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REVISTA DA PROPRIEDADE
*
INDUSTRIAL
•

No 576.325 - Rei dos Palmares Winston . eine • Produções Ltda. Classe 32.
INh, a,o.463 - I - industa S. A.
Marcas deferidas:
- Indústria de Estruturas Metálicas
N9 502.498 - Bamba - São Paulo
- Classe 5.
Alpargatas S. A. - Classe 25.
No 576.592 - Gessy - Indústrias
No 523.782 Stamptex - TeceGessy Levar S. A. - Classe 31.
lagem Stamptex Ltda. - Classe nu-,
N9 575.616 - Kaly - Karl Helmero 4 -- Com exclusão de ervas memyth Erich Heinzeimann. - Classe
dicinais.
n9 6.
N 9 523.803 - Stamptex - TeceN o 576.742 - Salseiro - Comérlagem dtamptex Ltda. - Classe micio e Indústria Salseiro' Ltda. mero 29.
Classe 41.
•
N9 523.813 - Stamptex - TeceNo 576.757 - Drogadena - Farlagem Stamptex Ltda. - Classe númácia Drogadema Ltda. - Classe 3.
mero 42. '"
N9 576.854 - Treasury - Intercap
N9 523.814 - Stamptex - Tece- Intercontinental de Papel. Celulagem Stamptex Ltda. - Classe núlose S. A. - Classe 38.
•
mero'43.
N9 576.856 - viscount - 1ntercap
N 9 523.815 - Stamptex - Tece- Intercontinental de Papel Celulagem Stamptex Ltda. - Classe núlose S. A. - Classe 38.
mero 44.
No 577.040 - Alpes Freios - UbalNo . 523.816 \- Stamptex - Tece•
do Lazzara - Classe 31 Com exlagem Stamptex Ltda. - Classe mlclusão de freios.
mero 45.
No 577.061 - Cantores de Sião N9 523.817 - Stamptex - TeceCentro Audio Visual Evangélico Cave
lagem Stamptex Ltda. - Classe nú- Classe 32 - Com exclusão de pumero 46.
blicações.
N9 523.818 - Stamptex - TeceNO 577.339 - Canidiz Indústria
lagem Stamptex Ltda. - Classe número 47.
de Plásticos e Baquelite Carndiz Limitada - Classe 28 - Excluindo liN9 523.819 - Stamptex - Tecenhas para pescar.
lagem Stamplex Ltda. - Classe núNo 579.227 - Rime - Hime - •`-omero 48.
mércio e Indústria S. -A. - -lasse
N 9 523.820 - Stamptex - Tecen9 3.
-lagem Starnptex Ltda. - Classe núNo 584.102
Grito à Meia Noite
mero 49.
- Carlos Szili - Classe 32.
NO '590.689 - GMS - Guilherme
N9 523.746 -- OBA - Rádio ReMarçal da ,Silva - Classe 8.
cord 8. A. - Classe 32,
Ne 530.980 - L'Equipe L'Equipe
Titulo de estabelecimento defeDecorações Ltda. - Classe 40 - Com
rido:
exclusão de bandejas domiciliares.
No 524.277 - Reparadora Central
No .532.410 - Turiguara - Doutor
Nestor da Rocha Bressane Pilho Industrial e Mecânica -Bomm &
Classe 32 - Com exclusão de publiSmarczewski Ltda. - Classes 6 e 1,1
cações.
- Art. 97 no 1 do CPI com proteção para o gênero de negócio relaTito Neto - Raphael
N9 532.837
tivo as ciasses 6 e 11.
Paula Neto - Classe 32.
N9 532.838 - Padrão e Zé CamNo 526.097 - Sejal Sejal pina - Pedro Esperança Filho Cernpannéa de Administração e ParClasse 32.
ticipação Industrial - Classe 33 Art. 97 n9 1 do CPI.
N9 534.478 - CAIO - Comnanhia
No 561.805 -- Dublin - Lanches
Americana Industrial de ônibus Dublin Ltda. - Classe 41 - Art. 97
Classe 25 - Com exclusão de snporno 1 do CPI.
tes artistcos para vitrine, algarismos
N9 569.388 - Lano A. Multeeo Ree cartazes letreiros.
presentações Industriais Lelio . A.
No 534.431 -- CAIO 'rnn n nca:Illa
ft/lultedo - Claeses 1 e 49 - Art .97
Americana Induetrial ,tie ()ilibas n9 2 do CPI.
Classe 38.
No 574.000 - tn Cavasotto No 534.481 - CAI-0 - Companli:a
Cavasot & Cia. Ltda. - Classes
õri'lras
Amer'cana Industria l, de,
na. 12, 22, 23, 24, 36 e 37 - Art. 97
Classe
Classe 49.
no 1 do CPI.
No 536.383 •• Cirandlntaa
N° 576.163 - eiliperette - Super-, N9 :574.036 Danfer Imóveis .fido Sulriogiandense S. A. - Clas- nhi readds Peg-Pag S. A. - Casse Daniel dos S'antos Ferreira -= Classes
•
se 22.
;n° 7.
ins.,16 e 53 - Art. 97 n9 1 do CPI.
De 1 de março de 1968..

N9 539.155 - Tangará - Lojas
Tangará, Ltda. - Classe • 37.
No 539.273 - Cedrela - A Indu4trall Madeireira Cedreira Ltda.. Classe 16."
Zama - Zama No 540.605
n a:nutria de Móveis Ltda. - Classe
no 34. •
ProN9 541.312 - Proquimed
quunect - Produtos QUI.1111COS Ltda.
- Classe 3.
N e 541.503 - Anglomicina - Laooratórios Hosbon S. A. Produtos
Classe 3.
QuiMico Farmacêuticos
'N9 546.110 - Turuna - Tranquilo Criannini S. A. Indústria de Instrumentos de Cordas - Classe 9.
N9 547.640 - Elimat - Elimar Tratores e Máquinas, Agrícolas Ltda
- classe 7 - com excursão' de moinhos de vente.
N9 549.924 - Osório - Carpintaria
e Marcenaria Osório Ltda. - Classe 40,
N e' 570.379 - Rassa - Raul Silva
d. A. Indústria e Comércio - Classe 7.
.
No 573.497 - Ricardo - Construtora Ricardõ - Engenharia e Comércio Ltda. - Classe 16.
N9 575.310 - Wandalar - Çia. de
'Tintas e Vernizes R. Montesano Classe 1 - Com exclusão de tintas
e vernizes.
N9 575:541 - Noemar - Extração
e Comércio de ! Areia Noemar Ltda.
- Classe 4.
N9 575.548 - 19 de Janeiro - Padaria e Confeitaria 19 de Janeiro
Ltda. - Classe 41.
N9 575.554 - Montesol - Comércio de Aços Montesol Ltda. - elasee 5.
•
N9 575.565 - Sandrecar - Sandrecar - Comercial e Importadora
S. A. - Classe 11.
N9 575.753 - Bruno - Bar e P.,zzaria Bruno Ltda. - Classe 41.
N9 575.700 - NW - NW
cidade Ltda. - Classe 32 - Com c..xchustio de publicações impressas.
N9 575.823 - A Grande Tacada J. M. M. Publicidade Ltda. - Classe 32 - Com exclusão de publicações
em geral.
N9 575.828 -- EL - Rony Arlindo
"Postei- Classe 32 - Com ‘exclusão
publicações em geral.
NP 576.089
Padura - Oficina
Mecan*ca Padura Ltda.. - Classe 7.
N9
Siza -- In•'za
.40 ,trlas Qui/nicas Santa Izabel Ltda.

9 575.434 - Country Clube da
Tijuco. - Country" Clube da Tijucal
- Classe 33 - Art. 97 no 4 do CPI.
No 575.452 - Transnorpa - Trans.
norpa S. A. - Empresa de Trans-.
portes Rodoviário - Classe 33 •-*
Art. 97 no 1 do CPI.
No 575.496 - Funerária Cruzeiro
- Funerária -Cruzeiro Ltda. - Classe 33 - Art. 97 no 1 do CPI.
No 575.595 - Monte Sinai - Co.
légio Comercial Monte Sinai se 33 - Art. 97 no 4' do CPI.
No 575.857 - Mon Chalet Club
Campestre - Exakron - Incorporações e Administração - Sociedade
Civil - Classe • 33 - Art. 97 n9 4
do CPI.'
No 576.280 - Edifício Jequitibá
Construtora Adolpho Lindenberg Soa
ciedade Anônima - Classe 33 -3 •
Art. 97 no 4 do CPI.
No 576.282 - Reyziko Mecánica
Reyziko Ltda. - Classe 33 - Artigo 97 110 1 do CPI.
N° 576.810 - Epeto do Bacalhau
- Arlete Walger Demiate - Classes
.as. 41. 42. 43 e 44 - Art. 97 n o 1
do CPI.
Insígnia deferida:
,
No 576.417 - CEMO - CEMO
Clinicas' Especializadas Médico °doa.
Art. 93
tológicas Lida. - Classe 33
do CPI.
Exigências
Têrmos com exigências- a cum. prir:
No 524.185 - Cruz & Mota Imitis. •
tria e Comércio Ltda.
Tecelagem Stamptea
N° 523.780
Ltda.
N9 538.031 - Indústria de Móvel*
Cade Ltda.
•••..
N° 539.291 - Cia. Brasileira Riso.
diaceta, Fábrica de Ralou.
No . 547.006 - Rolamentos Ginfer
Ltda.
N9 547.611 - Iervol - Indústria
e Comércio de Roupas Ltda.
No 548.865 - Elio S. A. Artefatos •
do Fibras Testeis.
N9 550.480 - Impervil --, Imperial
Vidros e Accessórios Ltda.
No 560.154 - Distribuidora dei Fer.
ro e Aço Cidarpe Ltda.
N9 566.060 - Mercantil João Das'.
tri S. A.
N9 571.774 -- Tecelagem Kuehin."
rich S. A.
N9 573.794 - Kelmaq S. A. - Mãe'
quinas Comerciais e Gráficas.
No 575.286 - Roberto Marinho.
Ltda.
No 575.519 - Sanin S. A. M.er.
cantil Industrial e Administradora.
NO 75.334 -- Francisco Duran y,
Dalgo.
No 575.563 • • Guinarmo Middleton
' No 575.661 - Paulo Goldrajch.
N9 576.658 - Glnomar de Mello
Figueira..
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As Rep. aflições, Pitblica'de-

E XS ED.! . ENTE

1..;
,
•
verao entregar na Seção. de Comunir' ações-, do -Departamento de
, DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACICNAL
Imprensa Nacional; , até às 17 hoDIRETOR GERAL
tas, o expediente destinado à puALBERTO
DE BRITTO PEREIRA
blicação.,
..-' • ;CME1.13
' •
00 SERVIÇO 012
OT.EFIL 00 saçÃO DP n,DAÇA0
-.7. As reelamaçõi,s . ,peaine'ntes d. 8. DE ALMEIDA CARNEIRO
FLORIANO GUIMARÃES
à matéria retribuida, *nos -casos de
Ce rro ou omissão deverão ser
DIÁRIO OFICIAL
fornzuladas- pOr, escrito á Seção
açZO
de Redação, até o: quinto dia útil
Cedia do •uddIcid n do do •x p od/onte do ~art....y.~110
subseqüente à :.,, publicação no
Nocloom. do d,opr,
Inou•trtof 40 Mint•taB.0
▪
da In gehioe T /a e do Coro•rob
órgão
v.i.:pres t o nea Qt: f m. is ao Cepartsracnto de Itrip-etwa Nsecnal
•
•-• A Seção de. e Redação fun111

•-•
As assinaturas vencidas pomo
derão ser suspensas seri-1 prt:viti'
•
-.„ Para evitar interrupção n8
remessa dos órgãos oficiais á te.
novação "de assinatura deve ser
solicitada com antecedência de
teinta- (30) _dias
- Na parte superior do enclerêço estão. consignados o número
do talão de registro da assinatura
e o mês e/o ano em que findará.

As- assinaturas das Repl-rti-,
ções
Públicas
serão anu ais e deciona, para atendimento do ri-bliASSINATURAS
verão
s'er
renovadas
até 28 de fede
11
ás
17h3Orn.
co,
FUNCIONÁRIOS
,
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
.vereiro.
,
Capital e interior
.Os' • origin iais. devidamente
- Capital e interior :
NCr$
13.30
A
remessa
_ de valJres,
(
semautenticados, deverá:o' ser dactilo- Semestre
- NCr$ 18,00 Semestre
,,• • ,
favor
do
'tesoureiro
do
Dem'urna
éspaço-dois
grafadds em
NCr$ 27.001P'
NCI-$ 36.00 Ano
Atui
•
,• ipartarriento de Imprensa Maciosó face do papel ., formatu 22x33:
rxterior
.. Exterior
-;nal, deverá ser acompanhada . de
as emendas e rasuras _serão resNCr$
39,00
4no
NCr$
30,00
esclarecimentos quanto à sua apli.
Ano
salvadas por quem de direito.
.
;cação.
• NÚMERO AVULSO
•
- As assinaturas .podem ser
na
última
página
.
de
cada
O
Preço
do
número
avulso
figura
. •- Os suplementos às edições
tomadas em qualquer época do
idos órgãos oficiais sã serão remeano, por seis meses ou um ano, ' exemplar.
- O preço do exemplar -"atrasado .será acrescido de 'NCr§ 0.01. ! tidos aos assinantes que os sol&
exceto 'as para o exterior, que
. :se do mesmo ano e . de NCr$ 0,01 por ano. se de anos anteriores. 1cLtarern no ato da assinatura. •
sempre serão anuais.- •

nérica, Uranza - Classe 3 - Fica
N9 575.671 -- Luiz Fontana,
o c;ichê em
Rádio Record S. A. retificado e _ publicado
No 575.817
•
N9 575.845 -- E. I. da Pont de Ne- 13-5-63.
• !nom." And Co mpany
No. 576.804 - Valery Perfumes do
No 575.892 - Lanalnação Trelam Brasil S. A:
Marca Luz e Sonibca
Ltda.
- Claáe . 48 - Fica retificado o puN9 575.892 - Lamio ação,- Tratam. blicado
o clienê em 9-5-63.
Ltda. •
!cora Indústria e Co- • N9 576.969 Socimel - Comer• N•-i 575.896
m:irei° Ltda.
• 'ciai e impretridora
T•-•rodutnq matalúrgitas Ltda. - - Marca SociraeJ
• • •N-9 576.280 - ,"*"/31Z
Equipamentos' (Pára Autoveiciilos
- Casse 5 - Fica retifirado e pu•
e1ede -Anônima
_
Equi- blicado o clichê em - 10-5-63.
No. 576.439- .- i..Equltrama •
N9
577.038
Comua
nhia
J
.
• L.
para:ntos, Tratores e ialtaqiiinas,
Ctda.
.••
Mires Comércio e Indil .tria - MarN9 576.,1501 - Iritlilstrie!de ••
•
ca
Flóriuz
Classe
10
Fica
reJacs Ltda. • .
em 10-5
ti
ficado
e
publicado
o
cl:cliê
N9/576.772 - r:omércio.•de."‘Batas
.
São Judas • Tadeu Ltda..,.,- ;Marca de 1963.
:ca
•
São judas. Tadeu -• Classe 41 e-- -19
- retificado e publicado o cliché em • SERVICO DE DOCITMENTAÇA0
9-5=63.
N 9 576.773 - Dlwal Comércio. de Expediente de 1 de março de 1963
••"
Tambores Ltda.
EXigênclas
N9 577.174 - Dr. A. Wander S. A.
'N9 585.674 - Furlan Irmãos _• SoTérmos com, exigências a cum•
. ciedatie Anônima.
prir: •
Divrsos: ,
N9 191.844 - Pescado" Produtos do
N 9 '570,902' Petrominas pe- Mar, Comércio e Indústria, ImporArtileo Minas Gerais S. A. - &OS^. tação e Éxportaçã,o Ltda. ,
alga-se na 'classe 21.
N9 586.218 - Associaçad-dos Ser- N9 193.264 - Flolver Galam Sei1ridores Civis do Brasil - Prossiga-se lanes --- Clovis Atentes Sarviano.
N9 193.126 - Walter Alves Barreto
lias classes 3, 8, 9, 13, 15, 17, 23, 30;
34: 36; 37; 41; 48 e 49 -- - Títnio de N9 578.532 - Rodolfo Constantino
estabelecimento,. Magazin -dos . Fun- 1Vlagalhães.
eionários - Fica retificado &publiN9 578.533 - Rodolfo Constantino
cado o cliché em 1-7-63. •
Magalhães.
•
Retificação de clichê:
• N9 579.159 - Norifusa Tanska,
N9 576.598 - Indústrias Geasy Le- N9 579.364 - Sodesil S. A. InWr • 5.: A. - Marca Gessy,- Cias• •
., se 42 -,Fica retificado e publicado dúsíria de Adesivos. •• c .- clichê em 9-5-63.
N9 578.999 - Sodesil S. A. In575.521 --(---:Jabra Merched Yous- dústria de Adesivos.
'tIef Chahoud-- Titulo de estabele-

'cimento,. Ao Barulho de TucurUvi -z•
Classes 12, 13, 22, 24, 36 e 48 - Fica
setifiçado e publicado em 3-5-63.
N9 576.599 - Indústria Õessy LeClasse
• r S. A. - Marca'Gessy
9 44 - Fica retificado ej11

e clichê em 9-5-63.

