos, onibus e suas partes intemusical
ta:
de veiculos,.
grantes, para-brisas
N e 840.054-055
para-choques de veículos, pedais de
câmbio, pneumáticos de veículos
Classes: 21-33
Título
N 9 840,053

-VERONA

N9 840.059

Fevereiro de 1968
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N9 840.06a

LISOTEL
Ind. Brasileira
Requerente: Cura & Cia. Ltda. Local: São Paulo
Classe: 15
Artigos: telhas
N e 840.060

Lua Indústria
de FrtJatos Plásticos Ltda.

Requerente: Indústria de Malhas
Dior Ltda.
Local: Guana,bara
Classe: 36
Artigos: agasalhos, bermudas, blusas,
boinas, boleros, cacluacoles, calças,
calcinhas, calções, camisas, chales,
echarpes, estolas, g—Tos, maiôs, meias,
pijamas, puloveres, saias, soutiens,
sungas, vestidos e véus
N9 840.064

Local: to Paulo
Classe: 28
Artigos: para distinguir artefatos de
material plastico: argolas, bandejas,
caixa paia guardar os objetos, caixas
para acondicionamento dos alimentos,
copos, cálices, cestos, descanso para
INDÚSTRIA BRASILEIRA
pratos, estojos para objetos, guarnições para chupetas, para mamadeiras,
para liquidificadores e para batedeiras de frutas e le g umes, guarnições
de material plástico para utensílios e Requerente: Monte Sinai — Indústria
de Colchões e Móveis Estofados
objetos,.jarros, lancheiras, mantegueiLimitada
ras, porta-pão, recipientes, saleiros,
Classe: 40
•
suportes para guardanapos, travessas

MONTE SINAI,

e vasos
Classe: 49

Artigos: brinquedos em geral
N e 840.661

ISI
Ind. Brasileira

Artigos: almofadas para móveis, armários, assentos acolchoados, colchões, poltronas, "sumiers",
travesseiros
Ne 840.065

MONTE SINAI

-9

INDÚSTRIA DE COLCHÕES
E MÓVEIS ESTOFADOS

Requerente: Orniex S. A. Organiza- Requerente: Monte Sinai — Indústria
de Colchões e Móveis Estofados
ção Nacional de dnportação
e Exportação
Limitada
Local: Guanabara
Local: São Paulo
Classe: 40
Classe: 46

Artigos: Abrasivos para polir, água
sanitária, alvaiade para limpeza, alvejantes, amido para lavanderia, anil,

Artigos: titulo de estabelecimento
N9 840.066

azul para lavanderia, barrilha para
lavanderia, cêra para conservar brilho, cêra para lustrar e polir, com-

posições para limpeza de móveis e
AÇÃO MAÇÓNICA
utensílios, detergentes, goma para lavanderia, palhas de aço, pastas _para
ABRAM LINCOIN — AMAL
polir calçados, sabão líquido, em pasta, em pó e em pedaços, tijolos• de
polir, verniz para calçados e velas
de estearina
Requerente: Ação Maçônica Abraham
N9 840.062
Lincoln — AMAL

MUSIC HOW"
Ind o Brasileira

Local: Guanabara
Classe: 33
Artigos: titulo de estabelecimento
N9 840.067

PECÚLIO MAÇÔNICO
Requerentes: DIVESA — Distribuidora de Veículos S.A.
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Local: Guanabara
Requeente: Ação Maçónica Abraham
Classe: 21
Requerente: Montagem de- Guarda- Requereni e: Zilomag S. A. Indústria
Lincoln — AMAL
Artigos: Alavanca de câmbio, siaiEletrônica
Cativas Verona Ltda.
Local: Guanabara
Local: São Paulo
bulancias e suas partes integrantes,
Local: Guanabara
Classe: 25
-.Classe: 8
Classe: 30
amortecedores de veiculos, aros para
Artigos: ações, apólices, cartazes, diArtigos: um aparelho eletrônico
plomas, flâmulas, letreiros e títulos
'Maxila; automóveis e suas partes Artigos: guarda-chuvas e sombrinhas

Quinta-feira

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

1:3

Fevereiro de 1968 895
+MI

N°

N9 640.0E1

N9 840.077

840.068

840.083

".
T. P. ROUPA DE TOQUE

PECO LIO'.

yERSONALISADQ4

'MAÇÓNICO AMAI.,
*Requerente: Açáo Maçônica Abrahatn
Lincoln — AMAL
Local: Guanabara
Classe: 25
Artigos: ações, apólices; cartazes,- diplomas, flâmulas, letreiros e títulos

Requerente: Elmo, Rabell o6
Cia. Ltda.
-..
Loca' :Guanabara
(2r
Classe: 36
ar.
Sinal de propaganda
•••••

N7 840.065

N° 840.079

PECÚLIO PARA MAÇONS, SEUS

% Requerente: Altaller, Planificage
' e Consultoria Industrial, Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Gênero de serviço: Prestação de serviços de consultoria em assuntos econômicos, financeiros, administração err:presarja] e, especialmente, assessoria e assistência técnica em assuntos de mercado, investimentos e relações industriais

ALTAFFER

'PARENTES E SEUS AMIGOS

N9 840.083

Requerente: Ação Maçónica Abra/nua
LIncoln
AMAL
Local: Guanabara
Classe: 25
Artigos: titulo de estabelecimento

.