.

N'Y 576.608 -1Jranza Ltda. - Promarca geilutos Farmacêuticos

No 582.485 -- Transportadora João
Dias Ltda.
Nç' 582.488 - Indústria e Comércio
Rosario Ltda.
No 583.004 - Francisco Julião Arruda de Paula.
N9 583.005 - Pitancisco infra.) Arruda de Paula.
N9 583.382 - Fábrica de Ca'çados
. Têrtnos com exigências a cum- Lisbele
Ltda. •
,
• prir:
No 583.500 - Laboratório liosloon
N9 256.455 - American Rndaltor S. A. Produtos Químicbs Parniacêuticos.
& Stanclerd Sa1ntary Corp. •
N9 290.549 - Doces - Confiança No 583.501 Laboratório Rosbon
• . A, Indústria e Comércio.
S. A. Produtos Químicos Farrnacéu,--___
S
No 42.119 - Carbex Indústrias ticos. R:-.unidas S. A.
- No 583.503 - Laboratório fi..isbon
No 301.016 -•-• D. L. R. Indá•stria. S. A. Produtos Quimicos Farn.tacene Comérci.o S. A. •
ticos
N9 341.411 - Confecções -Oarta No 583.537 - Martini & Rossi S. A.
Indústria e Comércio de Bebidas.
S. A
No 583.539 - Martini & Rosal S. A.
No 374.260
Shell Brasil $ A
Indústria e Comércio de Bebidas.
(Petróleo).
N9 380.079
United Presa Asso-. N9 583.555 - Códorniu S. A.
No 583.627
ciation.s.
Org. Técnica de
NO 386.843
Farmax S. 4. Co- Assistência e Manutenção Ltda. OTAM.
mércio Lnp. e Exp.
•
N9 392.245 - Print Programas In- N° 583.778 - Bolsas Bras. dt)
ternacionais Ltda.
vro Editorial S. A.
N) 392.583 - W. A. Simões Dias No 583.929- Loja Nova ,Tecidoa,„
k Cia. Ltda.
, - Ltda.
N9 397.650 - Cristóvão Coicrnbo N9 583.930 - Produtos 'Vetei:naLisboa.
rios S. A.
No 509.952 -. Pedro Pereira SaVa.
No 583.978 - Serviços . de ImprenNo 548.097 - Etablissement Mar- sa, Televisão e Rádio Ltda. .
quint• Grands Marques ' Internatio- No 583.984 - Cerealistas Irmãos
Unidos Ltda. '
No 553.646
N9 584.265 -.Telefónica SãjJoa-7
Enodio Guedes.No 581.000 - Giorgio Veneziani. quirn da Barra S. A.
"
N9 581.001•Ceaar . Peres.
•
NO
584.435
Geraldo
Liepmann
N9 581.002 - Super Mercados Ni•: •
• ••
nar Soc. Ltda.' - Clichê publicado Loewenberg.
N9 _585.167 -- •Marchesini & Oliem30-5-63. •
•
veira Lida__ •
N9 581003 - Padre LucloniCzat
Re
No 585.186 -; ' Laconia
Exp.
Rennó.
• .., Coirtério
Indústria Ltda.
,•
No g81.996 - Esmeralda Cantércio
e Transportes' Ltda.
', •• N9 586.062 - Waidyr'. Baptista
SEÇAO DE EXAME FORMAL
No 582.132- - Indústria de Calça- Weber Comércio, e Indústria Ltda.•
pr MARCAS
d s e• Artefatos.. de Borracha Calbor
dos
o
N9 586.181
Big-Beii Public-dada
'e Promoção ,Ltda.
Expediente de 29 de - fevereira de 1368 Ltda
NO 582.159 - Ocrel Soc. Cyll
N9 586 531 - •Pumagatii S. A. In•
dústria e Comércio.
Consultoria Indústria.
,
n
•
Nome comercial deferido:
NO • 582:161 - Interbras Instaládora N9 586.o44
Waldemar
lçassab.
N9 257.438 -, Produtos Elétricos Tel sfõnica Etna. Ltda. , • N°
Geonal Serviw.s GeoOmelior Ltda. - Piodutos Elétricos N'-582.105 - Sn Com;•
odesicos e Construções-Ltda. - clirna Lida;
Ornelior Ltda. - Art.. 93 n° 2.
• t chê publicado em 4-7-63.
tr•

Marca deferida:
•
NO 261.178 - Brilnev ina
:n4crta
S. A. Industria e Comercio - Clas-•
se 48 - Com exclusão de lança pezfumes e s-m direito ao uso isolado
do afixo Bali.
Exigências
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N° 586.552 - Inibe Imobiliária BeNo 591.330 -az José Correa.
terra Ltda.
N9 591.335 - Maria Cristina Ma i
-sonaveBrd.
N9 586.649 - Quitnindustria FuiNO
F. Souza Neto.
minan Ltda. 591.336
Consorcio Mobiliário
No 591.337
N9 586.650 Qnimindustria Fulmi•
do Brasil S. A.
minan Ltda.
No 586.789 - Projetos e Instala- N9 591.342 - Distribuidora Record
ções Pental Ltda,
de Serviços de Imprensa Ltda.
N9 591.366 - Severino Cordeiro
N9 587.159 - Instituto Químico
Veterinário S. A.
Ramos.
.
N 9 591.568 - Alcântara Machado
N9' 587.389 - Brasília Auto Elé- Comércio
e Empreendimentos Ltda.
trica Ltda.. - Prossiga-se com exNo 591.576 - Alcântara Machada
clusão dos arti gos indicados pela Comércioe
Empreendimentos Ltda.
carão.
N9 588.979- Distribuidora de VaDiversos:
lores Intersul Ltda.
No ' 385.244 - Felippe Ferrucci
N o 590.497 - Eietrocon EletriciProssiga-se na clame 28
Cagno
dade e Construções Ltda.
NO 503.288 - Duokolan Indústria
No 590.502 - Papelaria alara' Li- Piística
S. A. - Prossiga-se em
mitada.
exclusã.o dos artigos indicados pela
N 9 590.504 - Papelaria Ilarvi Li- sacão.
mitada.'
N9 581.991 - Antônio Perez Sabá]
No 590.505 - Harvi - Papelaria - Prossiga-se substituindo a classe
Haiti Ltda, - Classe 39 Clichê nça 50 nela 29 cache publicado em 5 e
publicado em 2-8-63.
de 1963.
N9 590.506 - Papelaria 'Iara! LiNo 582.827 - Auto Mecânica' 13ramitada.
sitalia Ltda. - Prossiga-se substiN9 590.521 - Modas Saison Chia tuindo a classe 39 pela 21,
.
No 583.324 - Ferroforma S. A. In. nm e
N9 590.533 - Panorama Epre
dústria Metalúrgica - Prossiga-se
• dimentos Imobiliários Ltda.
exclusão de carrinhos para criN9 590.541 - Mario Arei 2 Cle- com
•
- c --a 21 - Clichê publ iramente rnatti.
NO 590.545 - H. G. Indústria e do em 12-6-63.
N9 584.895 - Ney Bustamante MoComércio Ltda.•
N9 afio.550 - Plácicio MarnmanQ Sz den aai - Prossi ga-se na classe 33
No 584.896
Ney Buatamante MoCia. Ltds.
denasi - ProssI ga-sena classe 33.
N9 590.573 - Naema RepresentaNO 586.851 - Retifica- de Motores
ções e Turismo Ltda.
Unidos Ltda. - Prossiga-se como
590.507
Indústria
e
ComérNo
reeistan de título de estabelecimento.
cio Gaaraily Nordeste S. A.
No 5a7.301 - Cartonagem alaónodi
590.678
Advocacia
Peão
N9
lis Ltda. - Proaalga-se substItu'rlio
Carvalho Soc.. Civil.
s classe 38 pela 33.
No 590.681. - Amancio Joao de
NO 590.485 - Comércio Mar•naa
Souza.
Reoresentaaões Ltda. - Prossieft-sa
No 590.690 - Binasa S9c. Bras.1 ta mbém na "lasse 33 clichê. publicade Eruna e aari manais Tmin.
ra-) PM 1-8-63,
No 590.785 - Raul F. Bed'n No 500.495 - Rnlemak S A CoClichê nub'icado em 6-8-63.
ala ase 38 para papéis semi impressos
N9 590.736 - Chocolate Du!cora
N°590.501 - Gráfica Liz Ltda. S. A.
Prossies-se na cla ase 38 para panela
, N9 590.749 - Distribuidora de peii
ças para Autos Autovagem Ltda.
./V9 590.49. - Starts Ltda. qta.nds
590.908
Gino
Gracciottl.
No
Artísticos e -influsteais - pror,sigaNo 590.916 - Eicio Brigatti
.•e na ci asSe 16.
litecánica Mogk Ltda.
No 599.931
No 590.591
Asplan S: • A. Aux.&
No. 590.942 - Tabira Publicidade obris ..em • P:ane.jamen:o - larriaal. Ltda.
,
aa-:se. •
Na 590 973 -a S. M. Cohen.
No
590.909
•-Jamasa
Jaies MáN9 590.998 - Ince Indústria .de
quinas e Veiculos S. A. ProssiCotifecaõrs Ltda.
ga-se
na
classe
38
para
papéis
semi
N9 594.017 - Calçados Atreetto Li
imareasos.
rnitada.
N9 591.023 - Waldir Peluso - "No 590.944 - Blanco & Barbasa
Prossiga-se considerando peças para fada. • 'a - • a -5..e. subalituirata
clasae 31 pela -39.
veiculas com par e; inlearantas
• NO 590.962 - Fabrica de. /armas
veículos.
Carainuru Ltda'. - ProsN9 591031 - Saco S. A. Cotani- eModernas
fido Sit3 Woolau Indústria e Co.. ia_aa substitu i ndo a classe 33. pela
de no 18:
mérclo.
' N9 591.048 . Bomex Brasil OriNo 591.040 - Instalações 11 dr:À- ente Médio Exp. Ltda. -a Press ! gaRoas e Fabricaelo de Calhas Nasaa. se sp bsti tuindo a classe 50 nela 38
Sambara Aparecida Ltda.
e excluindo os artigos indicados pe".a
N9 591.055 - Publ monde Cariava seção.
e Tevê Ltda.
591.100 - CCREG - Comércio
No 591057 - Imobiliária Paulista e Na
Representaçõcs . Gerais Ltda. S. C.
Prws. ga-se na classe 38 para papéis
N9 591.077 - Jadir Marinho de sami impressos.
,
•
Faria.
No 591.108 - Policristal Indústria
No 591.092 - Inlústria Reunidas e Comárcio de Plásticos Ltda. Caramuru - Classe 38 - Clichê pu- Prassiga-se clichê publicado cm 12 de
blicado em 12-8-63
-agósto de 1963.
No 591.094 - Indústria Reunid
591.110
Policristal Indústria
Caramurti S. A. - Prossiga-se subs- e NoComércio
de Plásti cos Ltda. tituindo a classe 33 p ala 18.'
Prossiga-se com exclusão dos artigos
N 9 591104 -- Expres so Paeense Li ind i ap rins pai a seraa
e No 591.134 - Ibicatu Agr
mitada.
•
tria S. A. - Prossiga-se exalei lida
No 591.112 - International, Mara
art iaa s ir a '"-"n • ^-1^
time Supplies Company Ltda.
Classe 22 - Cachê publ i cado em 12
Na 591.146 - Slide Publidulade Li- de agôsto de 1963.
mitada.
. 1 . • No 591.148 - SIde PublicIdar):. Li• NO 591.147 - Slide Étibliaidade
rnitada Prossaga-ae subst iiti'ndu a
•
• mitada.
c'a aaes 32 e 50 pela 33.
Ia° Fnl , 75 - Casaia' allitata; V.4N° 591.161 - Meur:n5 de Aaauia
culos S. A. •
Pross'gl-se na C;98St?
a
a:Ikuko 3koh
7- 9 . 591 226 - Unidas S. A.
N ONO aai ^a" - CIa. Melharararnans
^•se..
de Maricá Coimar.
?d.
-` 1 No 591.317 - Alvrada S: A.
•
• \
•
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Retificação de clichê:
Titulo de Estabelecimento Deferido
No 531.105 - P. M. Dllub Petrominas Petróleo Minas Gerais So- N. 569.254 - Mercearia Principal
ciedade Anônima - Classe 47 - - classes 42 e 43 - Requerente --.
Ali Rachid - RAAD.
Clichê publicado em 11-5-62.
- Artigo 97 - número 1 - da
N9 585.296 - Arco Aço - .Estru- Código.
turas Metálicas Arco Aço Ltda. Classe 5 - clichê publicado em 25-6 Transferências e Alterações de Nom.
de 1963.
da Titular de Processo
No 587.497 - Acripur - Acripur
S. A. Indústria e Comércio - ClasBell 8: Howell Company - Transse 28 - Clichê publicado em 11-7-63 ferência para seu nome da\ marca
- Estabelecida em São Paulo.
DITTO, número 252.036.
NO 590.926 - Torrefação e Moa- - Anote-se a transferência.
gem-de Café Porcelana - Francisco
Agfa - Gevaert Aktiengesellschaft
Marques de Oliveira- Classes 33
e 41 - Clichê publicado em 8-8-63. - Transferência para seu nome da
• NO 590.928 - Jurara Flores e Deco- marca Agfa - número 319.668.
- Anote-se a transferência.
rações - Dlogo • de Toledo Lara Filho
- Classes 33 e .45 - Clichê publicado
Agfa - .Gevaert Aktirngesellschafl
em 8-8-63 •
- Transferência para seu nome da
marca
AM.BI - número 238.446.
No 590.946 - Grande - Grande
- Anote-se a transferência.
- Padaria e Confeitaria da Cornarei°
Ltda. - Classe 41 - Cliché publi- , 'Angelo Milani S. A. - Indústria
cado em 8-8-63 - Estabelecido em e Comércio - Pede para ser anotada na marca Umary - térmo númeSão Paulo.
No 590.975 - Lónavar - G. D. ro 575.025 - a alteração do nome da
Searle & Co. ,- Classe 3 - Clichê trular.
publicado em 9-8-63 - Estabelecida
- Anote-se a alteração de nome.
no EE. UU.
Aeroquia Sulamericana Indústria e
No 591.172 - Os Intocáveis - Comércio
A. - Pede para ser
Editúra Bras. de Livros e Revishs anotada naS.
marca Ele trof lex Edibras Ltda. - Classe 32 - Clichê térrno número 576.181 - a alteração
publicado em 12-8-63,
do nome da titular.
No 591.183 - Vantagerh Imidata
- AteoteLse alteração de neme
ao Portador - VIR - Pub'icidade e a mudança dea sede.
Ltda. Classe 33 - Clichê publiAeroquip . Sulamericana Indústria e
cado em 12-8-63.
Comércio s. A. - Pede para ser
N9 591.203 - CEMEC - Constru- anota
na naarca Hidroflex ções Eletro Mecânicas Ltda. -'
teimo numero 576.182 - a alteração
40 - Clichê publicado cru 12-8- do nome tas titular.
de 1963.
--- Acate-sé a alteração de nome
EXPEDIENTE DAS " DIVISÕES RE- e a mudança de sede
Aeroqum Saatunericana Indústria e
TIFICADO POR TER SAIDO COM
INCORREÇÕES NO aa... O. DE 23 Comércio S. A. - Pese para ser
arac;a na marca • Hidroflex DE FEVEREIRO DE 1968.
tharnO número 576.182 - a alteração
do nona da titilar.
Marcas-Deferidas
Aeote-se a alteração de liame
• Térmo número 555.996 - Brigue e a mudança de sede.
- classe 44 - Requerente - FábriAeroqum Sulainerica na- Indústria e
ca de cigarros caruso S. A.
comércio S. A. - PeH
deidrpon
areax
Térrno número 568.683 anotada
na mar
noflex - classe 16.
numero 57(3.1110 - a alteração
- Requerente --- Perrnatex Cimento termo
do ume da titular.
Amianto B. A.
- Anote-se a alteração de nem°
e a mudança de sede.
In ggnia Comercial Deferida
Urram número 569.445
SeruP
pêlha - c!a•se 33.
aro a -Kuwabara -, no pedido de
Requerente - servi-F(5111a S. A.
trans-ferancia do registro n" 348 121
indústria e Comércio.
- Cumpra a exigénch.
- Artigo 97 - número 1 Produtos Alimentícias Bueno Ltda.
Código. 1
- no pedido de tranafe:ênc'a do e.
gistro o" 350.293 - . Cumpra a e-xln
gêneja.
Indústria e Comércio Arsaacy
-- no pedido de transferência do reSIMILARIDADE'
gistro n° '335.010 - Cumpra a exi.
aancia . Devreto . n." 61.574:
-Jacinto Ferrei.a. e Sá - no pedido
• de 20 de outubro ,dé-1967
dei transferência do térmo n" 509.220
- Cumpra a, exigência.
Divulgação no 1..f)12
PRÉÇO: a:Cr$ 0.9.0
A VENDA
Na Guanabara

Seção de Vendas:
Av. Rodrigues Alves, :
Awncia 1: - Ministério
da Fazenda
Atende-se a' pedidos 'pelo
Serviço de Reernbõlso
Postal
Em . Brasilia

--

•,i

r.

S-de do D..

NOTICIÁRIO
Retificações:
Taarno n 124.435 - privilégio de
invenção - Processo para sinalizar a
presença da cabina do elevador em
um p avimento e prOpria para execu'ar o processo.
Requerente - Inve.utio - Aktiana
•
gesellschaft.
Pontos puoilcados em 15 de mama
de 1968.
Térzno n° 135.946 - privilégio de
invenção: Ap erfeiçoamentos e relatta
vos a equipamentos da crava ção de
estacas.
Requerente - .sVe,st's Pillina anca
Construction Company Limited.
Pontos p ublicados em 13 de fevet
reino de 1968

.
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

11/1.rço de 1968

Vamo n9 137.297 -'para o Pedido .. Irmãos _Campos }fidalgo (oposição Perfumes Cinelandia Ltda. (oposi- Ind. e Com. de Pescados Barra -Ve.
privilégio de invenção --- Porta- ao termo no 819.803, Marca Glória). ção ao termo n9 819.160, marca Repri- lha Ltda. (oposição ao têrmo núme.bobma
rcquerente: Monisanto Plástinos Plavinil S.A. (oposição ao se Rachel - termo no 819.458, mar- ro 820.427, marca Barras).
-. Company.
-;
ca Rose Chanipagne).
Anderson, Clayton & Co. S.A. Ind.
n9 819.842, marca RO 7).
e Pontos publicados em 13 de .feve- têrnio
e Com. (oposição.ao tkrizoo ri9 819.970
Bril
S.A.
Ind.
e
Coin.-(oposição
Armações
de
Aço
Probel
S.A.
(oporeiroadeaa.2643.
ao 'termo no 819.589, marca Q'Lus- sição ao tênia" no 637.440. marca Ma- - título Pioneiro).
• Têrmo n9 127.611 - privilégio de tro - termo n9 819.590, marca bel, térmo n9 637.441, marca Mabel Móveis Tabacow Ltda. (oposição ao
têrmo no 827.630, marca Jatabac0).
invenção: Sistema de pintura por Q'Lustro).
••
têrmo no 637,442, marca IVIabel).
pulverização ,eiválvuIa de ()riflem emPolidura S.A. Tintas e Vernizes Manufatura de Brinquedos Estrala Kienzif APparate G.M.b.H. (opopregada - para o requerente: Hans- (oposição ao têm° n? 819.104, ',moca S.A, (oposição_ ao termo n9 825.443, sição ao têrtrio n9 823.483, marca
burg-Electro-Coating.--Policol).
titulo Autorama. Conter Campinas --- Coroo - -tênno no 823.482, marca
Pontos publicados em 14 de feve- Martini & / Rossi S.p.A. (oposição termo n9 828.371, marca Estrala, - Casco).- •
reiro de 1968.
,
ao termo n9 '819.220, marca Marins), RrM0 n9 228.372, marca Estrêla) . ' • Banco Safra de Desenvolvimeoto
Têrmo ri9 129,361 - privilégio de . 0:3. D. Searle & Co. (oposição ao Sodisa Com. S.A. (oposição ao tara S.A. (oposição ao termo no 833.401,
Invenção: Processo para a execução térmo n9 819,476, marca Ovu:ostasea. nio no 605.243, marca Disa tér- titulo Sobra Transportes têrmo n9
de revesCrnentos semi-rígidos.
Casa cia Borracha S.A. (oposieao mo n? 641.013, marca Sadilar - ter- 833.a03," marca Sobra).
Cio': Mineira de Cimento Portland ,
ao termo no 819:509,..titulo: Casa dá mo 'no 717.108 marca Tasisa)
quarenta: para Solviam.
• A Novaauimica Labs. S.A. (opo- S.A. (oposição ao termo n o 829.352, .
POntoa publicados -em 14 de feve- Borracha Planalto),.
sição
ao
tênia°
n9
835.831.
marca
Soa
marca
Comine! -- termo no 829.353,
reiro de 1968.
Fios e Cabos Piàsticos do Brasil malium).
marca Cominai) .1
-,
•
•Tarnlo n9 130.947 - privilégio de S.A.• toposiçáo ao tarrno no 120.226,
• Com. e Ind. (oposi0/ivan S.A.
invenção - Mecanismo de embrea- marca Plast-Rio - têm() 8a0.296, Lab. Chrnax S.A. (oposição ao t.
no
826,984,
marca
Ronal).ção
ao
Ui-mo
n o 837.297, marca Mamarca -Plast-Rio - tarmo n9 820.297,
r gem de funcionamento hidráullco.
Crmonoterapia Richter do Brasil gico
termo n9 840,426, marca Ho, Requerente: Twin Disc Clutch Comi marca Plast-Rio) .
.
Sul Brasileira de Com., IMp. e Exp. S.A. (opos-ção ao termo n°829.115, liday Magic) .• •
pany-.
- Dabi Ind. Bras. de Aparelhos DenFica retificado o ino' do ponto. S.A. (oposição a0 Vamo ao 818.320 - marcaa Bio alma) • •
Sir
alames
Murray
-do
3aasil
S.
A;
tários
S.A.
(oposição
ao tarmo 219
1 - um mecanismo de engrenagem marca Sibra).
-; •
Produtos 'Farmacêuticos (oposição ao .„822.37. marca aarumediea),
de funcionamento hidráulico, tendo
(oposição teimo n9 819..246, marca Isocal). •
um par"de engrenagens em um eixo Cia. Cervejaria Coroou
Coprasa Ca. Ge Produtos Alimentímarca Ca::2- Lab. Climax S.A. (oposição ao t.
comum e conectadas a separadas par- ao. tarino • -ncios S.A. (oposição ao Urino n9.
. .
833.733,
marca
Ftlional
).
.tes rotativas etc. e'c- ,_
823.3.4-3 - marca Coprase).
: Pontos publicados em 15 de feve-, Amaral e Campas S.A. Ind. e Com. Lab. Especifarma S.A. -oposição Malharia * Ouro Ltda. (oposição• ao
ao
termo
no,832.173,
marca
Acatei).
reiro
1968. .
de Produtcs 'Elecremicos (oposição ao
.
térmo n9 82.340, marca , Rosa de
. de "
'n9 832.594, moam AC --- Ur- Instituto de Angeli do' Brasil Pro- Ouro). »-•
Têrmo n o 134.952 -a -prjvilégio de tarmo
dutos
Terapêuticos
S.A.
(oposição
ao
ri9' 832.591, marca - AC -- tarnio
I t atiaia S.A. - Veículos Motores e
. invenção - Aparelho para a carbu- ino
termo
no
821.718,
marca
Danador)
no - 832.5.2,0, marca AC - • termo no
Peças (aposição ao termo n9 832.274,
ração de ferro e ferro-ligas.
marca Classik)
-- Laon E.A. Ind. Farmacêutica topo- marca Itatiaia - termo •n o 832 275,
aa Requerente: 'Deutsche Gold uno 835.a62,
Paes de Barros 'S:A a Imóveis Adm. siçao so • taimo no 822.637, marca Z1- marca Itatiaia) .••
•
• Silber Scheideanstalt Vormals Roess- e• Com,
. •,
(opa:sie:ao ao ténia° no - £53.(ã7 nabol).
Orval-Ind. e Com. de Produtos
ler.
- marca '.PB - Urino .n9 83.a453, Lab, Est:ia:afama S.A. (oposição Químicos Ltda. (oposicão ao termo n°
Pontos publiCadOs em 15 • de a ve- masca
PB) aa"
ao tarmo no 823.a68. marca Colase) . 884.170, marca Olival;.
•
- réiro de 1968: -. 'raiano' n9 135.383 -=• - Para privile- Agrobrás Com. e Ind. S.A. opt):: /soai S.A. Ind. Farmacêutica (opo- Certo S.A. Ind. e Com. (oposição
'Petisco).
gio de invenção - Processo- para pro- siçao • ao termamo 826.825, Marca Ai-- sição ao Urino n9 823,841, marco Ga- ao termo n9 834.180, marca
• a_ piciar um enchimenao de ciaa:ro ,de gola:asa, têrmo , no. L26.824, aia. ca bamba).
Inglesa
In
.
Levy
S.A.
•
Com.
e Indoa
uniformidade aperfeiçoada e ntecanis- Algobrasa - teimo no 86.832, marca - Ormonoterapia" Richter ' do Brasil .(oposição
ao térmo no 820 204, titulo:
S.A.(oposição.
ao
termo
no
829.116_
mo regulador' e alimentador de fomo Algobras a- termo n9 1-26.821, marca
Lojas Levytas).
para maquinas de_ fabricar. ecigarrOs,
tarmo' tio 823.823a marca marca Rio Z:ma) . _ . -.- • . - Sete Belo Com. de Mitomávais S.A.
Insituto
de
Angeli
do
11
itail'
Proecutar
para -x_
Albrás- — titulo s no 825.820, marca
(oposção ao térmo no 831 223, mar.o dita "processo..
••
dutos Terapêuticos S.A: .(oposição ao ca:
.
Vbrasi ,
Se 'e Belo).
• •.
"•
Requerente: aAmerican aalaci(ine
teama
n9
825.579,
marca
Dinamicina)
Duiatex S.A.. Ind. e".Corn. (opoInd. e Com. Bras de Pro•
• • slça,o
Paundry, Company. • ' - _a. ..
820.-454, marca ala- • Kaiser. Jéep Corp.. (oposiaftOao'
•
t. dutos :Alimentares (oposição no- terPontos, Publicados erri 'Ia de favo- i-atm .ao tenho no
n9 826.464. maroa Super Leite) .
no i18:9,111. nome de eanprêsa, Limou- mo a9
i a' •
•
re o de 19(8.
aahea..fiate:na:koal „Pe'iro'aum Cem- sine's Auto Serviços Ltda. --,-:: ',fomo
Termo n9 163.533 aaa modêlõ inclua; parir
Nestla
(oposiçao ao Ramo
no
•
Ltd. (oposição ao • taimo n9 "no 818.243, marca Linaotisine's) .
- 824.279, S.A.
*modélo de-;_acrfu- 821.774,
a trica
expressão Zinho),
(armo
no
Koeli
marca
.
•
Aluminiurn
Cortinam(
.•
of
•
a)anasla'
•
radora • para papéis.'--'
Do/abaria (oposiçao ao Orno .
820.423, niatea anellaia ,"
Ltd: (Oposição ao termo n a 819.402, n9Jorge
Requerente: János Jozsef Korai.
837.922, marca Caia »alem). ,
titulo
Arcon
S.A.
Ind.
Eletro
Ma•Pontos publicadosaam .22 'de feva- fatal° Pai Com, e Ind. S,a.. amo,Vaimet do Brasil 5 ArIpd. Com ":
.• reiro de .1223.
sição ao *Imano 824.131, marca Pé- ta/Ceca). * - • .
' .• • '.•
xn'' • _
de Tratores (oposição ao têm()
" -• _ Têtrno- rio 125.976 -"da, -raias Na-raras)" .•
' enerale.. per 834.698, marca Dalmet
: Innoceriti .sociatá„ G
térrno no
, invenção:- Processo paaa • amaciamen- •,Caa, Qaim ca Indesrial de Lamina- L'Indiátria 7.11ata/larg-ca- e Mrecani- 234.699, marca„„Dalinet),
a
•
--..,20
des (oposição rio tarmo no
- ato de tecido. ".• •
ca • oposiaão- ao taanio no. - 821.092. AVM. Auto - touipanienids. S.A. Requerente: Ae mouand
r COmpany. marca- Arvopax aa . termo no' 820.520, maaea Lambregar) ,' . 2.-• 1: --- , (oposição ao termo o? 834.043, marca
.•
' 'Pontos publicados-em 16 de fere- marca • A: vopax) .
• Confecções'. Danai la da. *Japas-fia° Roda
•
'Livrei
,
Bárdaal
Manufactoring
emp.
(opo•
•
', , raia° de-19.68.. a.ao termo no 823.502, marca Cardara
63 lagio
peVi de sição
tarrno fl 81a.2.A. ma-ca Par- coca -orçai). , . . . , Paes de "Bar-os S.A imavais Adm.
-Tarino n9 13'6,1
e Cem. (oposição ao_ têm° n o 838.634,
• invenção:-.-ProcesSo e Opare'..hame.nto dal)
E. Baroni &, Fillaos (oposição ao r.. ma'-ca -P. A .B ) .
n.'.0
--para operar . em fase .gasosa a .çemen•-• ,
, taça°, nitruração.-e :outro tratamen- ao talim n9 819,5a6,- marca--Eldorado). ao .823.031, marca Decio). - = ". CIN Cia. de Incremento de Negócios ,
,^a o filias. C, Fabrini S.A. (opoaição ao (oposição ao térmo . no 829.655, nome
•". tos • sôbre peças matálica.a.eem . parti- Perfumarias 'Pacao
térino no 825.335, marca Fabris) ...• • ,c0Mercial C.P.N. - Cia. Promotora
'
cular em .erro e suas figas..-,
ao afamo .' no 818.1,17. 'marcaDeite),
Negócios $.C. -Ltda.)
•
• Requerente: Sunertémpega" Indils- • Giroflex S.A. Cadetas e Poltro- /maribo S.A. .Ind. -e Com. (oposição ao termo n9 826.155, marca Pla:tispoma Gauèha S.A. Ind. e •
tria• e Comércio ,
'"abposição ao-termo n9 819:125, Ima) a
. •. •
em 46 de leve, nas
Pontos poblicaao
s
..
marca G.oze•o.
tÁminação de Ailetals. Eltnt, S.A Com. de Espumas Sintéticas (opegáreiro de .1963.
"Girofleg\ s.A. 'Cadeiras e Poltro- (oposição ao tarnio no 834.6a9 . mar- ção .ao trino n° 820.125 expressão
tétano n9 820.128 ex• Têrmo 'no 136.801, Privilegio' de nas - (Oposição • ao têrmo IV 819.824, ca Dalmet - Varino n? 834.698, mar- OrthaY•ra rn
pressão de propaganda Orthofofam).
- ca Dalmet). " , - -- .•
Invenção: Aquecedor pontual-infra- marca _Girocleto). •
V;ctor da Silva Alves Falha -e Lucas Imaribo S.A. Ind. e Com. (o po- Oaquirnà Inds. • Químicas Reunidas
vermelho portátil.
)• - Requerente: Universal O I ... voducts ' Lopes (oposição ao termo no 837.553 sição ao tétmo no a 826 159, nana S:A.
(oposição ao termo n9 820.477,
marca. Apeg),
,. „ ••.., , ,.
Company. .
.
Ima),
marca Jeito). •• .
Pontos publicados " em 19 dei feve- Produtos Alimentícios Paty • Ltda. Cia. Ureaaa dos Refinadores Açúcar Orquima Inds. Quimicas -Reunidas
-e. •
(oposição ao termo no 833:481, marca e("Café (oposição ao termo n o 838.653 S.A. (oposição ao termo no 820.477,
reiro de 1958.
•
Paty) ••
--= morda Cabocla) .'
marca Jeito).
.
•São 'Paulo Alpargatas S.A, (oposi. Kortman & 'Schulte N.V.
NOTICIAM°
ção -ao -. termo n9 825.563, titulo Al- Ceasar Armelli • (oposição ao /ar- cão
ao térmo n o 819,054, marca Biomo no 820.173 -- marca- Arizona);
faiataria Coronet).•
Oposições:
• -.
Unilever Ltd. (oposição ao -toamo luvil)., ,
•
Trimph-Werke Nurnberg Aktienge- 'no
819.803', marca Gloria).
Farbenfabaiken Bayer Aktiengeael- Integral Propaganda TécniciLtort. sellschaft (oposição ao têrmo no -a-.
Credirei
S.A.
Modas
e
Confecções
818.974,
ta
lschtift
(opeaição
ao
térmo
n
o 820.178,
-(oposição ao têrmo n9
819.154, marca Triunfo tal-mo ne (Oposição ao têrmo no 819.732, mar- marca -Evan Pan).
.tu/o: Boutique Barbarella Bahia).
819.151, nome de emprêsa Lojas as
Rei)
, . •.
.
Canadian Hoechst •Ltd: , (oposição
Daimler Benz Aktiengesellschaft Triunfo, Ltda.) ..
toposição ao têrmo n 9 818.750, mar- . São Paulo Alpargatas S.A. Zaposi- Metalustres Ind. e Com. Ltda: ao térmO n9 819.874 marca Catran).
(oposição:
ao
termo
no
219.772,
marca
Neotis S. a.S. (Oposição ao termo'
-atèrmo
n?
818.744,
. ta: Uni-Mag.
çao ao termo no 824.194, titulo Cia- Metaluz) .
•
1-'1'9 820.672 marca Super Magic)
Marca: Uni-Mec).
• -a -.• •
, Pizar Firme S.A. Ind. e Com. de Ortho
Davide • Campala Milano S.p.A, ci-exInelda)• *de.
Pharmacatit'eal Corp. (opb- •
-.(io Aço Onda Ltda. Calcados
,
(oposicão ao tanno : lif siçãO
(oposição ao têrmo n o 819.380, marca (oposição
n9 870.121 marca Suao térmo. no. 826.551 - ti- 1, 819.745;
marca. Pisar Bani) . " ."' •.• o„ pero gin .têl•mo
Americano 18 MartMi) .
tulo Anda)
el -"
• cs u 'aca. . Naaminze
Ltcla - -,raerear4i a è al .r.a, am de Café Tiro-- - Jaaser).: ' •Phs rano
* aIbratrasa Inda: .ras. de Materiais Ind. cle-Mayeis" de Aço"Oncia
2
3.550
-ti(oposiçã
o ao tarmo .119 •
Vannortaahan
daataa
'S-,
A.
ariaos'ção
ao
.tarmo
na
(oposição
aaetarmo
no,
8,
para Polimento S.A. (oposição ao t.
1 ula.605,• marca Café do Lar). "
820.320, niar-ca Tetramine). •
tolo Anda) •"", 819.657, marca Dominante).
.. •
,de