'CHURRASCARIA

NOYA TÊM TÊM!

119 840.070

•ÇZ`ki
Requerente: First Nationa 1City
Bank
Local: Estados Unidos da América
Classe 50
Artigos:: Serviços de Lnanciamento
inc'uindo contas centrais de débitos dos clientrs e coleta de estratos
de contas e balancetes
N" 840.089

Requerente: Churascaria Nova Têm
Têm Ltda.
Local: Rio,de aIneiro
Classes: 41, 42 e 43 — Titulo

ROMA
INDÚSTRIA BRASILEIRA

BANVEL

N:' 840.084
Requerente: Roma Indústria
de Móveis Ltda.
Loca/ Guanabara
Classe: 40

Género de negócio: fabrico e venda
de móveis de madeira ferro e plástico
Ne

PE

Requerente: Altaffer, Planificação
Consultoria Industrial, Ltda.
Local: São Paulo
Classes: 33 e 50 — Insígnia

e
GRÁFICA EDITO;

Requerente:. Velsicol Chemical
Corporation
Local: Estados Unidos da Amér;ca
Classe: 2
berbicidas

FLUMINENS E LTDA.

N° 840.080

840.076

o

/.;b5)

Requerente: Gráfica Edr.bra
Fluminense Ltda.
Local: Rio de Jane:ro
Nome de Eruprêsa

N9 840.090

RANDTRIEVER
- Requerente:
Sperry Rand
Corporation

N 9 840.085

7&c'2'çl

indústria— Bra-silãra

Requerente: Produtos Químicos e
Farmacêuticos Riedel S. A .
Local: Guanabara
Classe: 48
Artigos: Desodorantes, cremes, loções,
óleos, pomadas e pós (não medicinais)
para a pele
~.

N° 840.078

P,

PRO‘
‘1;.(‘21ç ske0

I
Local: Est..
Unidos da Aulér:ca
Classe: 17
Artigos: Arquivos mecanizados
com aparelhagem para retórno

FESTIVAL BRASILEIRO
'

‘5

DO SAMBÀ

Requerente: Musicam Edições
Gravações Ltda.
Local: GuanaLara
Classe: 32 ,-- Titulo
Requerente: Altaffer, Planificação e
Consultoria Industrial, Ltda.
Locr': São Paulo
Classes: 33 e 50 — Titulo

e

N 9840.086

INFOBRA5

N° 840.082

Nr) 840.091

INDÚSTRIA BRASILEA

INDÚSTRIA BRASILEIRA

-

•50°,°)-5‘131,/*•/)1.'
1,,$)+,:q0,"

Requerente: Infobras Indústria
Fonográfica Brasileira Ltda.
. Local: Guanabara
Cias:2s: 8 e 32
Artigos: das classes
N" 840.087

s)•

Requerente: ACRIL IndtuArlal Fios
e Tecidos Ltda.

Classe: 2
Local: São Paulo
N9 840.092

INFOBRAS
INDÚSTRIA FONOGRAFICA1
BRASILEIRA LTDA.

Requer[ter. Planificação
e C,onstdtor'a Indwerial Ltda.
Local: São Paulo
Nome zoznercia/

Requerente: beques AuguSie Courbet
-ra
se: 32
Artigo: Revista

Requerente: Infobr:::; Indústria Fo-

nográfica Bu3sileira Ltda.
Local: Guimabara

GYNOXEN
INDÚSTRIA B RASILEIRA L

Requerente: Laboratório Geyer 8/4
Classe: 3
Local: R.C. do Sul

qp,"

▪

'2tiinta-`e:ra 8
N9 C40,093'094

TITANUS
INDÚSTRIA BRASILEIRA

»P.equerent:::, Walter F.unande.s.
Cia. Ltda •
-) • Local: • Guanabara
.I1,
. •
Classe: 8
• Artigos: Artigos da classe
• • Classe: 11.
),, Artigos:. Artigos da classe
•
N9 840.095
10
Á; i
IS;

TITAN

4,1

le;

'INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Walter Fernanda
& Cia. Ltda
Local: Guanabara
Classe: 8
Artigos: Artigos ia classe
._
N9 840.096
Requerente: Walter Fernandea
& Cia. Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 11
Artigos: Artigos da ciasn
-N9 840.097 098