.

---

n
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Ortho Pharmaceutical Corp. (opoCia. de Cigarros Souza Cruz (opoGerson Ferraz de Camargo Pensição ao termo n° 820.123, marca sição ao termo n9 820.062, marca Sa- teado (oposição ao termo no 820.476,
Super Ginol).
ratoga).
marca Mira).
Cia. Agrícola e Com. das Vinhas
Frigorífico Boavistense S.A. Ind.
do Pôrto (oposição ao termo núme- The International Association of e Com. (oposição ao termo no 824.161
Lions
Cluba
(oposição
ao
termo
núro 837.812, marca carena). .
marca Esmeralda).
Inds. Filizola S.A. (oposição ao mero 818.846, marca Pontcuberta).
Tintas União 'Ltda. (oposição ao
Cooperativa
Agrícola
de
Cotia
Cotermo no 825.569; titulo Casa das
termo n9 824.883, marca Distinta).
Balanças •— termo n9 827.997, título operativa Central (oposição ao termo
Lion
S.A. Engenharia e Imp.
n9 831.175, marca Tupinamba — ter- (oposição
Casa das Balanças).
mo no 833.082, marca A.C.F. ter- DION). ao termo no 825.209, marca
S7A. Inds. Metalúrgicas Crê (opo- mo W 831.668, marca Cacretupi —
sição ao termo no 825.819, marca Clê) terind no 833.815, marca Tinia — terPorcelana Real S.A. (oposição ao
Brasileira Fornecedora Escolar S.A. mo n9 832.594, marca AC — termo termo n9 828.834, marca Realcap —
(oposi ção ao termo no 828.662, marca no 832.593, marca AC — termo nú- termo no 828.837, marca Realcap —
Vãototal — termo 'n9 830.024, marca mero 832.591, marca .AC — termo termo n9 828.835, marca Realcap).
Inter Tab — termo no 830.025. marca no 832.590, marca AC — termo núCia. Melhoramentos de São Paulo
Inter Tab) .
mero 829.875, marca AC —.termo no Ind. de Papel (oposição ao termo W
835.467), titulo Agência Distribuidora
Ancora Ind. e Com. 4tda (oposição 832.589, marca AC)..
ao termo no 834.441, marca Ancora).
Grand-Prix Auto Partes Ind. Com . de Revistas Primavera — termo W
Ancora Ind. e Com. Ltda (oposição e Mecânica Ltda. (opbsiçãO ao termo 835.468, nome de empresa Agência
ao termo n9 834.442, marca Ancora n9 830.699, marca Grand-Prix —ter- Distribuidora de Revistas Primavera
— termo n9 ' 834.443, nome comercial mo no 828.273, marca Grand-Prii — Ltda. — termo n° 835.469, marca
Ancora Comercial S.A.).
termo no 824.868, nome comaícial Primavera).
Cabeça Branca S.A. Produtos Ali- Grancl-Prix — termo n9 824.869, si- Iaofil S.A. Fios, Cabos e Materiais
mentícios (oposição ao termo nume- nal de propaganda Grand-Prix Pneus Isolantes (oposição ao termo núme
ro 835.672, marca Frutini).
— termo no 824.871, marca Grand- ro 824.100, nome de empresa IsoChesebrough - Pond's Inc. (oposi- Prix — termo no 824.872, -marca plast Ind. e Com. Ltda.)
ção ao termo n9 819.244, marca Pon- Grand Prix).
Construtora Presidente S.A. (opoderoza).
ao ,térmo n9 831.124, marca Pre—
Fab. de Café e Chocolate Moinho sição
I.W.S. Nominee Company Ltda., de Ouro S.A. (oposição ao tkrino nú- sidente).
(oposição ao termo n9 819.301, marca mero 820.568, marca Delicia — termo
Eeau de Cologne & Parfumerie Emblemática).
Fabrik Glockengasse N 9 4711 Gegen° 820.648, marca Pingo de Ouro).
National Perlodica!
Publications Sindicato da Ind. de Aparelhos Elé- nuber der •Pferdepost von Ferd MuInc. (oposição ao termo n° 819.145, tricos, Eletrônicos e Similares do Es- lhens (oposição ao termo no 818.917,
marca Batfink — termo n9 819:145, tado de São Paulo (oposição ao ter- marca Desir).
Empresa Com. Imo. Ltda. (oposimarca 13atfink c/fig. — termo núme- mo no 818.463, marca Auto Tape).
Bombas climas Ind. e Com. Ltda. ção ao. termo n o 818.825, marca Ecir)
ro 819.147, marca Batfink c/fig, —
Avis Rent-a-Car System Inc. (opotermo n° 819.150, marca Batfino e/ (oposição ao termo rio 824.120, maura
sição ao termo n o 818.943. marca LiClimarcol .
fig.).

rr
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mousine's — termo no 818.948, pomo
de empresa Limousine's Auto Servi.
ços Ltda. — termo n 9 819.471, titulo
Usacar —)
Metalurgica Forty Ltda.' (oposmão
ao 'termo no 819.859, marca Fortin).
Merck eí Co. Inc. (oposição ao termo n9 819.326, marca Sucreri).
Ecisa Engenharia Com. e Ind. S.A.
(ophos
Ec
.) i.ção ao termo n° 818.835. marca
Alimonda Irmãos S.A. (oposição
ao termo 826.329, marca Lindo Lar
— termo 820.837, marca Lindo Lar).
Microlite S.A. Ind. e Com. (oposição ao termo ng 822.661, marca
Cardiolite).
Linha Paulista Lipasa Ltda. (opósição ao termo no 821.47'1, marca
Turmalina).
Sodisa Com. S.A. (oposição ao
termo 822.829, marca Modisa).
Armações de Aço Proba' S.A.
(oposição ao termo no 820.109, nome
comercial Bel - Rio Adm. Negócios
Ltda. — termo n9 820.108, marca
Bel - Rio — termo n 9 820.059, marca
Cry-Bell).
Cla Siderúrgica da Bahia Cosiba
- (oposição ao termo n9 818.543, titulo emitia)
SEVIEC - Serviços Ge Emergências
Médico Cirúrgicas Ltda. (oposição ao
termo no 833.844, titulo SUMEC) .
Soc. Anônima Auto Elétrica Sael
(oposição ao termo n o 815.212, marca
Saci).

Consolidação das Leis. do Trabalho
Alterações do Dec. lei n. • 229 28-243
DLVuLGAÇÃO

N. i.04:19'

PREÇO: NCrt 0,30

Sk VENDA t
Na Guanabara

Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alve,s, 1
Agência 1 z Ministério da Fazenda
'Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembillso
Em Brasília
- Na

Sede do MN -

: ) lin
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.P-ATENTES DE INVENÇÃO-

Pontos Característicos

1

,

trt. 2 6 . do Códi g o da .Propriedade Induerrial idecréto- leie n9 e 011e-fai, em face do que ficou reaolvieo no
Item - 4 da Portaria ti 9 73 de 4 de outubro d'at 19ti7. do Diretor-COeral
.
•
.
t
4e to 1-• j prop.onato
de 4, -apoxi-1
-nor
9 estoste5
Reivindoase." de aceiedo com a Con- i 3. Moadicação do .•mooesso
paio
r,onn.
.
do
com.
o
ponto
1,
caracterleada
.
venção Internacional e o Art. 21 da
,
.
.
.
.
Propriedade Industrial, a prioridade j fato de que um eiclopentoolano Gil I
segundo
o
ponto
ciclopenteno
rventualmente.
-substiI
2
-Um
processo
•
do pedido correspondente depueita'do
s Esta- I tuício pôr nidroxilo ou hatipenio 'é 1, caracterizado porque o solvente orna Repartição de Patentes codos Unidos da América, em '3 de feve- :reagido no frio com um acido ditai- gonico é o acido aea • ao ,,.
'carbemico da fórmula geral II, indireiro de 1961 sob n.9 86.871
. proce-so segundo ' o ponto
Icaca no Ponto 1, combInander--se eu- 3 —Um
tão por adiçãz. é.ate ácido r, ligação d. earacteriwdo porque o ácido mine,'
•
,dupla do .21.lopenteno, ou a uma das tal é o ácido sulfúr:co. • ..
TÉRIVIO N 9 135.72O
.- •
.. ligações dup.as :de , eicopentadieno.
4 — • Uni processo segualio• Os pontos
-•. 1 4. .Produio para compater nemato• do 17 de joneiro de 19E2- .
l
parasitários caracterado por 1 .e.n 2. caracterizado porque
- o 17-ciekadosaito
•
, J.- R. Geigy . S.A. — Smoa..
-de 4,5:epori-19-nortes;
' "Processo de produzir novos deri- contar um composto' da fórmula 'geral P.,attl-propionatoum
halogento do ácido
vados de ácido ditiocarbárrOco e seu 1, indicada no ponto 1. em combina- tosterona com
(=prévio para Combate a nematoclos • ção com materms voieulá-es e-ou diz- eiclo-pentil-propionico,
. . em presença de

Publicação que se .faz de acerdo coln TÉRMO N. 9 135.673 ,
de 16 de janeiro de 1962 •
Union Carbide Corporation tEsta•
dos Unidos da América).
Título: Expresso para produzir compostos de Acido Acriloxi-Aicoxi- A ril_
Suifteniao.

Marro Ce.