TITOLANDI
.a
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TERMOS DEPOSITADOS EM 29 DE Classe: 2 — Adubos; Classe: 4 —
JANEIRO DE 1968
Óleo de soja em bruto; Classe: 25
' N'
' — Decalcomanias, flâmulas e
painés.
aasse: 28
AUTO
Artigos:. Artefatos de produtos acabadosbados de origem animal, vegeEMPRESA JORHALISIICA
tal e mineral não incluídos em ouPEÇAS S.A..
tras classes; artefatos de substâncias
• químicas não incluídos em outras
classes.
•
.• _ Classe: 32
.
Artigos:
Almanaques,
anuários,
álRequerente:- Mauá Auto Peças S.A.
Requerente: Empresa Jornalística
buns impressos, boletins, casálogos,
Local; Guanabara
OeSte Ltda.
edições impressas, folhinhas ImpresAtividade: Nome Comercial
Local: Santa Catarina
sas, folhetos, jornais, livros impresNome
de
Empresa
N9 840.103
sos,- publicações impressas, revistas.
,1 programas radio-televisionados, peças
N9 810.109
teatrais' e cinematográficas, programas circenses.
Classe: 38
.
Artigos: Cartões comerciais e de wi- .
VAMOS LER
sitas, cheques, duplicatas, -envelopes
de qualquer tipo, etiquetas impressas,.
INDÚSTRIA BRASILEIRA
faturas, letras de câmbio, notas promissórias, papéis de carta, recibos e
rótulos.
• Classe: 41
Requerente: Distribuidora Cestanzo Requerente: •Empresa Jornalística
Artigos: Substâncias alimentícias e
Oeste Ltda.
Ltda.
seus preparados. Ingredientes de aliLocal: Santa Catarina
Local: São Paelci
menWs. Essências alimentícias.
Classes: 32 e 33 — Título
Classe': 32
Classe: 42
Artigos da classe
Iz—ftscidteinshrdlu shrdl , shrdlu
N9 840.110
N9 840 114
Artigos: Bebidas alcoólicas e fermentadas, não incluídas na classe 3.
,
Classe: 43
CORREIO
Artigos: Refrescos e águas naturais
e artificiais, usadas como bebidas não
. incluídas na classe 3. D'OESTE
Cia-sse: 46
• INDÚSTRIA BRASILEIRA
Artigos: Sabão comum, em barras,
tabletes, granulados, liquido e em pó.
Requerente: Janpresa Jornalística
°Ate Ltda.
N9 840.116
Local: Santa Catarina
Requerente: Niagara S.A Comércio
Classe: 32
e Indústria
Atividade: Jornais revistas.
Classe: 8
Artigos da 'aasse
N9 840.111 ---.
N9 . 840 105
N9 840.102

/MIJÁ

OESTE LTDA.

EMPRESA leRiALISTICA
- • OESTE

METROPOLITAN

INDÚSTRIA DE

INDÚSTRIA BRASILEIRA

I-,
& Cia. Ltda.
l 'Requerente: Walter Fe-nandes
Local: Guanabara
Classe: 8
.
Artigos: Artigos da classe
Classe: 11
. 1 Artigos: Artigos. da classe
N9 840.099
1.
•,

'TITUS
Walter Fe.mandas
; Requer ente:
& Cia. Ltda.
Local: Guanabata
Classe: b0
Artigos: Artigos da_ classe
N9 840.100

, 1)11CAI 1TO
Requerente: Duque de C. sa:dits Automóveis Ltda. ..
Local: Rio de Janto
Classes: 8 — 21 — ;i3 — Titulo
Gênero de Nego.',:o
N9 840 106

1.
Requerente: Panamericara Comércio
e Representaçõ es I tda.
Local: Guanabara
• Atividade: Nome Conkerc1a1
N9 840.101

ANAMERI .C-A NÁ •
Req.nerente: Panamericana Comércio
e 'Representações
Local: Guanabara
Classe: 50
Artigos da, classe

SUDOESTE S/A..
Requerente: Indústria de Óleos
Sudoeste S. A.
Local: Paraná
Nome de Empresa

IGUAÇU

Requerente: Indústria de óleos
Sudoeste S. A.
Local: Paraná
•
Classe: 41
Artigo: óleo de soja.

Indústria Brasileira •

N9 840.117

N9 840.112

PRÓ-BEBÊ.
Requerente: Avany e!hatim
„ Local: Guanabara
Classe: 33 -- Ttal.o
Gênero de Negóaio
N9 840 107

•

Requerente: Indústria de • Óleos
Sudoeste S. A.
Local: Paraná
Classe: 41
•
Artigos: Óleos comestíveis.
IVs 840.113-115

'PANAMERICANA 'COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES LIDA,

ÓLEOS

E

CASA. DA
MADEIRA
Requerente: Bonatto 15: Cia. Ltda.
Local: Paraná
Classes: 25 — 26 — 38 — 40 — 49 —
Título,

ËL

N9 840.118

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Artefatos d" Metal
Delta Ltda
.
Local: Guanabara
Classe: 13
Artigos da classt

• ,OUYJSTRIA BRASILEIRA,

Requerente: Indústria de Óleos
Sudoeste S. A.
• Local:. Paraná

PREÇO PO NuIVIERO DE HOJE: NCHS 0,16

AGULHAS HIPLIDÉRMICAS
• tFA LTDA.
Requerente: Agulhas Hipodérmicas •
Alfa Ltda.
Local: Pio Grande do Sul
Nome de Empresa.