.1 --o Uni processo para proouzir
ácidos acriloxi-alcoxi-arilosulfuricos
representados pela fórmula geral na
qual Rorepresenta - um átomo de - hidrogênio, um átomo de alerta ou um
.
jtribuidercs 'apropriados:
i
uma ano na tercaria.
radical meti!, R, representa um áto-, e tungos fito--parasitários".
5. Peocesso para combatei avinató- •
de'Invenção.
Privilégio
mo de halogeno, _um radical nitria, ou
do .,:e- lungos fito-parasitáraz, coroe- 5 — Um processo segundo o ponto
um radical alcoil- contendo ne,1 a 12
I terizado pelo- fato de que o solo in- j 4, caracterizado porque o halogento do
Ponto Carasctertstjens
átomos de carbono, As repreesentia
c4;111 nerbatodos é traeãdo com l •ácicro cido-pentil-propionico é o CIO-.
1. Processo de produzir novos de-. ilfestacio
radical fenileno ou um radical nalti,compostos de iórmula gera-, indicada rE zo ,
leno, X representa um catieute b é rivados ditiocarbamicos nematocidas e no ponto 1 ou com produtos contenuna inteiro tendo um valor de 1 a 4, lun g icidos cia formula gerai nalmial (1 o :t•i
6 — Um processo' segundo os pontos
s compras OS.
c é um inteiro tendo um valor de 1
6, Ditiocai leamatos da fodnula ge- 4 ou 5. caracter zado porque a 4,5 —
a3 e d é um Meeiro tendo um valor
i' apoxl-19-nortestos.erona é prensada Irade 1 ou 2, caracterizado por sulfona-R
,tando' a 19-incate-tosterona. dissolvida'
tar, um compasso acriloxi-alcoxi-ariliN;
-l eal Um solvente orgãn'co, com peroxido
• ./ , 3
co'representado pelo forma :feral rom
•
• 1 de h:drogenici ean um meie, alcalino.
—N•
•
/
. 7 — Um processo segundo o ponto
R
2 • , 4. caracterizada porque o solvente me.
'R•`Z
,
,
,Igien'co é suscivet em água:..
:
ral na qual R, 'El e i-te têm o signi- I 8 - Um processo segundo .0 ponto
fidedo inoicado no ponto 1.
7. caractcrizado For ser conformo des,
.' 7e- Nomonometiloeiclopenten — (2)- crito nos exculp'os 1 e 2.
•
.
C11 2 =CCO (0Cb. 1121)C"/
.
.
— il-ditiocarbamato
o
8. Peae.esso de • preparar produtos I, A re.querente "" reivindica de deord
- para 'combater nematcdos fite-parasi- -com a Coro/einem Internacional, o artários caracterizado pelo fau. de se tino 21 da Dec .--le: n u 7.905, de 27 de
,
~postos da fOrmtOa :I, ' rtgosto de 1945on prioridade do corresun reagente constituiu° por •anhidri- R significa ima esto -sir,l(e'entlio ou misturarem
indicada no ponto 1 com materiais pondeuti p_dido depositado na Repartita- acético-ácido-sulfúrico, no qual a oiclopenterio(2).' — ilo eventuoimeote •veiou
- grés sólidos apropriados' e/ou . ç e„j„.. p ozcotás da i tig l at„.„. „ , c , 13
aroteção Molar de anhidrido acêtieo substituído por átomos de halogenio agentes
• de julho de 1959.
distritui dores Sólidos o
para ácido stelfurico: concentrado é e/ou grupos hidroxilicos, e 111 e R2 ,'quidos.
,
de 1,6 : 1 até 2,75 : 1 e a- tempera, significam, independentèmente um do Finalmente a• requerente reivindica
outro, hidrogênio oti restos alquilo In.
tura' é de — 15 9e a 20 9 C.de Rcordo .com a degislação apfleavel,
2 Um processo, ‘de aedrdo , com feriores com 1 até l 4 átomos de carTÊRMO N" 121.447
do correspondente pedido
o ponto 1, caracterizadooséla prepara- bono, caracterizado pelo fato de que adeprioridade
•
patente depositado na Reparação
uni
cielopenta
ou
eiclopente
(2)
—
'ção` molar ie anhidri,do acdtico para
. - De 22 de julho de 1966
Patontes cla SUIça, em 18 de jaácido sulfúrico concentrado ser de 2:1 il-halogeneto evantualmente 'substi- neiro
de 18E1 sob o 11.9 615-61. .
tuído por halogênio ou hidrcodlo -é
Requerente: Cibo Société Anonyme,
e Ar ser una radical fenileno.
reagido cora um sal de um ácido de. e raia - industrial e comercial suíça.
3 --.: O processo, de acordo com • o tiocarbárnico da férmi o a gera: na mual
.-ÉfiRmo N.-121.139
ponto 1 ou 2, caracterizado por Ar
•
Pontos caracteriseros de: eProcesso
sei- um radical fenileno.
• t.)e 11 de . julho' de 1960
para a fabricaçeo de novas hidrazone..,
,
4 -o- O processo, de - ac'orcio com O
•
h alia — Itá- (Privilégio de invenção)
Socittà Foraceuect
m.
ponto 1 ou 2, caracterizado por ,Ar ser
..
1
um radical naftileno.
lia.
. Pontos Característicos
• 5 — O processo para produzir ácipara a paparoca° (
Titolo: Proéésso
doa acriloxi-alcoxi-naltileno-sulfônio
Propio- .1}.. — Processo. para a fabricação de
de, 17 --- Ciclo — Pente
tos, com acima descritoe com referênNortes- novas,hidrazonas, caracterizado pelo fato
neto de 4 — Hiclroxi — 19
cia aos e com -ilustrados nos desenhos
tostei:orl a ,
Privilégio de
de em arilbiguanidas. cujo radical arilo
anexos..
.. invenção.
leva um substituinte coversivel num gru• 6 '— Os compostos 'de ácido acrilo- R1 e. .i-th crio' o significado acima inpamento guanilh:drazona, tal substituPcgi?os Caraoterisricos
.
alcoxi-naftaleno-s-ulfonico, .repre- dicado.
.
intc ser assim convert:do, ou cru .guani: sentados peia fórmula geral na. qualUm
-processo
para
a
preparaOão
1
Modificação do processe de acdrlhidrazonus
de compostos arilcarbonili•
do com á ponto 1,caracterizado pelo da 17 — ciclo-pentil-copionato de 4-hi- cos, cujo rdical arilo contêm um subsfato de que um mercapto-cielopenta- druzi-19-nortestosterona; doe fórmula es- tituinte conversivel 'num grupo , bigua-no ou mercapto-ciclopentano — (2) trutural 'seguinte. caracterizado pornOe nido, tal sulestituinte . ser assim convereventualmente • substituido por grupos
sível num gaipo • biguanido, tal substihidroxilicos‘ ou halogênio .é teagido
-Óco(tic ti )c 0-01(80 x)--;
••
ct a ,„
3
tilinte ser assim convertido, ou em comou sucessivamente com tiofosgénio e
.1+2
\-'' postos arilicos, cujo radical Orila coa-.
••
unia arninw--da fórmula geral em pre„....Ct•
1
têm doia substituintese um dos quais é
•
conversível' num -Orupaiiiento . guanilhi-• 01.
drazona e o outro, sias másmas :condi•
repiesenta um . átomo deobidrogéça.tes, num O upo biguanido, .)as ditos siixtio, um átomo de cloro, outum rt.dibstitu i ntes s em convertidos simultânea.cal metil, R; representa um átomo
mente num rimainatito guanilhiárazoná•
./de halogeno, um radical rdtro ou um
e um grupo• 6igoonido, iespedtiyamente.
radical alcoil contendo de 1 a 12% átoe, se desejado, uma base livre resultante mos de carbono, X representa (uri"
ser coaVertida num sal °ia um m1 resulcationto, b é um inteiro tendo um vatante ná •:beee 'livre. . :
lor de 1 a 4, c é um inteiro tendo uni
Valor de 1 a 3, e d é um inteiro tvndo
/
Processo, de acôrdo com o ponto
um 'valor de l'ou 24'
sença de um .agente retentor' de áciraáérizado
pelo fato - de urna aril1;
ca
'
— Ácido ar-(2-acriloxi-etox0)
do, ou diretamente com um alquilS:guanida, cujo radical ari/a contêm um
laaftaleno-sulfónico.
isotiocianato respectivamente um ts.T. ,/, •
e8 — Ácido ar (2-acrilosl-etexi)
dialquil-tioca rbamil-halogenete no ea- se fez. reagir com uni- Oeldoemineral, ém substituinte aeilico, ser feita reagir com
taftalenedi-sullánico.
.
.
,.
-um sO e' n'Ite onl â-rdeO, o 17-c'cloepentilo: uma .,glianillildrazona •
• J.,
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3. — Processo, de acôrdo com o ponto 1, caracterizado pelo fato de uma
aril-biguanida, cuáo radical arila contêm um grupo conversível num grupamento guanilhidrazona, por reação com
amnõía ou uma amMa, sér tratada com
amena ou uma omino.
4. — Processo, de acoodo com o ponto 3, caracterizado pelo fato do grupo
conversível num grupamento guanilhidrazona ser tua grupamento semi-ou tiosem:carbazona, o qual pode ser eterifie.ado.
•
5. — Processo, de acordo com o
to 1, caracterizado pelo fato do grupo
arnino em .guanilhidrazonas de compostos aminoarilearbonilicos ser convertido
'num grupo bigtianido.
6. — Processo. de acõrdo com o ponto 5, caracterizado pelo fato da reação
ser executada com diciandiamida.
7. — Processo. de acordo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato do material de 'partida ser unia guanUidrazona de um composto arilcarbonilico, cujo
'radical arila, contém um stibstituinte, o
qual, por reação com aminiia ou uma
anima, produz um grupo biguanido.
6. Processo, de acordo com o ponto 7, caracterizado pelo fato do material de partida ser uma çtualhidrazona
de uni composto arilcarbonilico, cujo
nen; arda contém tua substituinte, o
qual, por reação com uma guanidina
produz um grupo biguaniclo.
9. -- Processo, de acordo com o ponto 7, caracterizado pelo fato do grupo
conversível nua' grupo biguanido, por,
reação com amónia ou uma anima, ser
, um grupo cianognanido, tioureido-guanido, isot:ottre:do-guanido, guagido-tioureido ou - auanidro-isotioureido ou um
.
correspondente grupo tecido,
10. — Processo, de acordo MU o
ponto 8. caracterizado pelo fato do grupo conversível num m .upo biguanido. por
reação com uma guanidina, ser um grupo tioureidu, grupo isotioureido. um
correspondente grupo iireido ou um grupo cianamido.
11. — Processo, de acordo com o
ponto I, caracterizado pelo fato de, como
composto arilico, cujo radical ariO contém dois substituíntes, dos quais um é
.conversive. 1 num grupamento guanilhidrazona e o outro, Las mesmas condições. num grupo biguan'do, ser empregado um, no qual os ditos substituintes são conversíveis nos ditos grupos
nor -reação com aninóla ou uma amina.
12.
Processo, de acon-do com os
pontris 1 a 11, caracterizado pela reaÁ
ção 'dos materiais reagentes de partida
correspondendo à obtencão deu . m composto dá fórmula
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composto amino-arilcarbonilico o grupo
carbonila e o animo serem convertidos
num grupo biguanido ou .guanilhidrazona, respectivamente, numa operação sem
isolamento dos intermediários.
Finalmente, a depositante reivindica,
de acórdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21
do Código da Propriedade Industrial, a
prioridade dos correspondentes pedidos,
depositados na Repartição de Patentes
da Suíça, em 22 de julho de 1959 e 20
de junho de 1960, sob os n's. 76.060
e 6.988-60, res'pectivarnente.
•

(Seão III) .

Março de 1968 1447.

área, intimamente ligada, simplesmente absorvente e, eventualmente, em presobreposta ou mesmo isolada por uma sença de catalisadores.,
terceira servindo como recheio • pren.::. 2. Processo de halogenação de Ida
drocarbonetos em, fase, gasora, visansado para aumentar a capacidade ter- do
a preparação de moncloretileno
mo isolante, formando um conjunto pela pirólise de 1.2 diclOretosa obtifuncional permanente ou desmontável; do pela cloração de etileno por meio
de cloro 'gasoso, num leito móvel da
4.0 ) Dispositivo destinado a acele- matéria absorvente e, eventualmente,
rar a evaporização da 'água ou outros em presença de catalisadores, de acena
líquidos de acôrdo com o ponto 3, ca- do com o ponto 1, caracterizado pela
racterizado por ser aplicável, em con- fato de que o cloro e a clofina são
empregados em relação moleculaa
junto ou separadamente, como revesti- sensivelrnente
igual a 1/1, e o 1.3
mento permanente ou removível, - sOliie dicloretano é submetido it pirólise no
áreas de terrenos, baixos ou elevados, mesmo dispositivo sem separara-se de
constituídos de lama, 1.6do, • areia ou leito móvel.
qualquer tipo de solo, ,e também sob
3. Processo de halogenaçã% de hiTermo n.° 169.094, de 20 de abril um lençol de água em que flutua, se- drocarbonetos em fase gasosa, visanmi-submerso, na profundidade mais do a preparação de 3 clorpropeno pela
de 19,65
,
conveniente, utilizável em salinas de pirólise de dielorpropeno obtido pele
cloração de propilam pormeio de
Privilégio de Invenção
marinha para evaporar água -do mar e cloro
gasoso, num leito móvel de masuas concentrações como salmoura ou téria absorvente e, eventualmenta
Requerente: Oscar Jacob . Grin
lixívia;
em presença de catalisadores, de acorGuanabara.
do com o ponto 1, caracterizado pelo
5.°) Dispositivo destinado a acele- fato de que o cloro e a olefina são
Título: Dispositivo destinado a ace- rar a evaporização da água ou outros empregados em relação molecular
lerar' a evaporização da água ou outros líquidos de acOrdo com' os pontos 3 e sensivelmente Igual a 1/1, e o, diclorlíquidos, sob qualquer forma ou natu- 4, caracterizado por ser disposto, em propeno é submetido ápiróline no
tos dispositivo sem ser separado
reza, submetidos ao calor• do sol
, ou conjunto funcional, awre terrenos ni- do eito movei.
outrovelados, desnivelados, em declive ou
4. Procs.sso de halogenação de hi1.°) Dispositivo destinado' a' acelerar plano inclinado, ou suspenso sabre es- drocarbonetos em, fase gasosa, de s,
tacas,
armações,
estruturas,
valas,
caa evaporização da . água ou outros líacordo com os pontos 1, 2 'ou 3, caquidos, sob qualquer forma .ou nature- nais, tanques ou depósitos para servir racterizado pelo fato de que a matée
de
simultâneamente
para
evaporizar
ria adsorvente é escolhida entre. a
za, submetidos ao calor do sol ou outro
ativo, o carvão vegetal, o cata
semelhante, configurando' uma sup.erfí- cobertura para proteger a água do mar carvão
Vão i animal. o gel de anidrido silteica
e
suas
concentrações,
em
salinas
de
maeia evaporatória artificial, plana, de
ou Ide alumina.
indeterminada extensão e variável con- rinha, das chuvas;
5. Processo- d? halogenação de hlformação, aplicação e disposição, fixa6.0 ) Dispositivo destinado a acele- drocarbonetos em fase gasosa, de
dor da irradiação solar ate a sua • emis- :ir a evaporização da água ou outros acordo cora o ponto 4, caracterizado
são, em' forma de calor, aos líquidos, líquidos de acôrdo Com os pontos 3, 4 pelo fato, de se escolher, dep refecorpos ou substâncias e fluídos a serem e 5, caracterizado por ser disposto na rência.; o carvão ativa :.cino matéria
aquecidos e evaporizados ou desidrata- posição\ horizontal ou em plano incli- adsorvente.
6.‘`Processode ha:esganação de bidos, caracterizado por ser composto de nado para sôbre a sua superfície supeduas camadas sobrepostas de diferen- rior ser espalhado um lençol ou aspe- drocarbanetos em fase gasosa, de
com os pontos 1-3, caracterites materiais sendo a primeira, supe; lho d'água ou uma camada mais ou acórdo
zado pelo fato deq ue se emptege.m
ror, externa, finíssima, de proprieda- menos espessa de qualquer corpo em os cloretos metálicos corno catalisades termd absorventes e impermeável, Pó. grãos ou massa ou qualquer fliiido dores.
e a segunda, inferior, interna, de pro- a ser desumidificado durante a sua perA requerente reivindica de acOrdO
priedades termicamente isolantes, • im- manência em exposição aos raios sola- com a Convenção Internacional e o
permeável ou não, utilizável em sali- res em salinas 'de marinha .ou refinarias art. 21 do Decreto-lei n9 a.903, de
27 de agüsto de 1945. a prioridade ao
nas mar,inhas ou outras finalidades de- da sal;
correspondente pedido depositado na
sumidificantes;
7. 0 ) • Dispositivo destinado a acele- 'Repartição de Pat:ntes da Béltrica„
2.°) DispOsitivo 'destinado ja acele- rar a evaporização da água ou outros em 8 de janeiro de 1958. sob o mimerar a evaporização da água ou outros 'líquidos de acôrdo com os pontos 4, o 445.520.
liquiaos d,,e acôrdo com l o ponto 1, ca- 5 e 6, caracterizado pot ser o líquido a
Rio de Janeiro, 8 de março de 1ti65.
racterizado por ser a primeira camada evaporizar exposto aos raios solares em
de propriedades termo- absorventes posição estatíca ou fluindo, respectivaconstituída, para esse fim, de urn cor- mente, em plano horizontal ou em plaTa.R110 N9 121.789
po negro, ou de côr preta ou escura, no inclinado, com dispositivo de,. ali
. Data: 5-8-60
como seja qualquer material à base 'de mentação, controlador da quantidakle
polivinil, poliestireno, nylon ou 'uma de material a ser evaporizado, condiR,eqNrente: Bis,coltos União Comassa aglutinado, impermeabilizada; de cionado a limitar o suprimento de aciir- mércio e Indústria S.A.
do
com
a
intensidade
dos
raios
solares
carvão mineral ou vegetal, "negro de
Local: Estado da Guanabara.
futlio ou terra negra, pela mistura com e da ação com-adjuvante dos ventos, em
Natureza: Moriélo de Utilidade.
qualquer
momento
da
operação
evapoTitulo: Ernbalag an de Dupla Serverniz, óleos secativos ou "latex", e a
rante
ou
desumidificante;
•
ven0a
segunda camada, de propriedades termicamente 'isolantes,. constituída de ma8. 0 ) Dispositivo destinado à aceleReivindicações: — ReivindtcOrn-se,
deira alva e leve, papelão liso ou cor- rar a evaporização da água ou outros como 'característicos do modëlo dg
rugado, ou de massa aglutinado de ser- líquidos de acôrdo com os pontos 1. 2, utilidade dç:scrito, os pontos seguiu-.
•
agem de madeira, cascas ou talos de 3, 4, 5, 6 e 7, tudo como Substancial- tes.
Vcereais ou leguminosas, fibras vegetais mente descrito e ilustrado nos desenhos
1. "Embalagem de Dupla Servena
ou minerais, terras refratárias como anexos.
tia", caracterizada por ser - 'formada
amianto 'ou magnesita, bagaço de cana
por tuna caixa metálica de -nguloa
ou fibras entortecidas ou de qualquer
suavisados em curva, alongada. cora
171`.È MO N9 101.801
material de baixo ou infimo coeficiente
fundo e tampa adatando-se longitudi•
de condutibilidade:
De 6 de janeiro de 1959
nalmente, e por um caixa envoltóriO
• 3.0 Dispositivo destinado a acelerar Solvay 8: Cie
de, material plástico termo-fixo, fora
a evaporização da ágna ou outros líquiTitulo: "Processo de Flalogenacão macio por partes soldadas eletrônica...
dos de acOrdo com os pontos 1 e 2, ca- de Ilidrocarbonetos em Pose Ga- mente, oferecendo um alojamento
ou dus se., respectivos . sats. nos quais lacterizado por ser a primeira camada sosa".
para a • caixa metálica ou marmita,
R representa um radical ,,alcoila. infe- e propriedades termo absorventes, em : Privilégio da invenção.
e mais uma balsa sobreposta, tudo
rior.
Processo deacórdo; ,C0-111, qs orma de placa, lençol, tira: cinta ou
13.
contido dentro de' unia aba fixavel
Pontos Caracleristievô
filme", flexível ou não, em peça Unipontos I' a 12, caracter:zado ,pelo us
por abotoamento.
.1
corno reagente.. de p-1Nnuanicio-acetofe- a, soldada ou emendada, amai:Wel, ou •1. Proeesso de tv_anologação de hinona para obtrnção de ti-10,Otiari do :are- cbrável, e a segunda camada de oro.' drocárboitetos PM fase gasosa, parg.- 2. "Embalagem de Dupla Servenolefinaa tia", como 'reivindicado acima, a
tofor'ina-guanlhidrazott3. '"'''"•'
priedades termicamente isolantes, tem- r."1121-fqt2elerta`"gasõso,
cloração de caracterilar
ubstaneialmente como descrita •
roainal-ho
, „
I 4 .• -• Processo.
corpo
1"J)i • .1.-reação se ilustrado' no—relatório e nos desenho*
r''n
.5"11"""Cierl'e e rn
'"' •9
pon;u 1, caracterizado p,.,..;1q,lato de,,nank
•primeira, que- cobris-‘, em, tO4a a ..sua ef yt,j a
-leit.) movei dá matéria' anexos.
•
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liRMO N9-:,123.0a4
S. Instalaç'âo estabilizadora para caracterizado por compreender: um 16. A invenção de acôrdo com. o
'embarcação de alto mar, caracteriza- tanque, desVnado a conter um líqui- ponto 15, caracterizada -pelo fato de
Data: 27-9-60
do por compreender -um -par de tan- do, e ' montado em cada lado do na- que a restrição mencionada compreRequerente:'.. Baxter Laberatoiles, ques, montados em lados pu • bordos vio, estando cada tanque -aberto à ende uma parte estreitada que se
opostos dg embarcação, e- um canal mesma peessão de ar; um klucto, s en- estende ao 'longo de toda a altura
Local: Morton Grove
Estacai- sele' condutor,. ligando entre si • os' 'doli treligendo oe tanques, e incluindo es- do tanque.
.
Estados Unidos da- Amé- tanques.
paço suficiente para a transferência
•
6., Instalação estabilleadora para de ar ao longo de todo- o compri- , 17. A inisenção de acôrdo com o
.;
rica.
' Naturezad, Privilégio de Invenção: . embarcação de alto mar CU'd dois mento do mesmo, tend °ainda unia ponto 15, caracterizada pelo fato de'
Título: Um Processo para a Produ- bordos ou lados caracterizada' por restrição cada extremidade, no que a restrição compreende uma plução de- Diddroxi-Acetona por Per- compreender meios reservatórios de ponto ode o dud:o entra nos tan- ralidade de canos que se estendem
líquido em cada -bordo da . embarcaMentação 'Microbiana.
, cujas - restrições proporcionam dzntro do tanque, desde o. seu tôpo
ção, bem como meios para treanont,- quss
s
assina
amortecimento da 'transfe- até ao fundo do mesmo. _
são do líquido, comunicando entre si rência - um
18. A invneção de acóeelo com o
'Pontos Característicos
de
liquido
entre os tanques.
os meios reservatóelos.
ponto 17 caracterizada por incluir —
_
14, . Instalação estab:lizadora para Outrossim: dln p a r' de aletas ou bar- •
Um , -processo para a preduçáo de •7: Insfalaçã.o estabilizadpie pula
.:dihidroxi-acetona por fermentação embarcação de alto Inar cora *dois um navio . . care eterizada por com- be.tanas2. adaptadas a cada um dos
microbik
" ria, caracterizado pela prepa- bordos ou lados, caracteeizada per prene.r um tanque -destinado á danos ao longo do comprimento do
ração de um inoculo pela- • 'cultura, de compreender um- par de tanques res. conter 'um liqüido, cujp tanque se mesmo, .a,'Iim de confinar ain4 mais
• Acetobectar. suboxycleus-,: num meio ssrvatorlos dei íquido montados um estende' . em sentido. transvesal atra- o 'líquido po, roeasião da sua. trens• de cultura que - contenha glicorol e em cada .bordo da embarcação; bem vés' de Suastana'almente tecla a lar- ferência :entre uma parte e- outra do
•
- que lenha um pll de :5,0- a 5,9„ intro- como um canal condutor, enfreligen- -mura do navio...0 uma restrição em tanque.
dução' do-inoculo mien meio' de fera do os tanques cujo • cena] . condutor cada • lado do -tanque, a- fina de reg-,
Finalmente,'
a
depositante reiVin• tnentação que contenha Jal -liquido possui pina- passagem 'restrita- do tringie• a ti ansfeeência do - liquido en- dica de acôrdo com
'a Convenção Ins
tre os fanqueee
se de oneceração ale milho ou meteria: meenno..
•,
. -- . ternaci
oaal e de conformidade :com
inorgánico que. esteja peasente eiC
8, A Invenção . de acdrdo com ó - 14. In talação estabilizadora pára o „artigo
21 do Código • da roprieaa- quido de maceração de Milho e • (0), ponto- 7a caracterizada pelo fato de, emearceçâo; de alto mar:" caracterimais da que 6% por pêso de glicerol. que a prisaaem _restrita tem nina gar- zada por ocrepreender: Um tanque: de Industrial, a' prioridade do cor' e processamento ds fermen ,aaeó ete ganta ou goela que Se estende ao o : qual estende-se em sentido' transe xespondente pedido depositado na
que tenha havido convereão substan- lengo de tóda a altUra do canal 'con- venal ao : longo da largura da em- Repartição de Patentes dos' Estados
Uniecs da América do Norte em .16
cial --do glicorol em dilildrolecebons. dis t or . •
•
- cujo tanque destina-se a de fevereiro -de 1960 sob osn9.9.144.
„ 2. O processo de ponto 1 enredeis.= embarcação de alto. mar eom doia .bor- barcação,
ruma
,
conter;
no
dfundo
'do
mesmo
zado pelo fato do meia de cu'aura ler 9. , Instalação estabilisadora para profundidade predeterminada de 11-•
, um pH de 5,4 e 5,7.
TaRMO In19 125.573
embarcação -de, alto com. dois quido 'tendo um espaço de ar acima
3. ) O processo- do• ponto 1 ou- 2 ca-; bordos • ou lados,- ,caact
erizada • aer, do 'travel desse líquido; melas para
Data:
à de janeiro de 1951
• ractsrizado pelo fato do meio de -Ier- compreender um par de tanques, mon- restringir a transferência- do líquido
.(Divis,ion
Inentação ter um pli de 3,0 a 5;9.,
DB.A
tados um. de cada lado dá embarca- de _um lado ao outro do tanque, cujos :Requerente:
4. O processo do ponto 1 ou 2. r:a- ção, 'cujos tanques são próprios para meios porém permite ina livre trans- Dueellier) •
re.cterizado pelo fato do- meio 'de sfer- conterem um líquido no , fundo dos ferência do ar entre :um' lado' e (esEetabelecido: Pará — França.
mentação ter, um pH de 5.4 a 5;7:
Natureza: Privilégio de Invenção.
na:smos; • e- um .ducto, entreligando os- tio do. tanque.
ponquaisquer
dos
5.` O processo de
Título: Regulador ,Eletromagnétitanques para a transferência do .líqui15. .instalação estabilizadora para co.
tos dei a 4. caracterizado . pelo fato do- entre eles, cujo - dueto rem altura
• do glicerol no mio de eetmentação suficiente para permitir a transfeembarcação de alto irar, caracterizaPontos Característicos',
estar presente em, conoentraçiks de rência de ar acima- do
nó da por compreender:' um tanque, o
.
•
6% a 15%.
. a" •- • •
mesmos. qual eetende-se em sentido transver- ' 1. Um . regulador eletrOmagnatiprocesso de quaisquer dos-pon- .10. A invenção de acôrdo Com
sal ao bago da largura -da', embar- co, notadarnente para 'gerador de
toa de 1 a 5, caracterizado' pelo lato ponto 9.- Caracterizada 'pelo fato de cação cujo tanque destina-sé. a -ccan- . veículo, automóvel, 'compreendendo
• do líquido- de maceração de milho es- que o . ducte inclui meios para resconjuntor-disjuntor
no fundo lo Mesmo, unia pro- um ' elemento
-. tar presente em concentraçõ es' de 0 , 1 tringir a passagem do líquida- através ter,
fundidede predeterminada' de liqui- assumindo' igualmente a função ,de
"'
d
do mesmo.
tendo min espaço . de ar acimaregulador, de intensidade caracteriA' invenção de acôrdo com o do
nfvel d.eese liquido; uma , restriã
o. zado pelo fato de qce Uma lâmina as
A '. - requerente - reivindicas de • acara°, ponto 10,
caracterizada
pelo.
fato
de
com a Convenção Internacional e o que o meio, para restringir a paesa- dentro, do tanque, estendendo-se .les- elástica é montada sôbre a palheta
móvel do conjuntor-disjuntor esta
. art. 21 do Decreto-lei n9 7.903, -de 27. gsm
liquido,-- inclui uma . „tubeira cle.. o tapo até ao fundo do. mesmo, lâmina elásetica le,ndo tl si o
-de agõsto ,de 1945, a- prioridade do cuja do
a
,
cada
lado
'do
centro
de
embarcagoela. se estende esôbre tecla a,
correspondente paclido, de positado na
ção, .proporcionando assim um amor: suporte móvel -do contacto de regai, Repartição de Patentes dos Estados altura do dueto. •telimento . da transferência Alo: - li- lagem de intensidade, e em que um
Unidos do América em 25 de feverei- r 12. -Instalação' estabilizadora para qualo de .'uni lado ao outro /do tan- núcleo de' Inaterial magnético. fixo
ro de 1950, sob o n9 10.888.um navio' ou embarcação com dois que, -.clin a ilta .0 'balanço,: transversal à. lâmina elástica, pode-se deslocar
livremente. através 'de um furo atra- .
. . lados
• •-•
. ,ou_ bordos, e aperfeiçoamento dá c-inleareação. •
vessaao na palheta móvel de maneira a permitir a atração da: !âmina
TeReil0 a19 124.821, s
elástica &emente depois que a -palhe, De 9 de dezembro' de-1960
ta móvel fique ein colagem.
2 — O regu lador de aceedo 'dom u
• :Requ:rente: " John ? J. .-Mc-Mullen
ponto e caracterizado pelo falo de '
Associates, Inc. .
1
"
.'
que a iámiima elástica é. fixa -sôbre
Estabelecido: Residente em- -Was•
hington — Estedos Unidos da Amerie
a palheta Móvel por melo de Maltes
• --ou de , qualquer .- outro dispositivo de ca cio Norte,
Estabili2e.
dores
Título: -,"Tanques
fixação adequado.
LÇI N 9 4.717; DÈ. 2V-6-6!
com Canal 'de Comunicação" -Privi3 — • °regulador de acare° ,ecornlégio de Invenção)
o perito 1, caracterizado pela rato
)
que o núcleo levado' pela • .iemina
Pontos Característicos
elástica e constituído por um dliadro
coaxial ao núcleo do regulador. :.
1. Instalação estabilizadara para
4 --O regulador de 'aedrdo corri
atoas navio, caracterizada, por compre1, caracterizado Pelo tato de que o.
sr.dermelos para armazenarem de ita
contacto de- regUlag eM de intznsidae
quido, dispostos espaçados entre si,
de nornialtnente aberto é montado
e por meios . não-lineares • para dissiem série com una enroennento c o m• pação da energia, entreligande os
Preço:
NCr$
QAT
plementar do regulaaer de tensão,
meios de armazenagem e permitindo
enrolamento cujo fluxo se junta • ao •
- a transferência do liquido entre êles.
do enrolamento princ rpal do regu- 2. Instalação estabilizadora para
lador.
, um navio, caracterizada por compre5 — O regulador de acórdo. com o
' ender: meios para axmazenazem de
A AVENDA
ponto 1, caracterizado pelo fato: de '
liquido, dispostos espaçados entre si,
que ó-contacto de, regulagem de In- ,meios de duetos, entTeligando os
tensidade ',normalmente fechado.. é
-Na Guanabara
meios de armazenagem para- permitir
montado era série com um enrolaa transferência do liquido entre éles
mento complementar do regulador de,
em conseqüência do movimento do
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
tensão, enrolamento cuja fluxo se
navio e meios dissipadores não-linealiberta daquele do enro'amento prinres, dispostos no sentido de atuarem
Agência
1:
—
MiriiStérío
da
Fazenda
.
cipal do emulador.
a•sôbre a transferência da líquido.
A requerentea-reivindica de acdrdo
3. Instalação de acôrtio cern o ponAtende-se a pedidos pelo Serviço sde- Reembõlso Posta/ .
com a Convenção Internacional: e o .
to 2. 'caracterizada pelo fato de que
Art. 21 do Decreto-lei 'n9 7.903, de
o meio dissipador não, linear vai disEm
Brasília
27 de agõeto -de 1945, as prioridades • _
-: posto nas junções dos 'meios de ,ducto
,
dos ' corerSpondentes pedidos deposi- .
' com os meios de armazenagem.
,
Na
sede
do
4. -Instalação de acôrdo com o pontados na Repartição de Patentes da .
to 2, caracterizada pelo fato de :qu
França. em 29 de janeiro de 1960.
meio
dissipador
não-/Inear
é
tuna
a
27 de junho de 1569 sob números o
estrutura de tundra.,
817.043 e '831.221, re s pectivamente.
-
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rMARCAS DEPOSITADAS
Jw.e.ra

Publicação feita de acôrdo com o art. toe e seus, parágrafos do dódigo da Propkedade Industrial
Cla'sse: 11
- si° 811.244
Artigos: Papel carbono, papel stencil,,L
•
pastas de arqu.vo, Pastas de Mesa,
N9 841 229
almofadas para carimbos, aparelhos
duplicadores de cópias arquivos, co- .
,
MONTEIRO • '"
ladores, canetas, comuns, cortadores - ;Ind . '.- Brasileira;
.,.n
_ de papel, datadores, desenhadores,
. •.
.
espátulas canetas esferográficas e
• Ind:'Brá s ile ira
Requerente: Indústrias Reunidas
tinteiros carimbadures, carimbos,
•
••classificadores, "clips' , cofres, má-" .• • São Gonçalo -Ltdase.
/
• Local: Rio de Janeiro
Requerente: Mafica .... Impórtação quinas de registrar e somar, máquis;
•
Classe: 41
e 'Exportação Lida',
nas de escrever e de calcular, máquiLocal: São S•aulo
,
," nas de endereçar,. multiplie,adorea de Artigos: Sardinhas em óleo comes•
Classe: 23 . cópias, esquadros, est lates para pa- tível em meolho de tomate, azeites e
azeitonas em salmoura e em óleo
Artigos: Tecidos de algodão, tecidos péis, estojos de lapis e canetas, licomestível •
de alpaca, tecidos de amianto, aparas chário
s, fit
as gomadas, fitas para
de tecidos, tecidos entremeados deI •
e
Is1 9 841.245
' maquinas,
para papel,
' borracha, tecidos de cambraia, teci- ganchos
paratiradores
papéis, goma
arábica,
dos de cânhamo, tecido s ' de caroá, grafites para lapiseira, sstrumentos .
• tecidos de gase, tecidos' de gutas; para desenhos, lacres Para envelopes,
percha, tecidos de gorgurão, tecidos lápis, lapiseiras, mapotecas, separaimpermeáveis, tecidos impregnados dores para arquivos, sinetes, stenc:1,
de qualquer material. tecidos isolan- suportes para lápis e canetas, tábuas
tes em peça, tecidos de jersey, tecipara desenho' . tecnigrafos tintas
dos de, lã, linhagem, tecidos de linho. para carimbo e para desenho, pantó- Requerente: Waldomiro Kostólowiez e
Júlio de Oliveira,
tecidos, impregnados de carvão para , grafos, pesos para papéis, pincéis,
-Local: São Paulo
revest"mentos, tecidos de celulose, te- para desenho e para cola, porti=
Classe: 36
ciclos de cetim, tecidos da crepe, te- blocos porta-carimbos, porta-tintei• Artigos: Calçados para: homens,
eidos de , cretone, tee.dos de elástico, ros, Prende
dores de papéis, prensas
senhoras e - crianças
•
fazendas
em peças, tecidos de fia- de escritório, registradores de uso em
nela,- tecidos i de fus sfio tecidos de escritórios, réguas para desenho e
NO 841.246
gabardine, tecidos de papel, rpercal,
uso em escritório e umedecedores
pers.alina, tecidos plásticos. tecidos • para copar
entremeados de prata e ouro;' tecidos
de rayon, reta'hos le tecidos, sarja,
NO 841.241
Ind. Bras il e Ivo,
tecidos 'de- malha, tee'dos de matéria
plástica, morim, musselina, tecidos
de naylon, tec:dos sintéticos, tecidqs
Requerente: Waldomiro Kostoloadcz
5 de opala, organdi, paco-paco, panoe Júlio de
couro, tec:dos . de seda, tafetás, veLocal: São Paulo
ludos; tecidos de uavlon tecidos de
Classe: 30
viscoge e tecidos de vidro
Artigos: Calçados para homens,
senhoras e crianças
•'
N9 841.229
Requerente: Mafisa — Importação
teSA
r.; 4-171S•12,5 VOSISM
NO 841.247
e Exportação Lida.
,
Local: São Prilo
•
Classe: 30
• Artigos: Aventa s, olusas„ blusões, •
agasalhos,, babydoU. oarreses, batinas,
Ind T. na ileira
bermudas, cainlaas, camisolas, calções, bolares. batinas, camisas, eer-. •
mudas, camisolas. eeichões bOlèros,
•
batinas. cache cols, calças, calcinhasr
Requerente: Ary Lemos
Requefente: Indústrias Reunidas
gorroá, guarda-pó, seay R tas, j apdLecal: São Paulo
•
São Gonçalo Ltda.
jaquelani. capas, capotes, casa.
Classe:
41
Local: Rio de Janeiro
'
cOs., casacas, ceroulas,. ciardes. - - '
Titulo de estabelecimento .
Classe: '41
d'
péus, entesa. cintos, 'colarinhos, co- .
Artigos:
Sardinhas
em
óleos
comealotes. combinações, cuecas, ceroulas..
NS 841.242 •
tiveis e meilho de tomates azeites e
cha1es, chaeeils, cin,as, entoo. colas:
azeitonas em salmoura e nem óleo .
coletes. combinações, cuecas,'
comestível.
eroulas. corpinhos.' c.ulotess dominós.
echarpes, • estolas, iantasiaa • fama
PAPEIS E PAPELA-.
N9 241.248
Mentos,: fardas qu'monoS. fraldas.: ,RIA " O GRANDE -".
fraques. robes de- „ssbambre., 'roupas
Sn PAULO .
brancas' de uso pessoal lanços, ligas;
Jingeries, luvas. roinsas preiissiontis,
mantas de uso pesàoal, maiôs manths, meias confecções inodejaclores,
paletós, pantufas, par amentos, pelgRequerente: Oswaldo Ferrari
noirs, peleel nes. peles quando vestuáLocal: São Paulo
~CU
rio, perneiras, pijamas. peitilhos, puClasses:
17. 32, 38
lovers, elunnes, soutiens, suéter, sunTitulo
gas, -suspensórios, tailleurs, -tiaras,
. toucas, túnicas, turbantes. uniformes, 1
N9 841.243
roupas para esport-, se as, áhotts,
stainas, .vestidos. véus- e virens
1n19 841.230
TERMOS DEPOSITADOS

camisolas, encharpes, combinações,
botas, casaco, meias, lenços, ' Maillots,
. ceroulas, casacas, soutiens e vestidos
N9 841.249

JU NL N

•

A.STRA
• • Ind. 1-3rasileira

." K R A151
Ind,Erasisiria
. Recais • " :
•'

, para' Esc.:lãs:0s Ltda.
Local: São ranjo

'

fimumwmto
fiR4MLEIRi.

• SATNS . "
Ind. dras il e a'
ir
•
e
•
Requerente: Papelaria Salense. Lima.
Local: São Paulo
Classe: 38 •
Artigos: Agendas em branco, álbuns
em branco, bobinas de papel, blocos
para desenhar e escreves, -cartões comerciais e de visitas, envelopes, fôlhaa
de papel, fôlhas de papelão, cadernos
escolares, papel carta, papel ,almaço,
papel para escrever, papel para ima
pressãa, papelão para quaisquer fins,
papel de sécia e tubos de papel e I
papelão
NO 841.25d
" ULTRA-ARROZ "
Ina. Bragileira

Requerente: Takahrtshi
Local: São Paulo
Classe: 41
• Artigo: Arroz
N° 841.151

Filha

ICEWE "
Ind. BrasiJeira
Requerente: Iceme Indústria e Comércio de EqUipamentos MédicoHospitalares Ltda.
Local: São Paulo,
• •
Clawe: 10
•
Artigos: Cintas abdominais, agulhas
de injeção, aparelhas para análises
de sangue, aparadores cirúrgicos, aparelhoS eletro-diganásticos, aparelhos
ortopédicos, aparelhos de ou para
raios, " infra-vermelhos, aparelhos -de
raio X. bisturis, bombas para uso na
medicina, dilatadores cirúrgicos,, máspara an'egasia, tubos para fins
caras para
medicinais
• - N9 841.252
" OS J1ELVWS."'
Ind.
brasileira
Requerente: Antônio Augusto Zacht
e Edson Rodrigues de, Souza
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Um conjunto vocal e musical
N9 841.253

"

RIO JAGUARI "

Ind. Br p s UI e ira

Requerente: Fun-PU Indústria e
Requerente: Panificadora e Corifeia
Requerente: Exibidora Astra Ltda.
• Cons!‘reSs de Malhas Ltda.
taria Rio Jaguari Ltda.
Local: R, G: do Sul
. • Local: São Paulo
Clas'se: sp
Local: São, Paulo
,Classe; 3S'
Atividade: AdminiStra ^Se de einer'i ., c •
Blas e s aventais .blusões,
Classe: 41
\ mas e exibição de filmes
anáguas cais ss, calçinhas, camisetas,
Artigos: Pão e. Boles

• :ali

1 445el • lettlierta-leira

/
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N9 841.254

N° 841,266

N9 841.26,

.aPPEL
,Ind. Brasileira
Requerente: Eiffet Comércio de
Veículos Ltda.
a- Local: São Paulo
Classe: 21
Artigos: Veículos, alavanca de cambio,
•esnocarias, dragas, breques, calotas,
direções de veículos, eixos de veiculas,
estribos de veículos, freios de veículos,
niola.s para veículos, guidões de veículos, para-brisas de veículos, parachoques de veículos, para-lamas de
veiculas e rodas para %ideados
,',N9 841.25a ,,-

Requerente: Rubens Flamini
Local: São Paulo•
k Classe: 33
Título
N ç 841.261

•' In

n

LAT
.
3AX'
IgaLSt.

e 1113.

•

_
Requerente: Farinada N. S.
• Aparecida Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 3 -Artigos: Para distinguir produtos
farmacêuticos
,N9 841.256

Requerente: Cerealista Lauricy Ltd
Local estabeiecidoe São paulo
.
Classe 41
Artigos: Arroz teijão batatas, farinhas, farinhas alimentícias do cereais, -fubá, milho café, cha 'cebola,'alhos,
lentilhas, ervilha,' e grão
•
de cico.
N9 641.262 -

,p-r,RNAR
!ind. Brasile ira.

CERTINHA. Brasileira

Requerente: *Olenar" — Peças e
Acessórios para Automóveis Ltda.
Requerente: A. F. Belarerino
Local: Sã.° Paulo
Local: Si',, Paulo
.
•
•
Classe: 21
Ciasae 36 .•
Artigos:, Alavanca • de câmbio, -amorArtigos: Calça _Higiênica
tecedores. de veículos, aros para veíNe841.263
culos, breques, calotas, câmaras de ar
para veículos, carrocJrias, carros-reboques e suas partes integrantes, dragas, direções de velciaes, engates da r
PEROLA DA SERRA"
veículos, eixos de veículos, freios de
,Ind.
Brasileira
veículos, para-brisa, de veículos, pard-i
choques de. veículos, para-lamas e' .
rodas de. veículos
---aa----aRequeiante: Ésulo Pasto de Serviços
N9 841.257
' Pérola da Sorra Ltda.
Locai Sac Paulo .
ellaete 47
Artigos: Álcool asetor, cêra pari iluYAMAUTO
. uras 11 c ira
minação. fluidos combustivela fluidos lubrificantes fluido3 para freios,
'fluídos pare, isqueires, gás nara'1:11minaaão, gás cembustival gasolina
Requerente: Ypeauto Peças e
óleos lsificartee lanha. óleo para
o
'Acessórios Ltda.
•
aquecimento, ;Saias para iluminação,
•
Locai: Sáa Paulo óleos • para mata' f.cedores, petróleo
Classa: 21
finado e 'querosene.
artigos: Alavanca de câmbio, amortecedores de vziculas, aros para veiN9 841.284
culos, breques, calotas, câmaras de ar
, para veículos, carrecerias, carros-reboques e suas- partes integrantes,
dragas, .direções de veículos, engates
de veículos, eixos de veículos, freios
para veículos, para-bri3as, para-choques, para-lamas e rodas para
_
veículos
N° 841,258
Requerente: calma aaora taga atda.
Local estabelecido: São aula
," RIVnRIO E RIVF:
Classe 41
INEG "
Artigos: pão e bolos.
d. Brasileira
Ne 841.265

-

RequerenNe; Geraldo Magela de
Freitas
Local: São Paulo
• ' Classe: 32
Artigos: 'Um Dupla Vocal e Musical
N . 841.259

"GUARACIABA
'Ind. Brasileira
•

Requerente: Farmácia e Drogaria
Guaraciaba Ltda.
Local:' São Paulo
Classe: 3
Artigos: Para distinguir produtos
farmacéuticos • •

N° 841.270

IRAN
'Ind, Brasileira;

FU TIWEST. " •
Brasileiras

N.S. APARECIDA
I Ind. Brasileira

Ara

Março de 968

•

.

Requerente: Indústria e Comércio de
Tecidos e Artefatos de Malhas
Fullsweet S.A.
Local: São Paulo
Classe 22
•
AtigOs: Fios de ralgodfio, fios de
, para bordar, fios de cânhamo,
a' tecelagem . carretéis de linha;
fios de celulose par atecelagem, linha
de costura, linhas para bordar linhas
para coser, linhas para tricotar, fios
aslasticos para tecelagem, . fios de
rayon, para tecelagem, fios de `eèda,
fios para .tecelagem, fios linha3 . de
lãs para tricotar, novelos de lã, fios
de linho para tecelagem.
•
Classe' 23 '• •
Artigos: Tecidos de algodão. tecidos
de alpaca Aparas de tecidos • tecidos de caro& tecidos' de caiemira,
tecidos de celulose, tecidos de cetim,
tecidos de crepe, tecidos de cretone,
tecidos de gase tecidos de jersey,
tecidos de juta, linhagem tecidos de
-nylon, tecidos de ramy, tecidos de
seda retalhos de tecidos.
Classe 24
Objetos: Algodão para alfaiate, atadadores, bocados . cadarços, capas
para móveis capas para raquetes,
diebruns, entremeios, entreIados laços sacos .sianinhas, palmilhas, passamanarinhas pingentes, pom-pons:
coadores, brocados, palmilhas e telas
para bordar.
é
Classe 36
Artigos: Anáguas .aventals, blusas,
blusões, calças, calcinhas camisolas,
camiseta& casacos cu‘cas, botas,
maillote encharpes, -cache-cols japonas, pijamas, meias, lenços, soutiens
e vestidos.
N9 841.267
H AZAPLON COMERCIAL E INDUSTRIAL
Requerente: Fábio Abdala Esper
_ David
, Local: São Paulo
Classes: 21 e 28 í •
Título
Nn 841.268

TEICHIKU
Ind. Brasileira
•
P.eauarent e : NIshika wa. Ono '& Cia.
Ltda.
Lncal: São Paulo
Classe 8
Artigos: -Discos gravados discos automáticos discos fOnOgrafadoS, tocadiscos, rádio, . televisões, geladeiras,
liquifica dores, aspiradores' de pó, enceradeiras, aparelhos automáticos,
ventiladores, refrigeradores, tIl iveiros elétricos chaves elétricas, aparelhos de ar refrigerado, e discos
reveladas.
Ne 841.269 •

"MOS T' SPOla
Ind. Brasileira'
Requerente: Renée & Lygia Ltda.
Requerente: Unhuiltn • —.• Companhia
Local estabelecido: São paulo
Cinematográfica Ltda. .
•
Classe 36
_Classe 32
.
Artigos: Aná guas aventa is 'blusas, Artigos: Álbuns. a lmanaques anuáe
blusões, calças, calcirhas , . cuéeas rios...boletins , catálogos , jornais, limaillots ,cache-cols, naja; len-os vros: peers •tean ais e cinematografiencharpe casaeo s botas, afeeoaas, eas orcar?ma de rádio ..e-• televisão
combinações, carmse tas
ce -o ola s ;publiteaaese
MI/IV:tias impijamas, soutiens e ve_-tidw.
presE;,:o.
.;

Requerente: Iran — Imóveis Ltda
Locai: São Paulo
Classe á0
•
Marca de Serviço.
N9 841.271

. AUTO -tYLECANICA 850
Requexente: Rubens Longid
Local: São Paulo
-Classe 41
Artigos: Veículos' e suas partes integrantes, amortecedores; alavancas
de câmbio, braças de direção .para
veículos, eixos de direção, molas,
para-lamas, , para-choques, para-brisas, pedais," rodas Para veículos, ter`
minais,
•
Ne 841.272 ; .

'

IRCENE4silà

Requerente: Prudência — Transporta s e Turismo Ltda.
Local: São aulo
Classe 50'
Marca de Serviço.
N9 241.273

STAR
Ind. Brasileira'
Requerente: Representações Importação e Comércio Ltda.
Local estabelecido: São Paulo
Classe 6
Artigos: As seguintes máquinas elétricas: Furadeiras, polideiras rebitadeiras ,soldadoras, serpradorias, torneadoras, pegadoras, rascadoras, moedoras estampadoras espremedoras, •
lixadoras, misturadoias, pulverizado'
ras, recadóras e motores.
•n•n•

No 841.274

4YASAKAA
. Requerente:
"Yas.alza" do Brasil
Limitada

e
Locai: São Paulo'
Classe 8
Artigos: Rádios, televisores, abaixaluzes, abajures, acendedores, acumuladores, antenas, alto-falasses, amplificadores, aparelhos de fotografia,„
aparelhos de telecomunicação, aparelhos toca-discos, aquecedores, batea
rias, aparelhos reprodutores de sons e
imagens, discos gravados: ferroa, para
pasmar e engomar, filmadores, geladeiras, "fiusher", gravadores, grafa-.
notas, gramafones injetores', isoladores, lâmpadas, lanternas elétricas e e
de pilhas, liquidificadores, enceradeiras,. batedeiras de líquidos, e massas.
máquinas falantes, maquinas fotográficas, objetivas fotográficas, óculos,panelas elétricas e dt. pi• esâo, pilhas
elétricas, • paigs, prismas, rnujetores d.e ,
, sons, filmes, imagens e hia reatores,
reflectores refrigera. e ores, reays, resistências. radeoíonos, siao-adores„.
aístemas de alarme- e i sinalizaeão s i sta-amas de Som. s ol Oadcres'eliheicce. Re-1„
raias. tomada'- terrta-i eiras, to-iaesi-a
;rasetubes atiústleaa'e "re ss"ie.,e '1'S--a0„,.•

nis
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de comporta, ventiladores, vibradoreS, tas, Camisolas, Capas, bapotes, Charadiofonos, velocimetros, filmes re- péus, Chinelos, Cintas, Combinações,
cuecas lenços, meias, soutiens.
velados aquecedores, autoclaves, amalisadores e amplificadores
79 841.279
•

f.:r.rco

NP 841.283

1C.:3

"=t

No.341.237

WIS

ELE'TRIMP
Ind.Brasileira
Requerente: -Eletrimp" — Eletrônica
e Telefónica Ltda.
Local: São Paulo
Classe 8
Artigos: Acendedores, acumuladores,
antenas, alternadores de corrente
elétrica. amortecedores elétricos, amplificadores, aparelhos de alta tensão,
apare:hos de iluminação, aparelhos
reatores, aparelhos telefônicos, bateiras, comutadores, condensadores, conversores, discos automáticos, discos telefônicos, aparelhos de comunicação
Interna, instrunvulos de contrôle mecânico/distribuidores de eletricidade.
equipamentos de aparelhos elétricos,
eletróforo, ejetores, estabilizadores de
pressão e de voltagem, extintores dé
incêndio, farois, fios de aparelhos elétricos. gracluadores, intercomunicadores, interruptores, isoladores, lâmpadas, lanternas, elétricas de pjlhas. pilhas elétricas, plugs, rádios, reatores.
refletores, refrigeradores, resistências,•
sinaladores, sistema de iluminação e
de som, sistemas de comunicação, interfones, termpfo'nes, suportes de aparelhos clétr:cos, televisores. telefo-m
toca-discos,
tomadas
gravadores, i
translstores. tubas acústicos e condults,1
válvulas elétricas e de comporta.;
Obradores. ventiladores, sifões, instrumentos e aparelhas de sinalização, inc:usive de tráfego, soqueteS,
relays. retificadores, painéis de aparelhos elétricos, 1:quidificadoreb indicalores de coei ente
N9 841.278

"SONILAR"
Ind „Brasileira

GOIÂN;A — GOIÁS

CUIABÁ — MATO GROSSO
Requerente: Banco Comércio
e Industria de Pernambuco S. A.
Local: Pernambuco
Classe 33
InsWita

IRACAIU — SERGIPE

Requerente: Banco Comércio
e Indústria de Pernambuco S. A.
Local: Pernambuco •
Casse 33
insígnia
n-•-•n•n••• n-••••-

Requerente: Banco Comércio
e Incluotria de 1;. ernembueo S. A.
Lo:-trl: Pernambuco
• Classe 33
Insígnia
N° 841.2E3

N° 841.28i

:Cr

N, 841.280

GUANABARA
CURITIBA — PARANÁ

Recate:ente: Banco Comércio
e.InclúRtiia de Pernambuco S. A.
Locai: Psinambuco
Classe 33
Insígnia

Requerente: Banco -Comércio
. e Indústria de Pesnambuco S.
Local/ Pernambuco
Classe 33
insígnia
No

Requerente: Banco Comércio e
Indústria de 1,• rnainbueo S. A.
Locai: Perr.anotaxi
Case: 33
N9 841.289

841.285

N9 841.281

Emplizei LImpadora
Requermt e:
•• Sonilar" Ltda.
Loca : 1,ão Paulo
Classe b0
Serviços técnicos e especializados de
limpeza, desinfecção e dedatização
FLORIANÓPOLIS - STA. CATARINA

N9 841.277

MODAS
RIVIERA

_JOÃO PESSOA — PARAIBA

11F1.0 HORIZONTE MINAS GERAIS
Requerente: Banco Comércio
e Indústria de Pernambuco S. A.
Laca]: Pernambuco .
Classe • 33
Insígnia

Requerente: Banco Comércio
e Indústria de Pernambuco S. A.
Local: Pernambuco
desse 33
Insígnia

Requerente: Banco Comércio e
Indústria de Pernambuco S. A.
Pernambuce
clave: 33
Insígnia.

IV' 841.286

841.2?10

No ri41.282
R.equognte: J. Macedo & Cia. Ltda.
. Local: São Paulo
Classes: 33, 36 e 37
Titulo
N° 841.278

MILL — ESPORTE
IND.

ã3ri ASILEIRA

Contepções
Fl-çdotda.-Lo-a••••Y-o Paulo
Classn 36
A-á^:11/15. aventais, taRby-doli,
blusas
• rolcas•
/ealrados.
.
Iraras.
inzlnsive para esporte, carnise-

FORTALEZA — CEARÁ.
BRt.SWA

MACEIÓ — ALAGOAS,

F

-vaaleo 'oinéreio
e Indústria de-.3arnambunc; S. A.
Perhainbuco
CbiaSe- 33 •
Trt sign Ir

Requerente: Banco Comércio
e Indústria de Pernambuco S. A.
Local: Pernambuco
Classe 33
Insí!éni

Cti uca

CAlle.

.t1i111 C

I.; ()Mera() •

Indústria de Pernambuco 8. At
Locai: Pernambuco
Classe: 33
Insígnia.

.4
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N9 841.291
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N9 841.299

Ne'• 841.304

BCI PE,
TBEi5IJORIZONTE. MINAS GERAIS'

;MANAUS - AMAZONAS ;-;

RECO - PFRNAM8a;

Requerente: Banco Comércio e
Indústria de Pernambuco 8. A.
- Local: Pernambuco
Classe: 33
•
Insígnia.
•

Requerente: Banco Comércio e
Indústria de Pernambuco S. A.
Local: Pernambuco
Classe: 33
Insígnia.

N9 841.292

N° 841.296

MO PAULO - SÃO PAULq'

Requerente: Banco Comércio
Indústria de Pernambuco S. A.
Local: Pernambuco
Classe: 33
Insígnia.
W 841.305

Requerente: Banco Comércio e
Indústria de Pernambuco 8. A.
Local: Pernambuco
Classe: 33
Insígnia.

'BC! PE)

N9 841.300

(13RASILIA

-

Requerente: Banco Comércio e
Indústria de Pernambuco S. A.
Local: Pernambuco
. Classe: 33
Insígnia.
N9 841.306

,BC1

TEUSINA

, PORTO ÂtEG - RIO G. DO S111.1
Requerente: Banco Comércio e „
Indústria de Pernambuco S.' A.
Local: Perna itOti',u
Classe: 33
Insígnia.

.R10 BRANCO

Requerente: Banco Comércio .0
Indústria • de Pernambuco S. A.
Local: Peru
casse:3 • •
Insígnia.

Requerente: Banco Comércio e
Indústria de Pernambuco S. A.
Local: Perna nbuco
Classe: 33
Insígnia.
•
N9 841.301

N9 841.297

N9 841.293

PE

' CUIABÁ - MATO GROSSO
Requerente: Banco Comércio e
Indústria de Pernambveo 8. A.
. Local: Pernambuco
Classe: 33
Insígnia.
•
N9 841.307

IBCI P
_
VITÓRIA - ESPIRITO SANTO

;NATAL-- RIO GRANDE DO NORTE
CAMIAniN,N _

r,..!ta\

•Requerente: Banco Comércio e
Indústria de Pernambuco S. A.
. Local: Pernambuco
Classe: 33
Insígnia.

Requerente: Banco Comércio' e
Indústria de Pernambuco 8. A.
Local: Pernambuco Classe: 33
Insígnia.

N9 841.294

N9 841.298

Requerente: Banco Comércio e
Indústria de Pernambuco S. A.
Lwal: Perr emboco
Classe: 33 •
n
Insígnia.

Requerente: Banco Comércio a
Indústria de Pernambuco S. A.
;, Local: Pernambuc-)
Classe: 33
Insígnia,
N9 841.308

13C1PE,

N" 811.302

• BCIP E
ARACMU - SERGIPE

..Requettente: Banco -Comércio C
Indústria de Pernambuco S.' A.
Local: Perna% ..uc .) •
•
' Classe: 33
Insígnia.

FLORIANÓPOLIS -

CATANNA

Requerente: Banco Comércio e
Indústria de Pernambuco,S.A.
Local: Pernambuco
Classe: 33
Artigos: Insígnia
N" 841.309

N9 841.303

C1
;NITERÓI - RIO DE MEI%

,SÃO LUIZ - MARANHÃO,

gteqUerente: . Banco Comércio ''e
A.
Local: pemambuco
Classe: 33
Insígnia.

Requerente: Banco Comércio e
Indústria de Pernambuco 8. A.
Local: • Pernambuco
Classe: 33 Insígnia.

^ Wüstria de Pernambuco 8.

D ELÉM

,B C 1?

PE

-- PARÁ

Requerente: Banco Comércio e
Indústria de Pernambuco 8. A.
Local: Pernambuco •
'
Classe: 33
Insígnia, • '7

FORTALEZA - CEARA

n
Requerente: Banco Comércio e
Indústria de Pernambuco 8.A.
Local: Pernambuco ., .
1•
•Classe: 33
Artigos:.
.,Insígnia , .
.
-.

Quinta-feira 7
immemer

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
N9 841.317

N9 841.310

NO 841.321

P

EB

• 113 C I P E'

Março de 1568 1453
N9 841.330'

TU PYARPA

¡PóRTO ALEGRE
GOIÂNIA-2:101AS
RIO G. DO StRi;
n
WIMINA — ESPIRITO SAIRRequerente:
Tupyaepa
Indústria
de Copos de Papel Mela,
Requerente: Banco Coméimio e
Requerente:
Banco
Comércio
e
Requerente:
Banco
Comércio
e
Local:
Guanabara
Indústria de Pernambuco S.A.
Indústria de Pernambuco S.A.
Indústria de Pernambuco S.A.
.
Classe: 38
Local: Pernambuco
Local: Pernambuco
• Local: Pernambuco
Artigos: artefatos de papel: copos de
Classe: 33
•
•
Classe:
33
Classe: 33
papel e pratos de papelão
Artigos: Insígnia
Artigos: Insígnia
Artigos: Insígnia
•••••••••n.••••
Ns. 841.331-333
N9 841.311
N9 841.318
N9 841.325 ..••••••n••••••••••

13CIPEj

BET

„B È . I P

ittk -

rIgfIFF

GUANABARA

PERNAMBUCOi

Requerente: Banco Comércio e
Indústria de Pernambuco S.A.
Local:- Pernambuco
,
Classe: 33
Artigos: Insígnia

Requerente: Banco Comércio e
Indústria de Pernambuco S.A,
Local: Pernambuco
Classe: 33
Artigos: Insígnia

No 841.312

No 841.319

Bei PE
r:TOÃO PESSOA

PCIPE

PARAIM,
RIO BRANCO

Requerente: Banco Comércio e
Indústria de Pernambuco S.A.
' Local: Pernambuco
Classe: 33
Artigos: Insígnia

NO 841.320

B C , I PE, •
MACEI() — ALAGesAS.

Requerente: Banco Comércio e
Indústria de Pernambuco S.A.
Local r Pernambuco
Classe: 33
Artigos: Insígnia

SALVADOR

Requerente: Banco Comércio e
Indústria de Pernambuco S.A.
Local: Pernambuco
'
Classe: 33
• \ Artigos: Insígnia
•

Requerente: Manqe1 José Mesquita
Júnior
Local: Guanabara
Classe: 60
Atividade: Comercial, através a promoção de Feiras, Exposições, Saiões
e Festivais
No 841.326

ACRE

Requerente: Banco Comércio e
Indústria de Pernambuco &..A.
Local: Pernambuco
Classe: 33
Artigos: Insígnia

No: 841 .

-FEIRA NACIONAL
DO MOBILiÁRIG,
ESTOFADO E
DEÓORAÇÃO "FENAM"
.

ENGEARTE
Requerente: Engeai• te — Engenharia
de Arte Ltda.
Local: Guanabara
Classe: • 16
Aplicação:- Material exclusivamente
para construção e adôrno de prédio,
estradas etc., como cimento, azulejos, ladrilhos, telhas, portas, janelas,
etc.,. não incluídos em outras alas.- ses. Papel para forrar casa
Classe: 50
Aplicação: Serviços
No 841.327

No 141.321e

N9 841.314

BCIPE" •.

„PISCIPF
SÁO LUIT — MARANIIÃO

iiANAUS — AMAZONAS;

Requerente: Banco Comércio e
Indústria de Pernambuco S.A'
Local: Pernambuco
•
Classe: 33
Artigos: Insígnia

Requerente: . Banco Comércio e
Indústria de Pernambuco S.A.
Loçal: Pernambuco
• Classe: 33
Artigos: Insígnia

No 841.315

N çr 841.322

B s C I P El
NATAL— Riu GRANDE DO NORTE

Requerente: Banco Comércio e'
Indústria de Pernambuco S.A.
Local: Pernar ' uco
Classe: 33
Artigos: Insígnia

BCI PE

. .• •
Requerente: Engearte
Engenharia
de Arte Ltda. .
•"
Local: Guanabara • "
Classe: 53 .
Gênero de. negócio: serviços prestados
,para a construção civil
•
•N9 841.32a

WEST.??0INT

SÃO PAULO — SÃO PAULO

Requerente: Banco Comércio e
Indústria de Pernambuco S. A.
Local: Pernambuco
Classe: 33
Artigos: Insígnia
N9 841.323

Requerente: Irineu Sz Bernardo
Limitada
Local: São Paulo
.
Classe: 36
Artigos: na • classe
o
N9 841.329

• Indústria

A

Brasileira

Requerente: -Reta Tmlustrial
e Comercial S. A.
Local: São Paulo
Classe: 1
Artigos: produtos químicos para fins
industriais: anti-corraavos, anti-oxi.
dantes, anti-detonantes, amila, absor.
ventas, abrasivos sintéticos, amaciantes, ácidos, benzinas, cola sintética
para .uso industrial, composições químicas utilizadas pelas Indústrias plásticas, desengordurantes desincrustantas, desoXidantes, detergentes sin.
téticós industriais, impermeabilizan.
tes, produtoj quimicos de base as.
fáltica, removedores, resinas sintéticas e secantes
Classe: 4
Artigos: substâncias e produtos de
origem animal, vegetal ou mineral
em bruto ou parcialmente preparados:
abrasivos em bruto, argila refratária,
algodão em hruto, borracha em bru.
to, bauxita, betume, benjoim, breu,
cânfora, caolim, chifres, caras de
plantas, ceras vegetais de carnaúba
e aricuri, crina de cavalo, crina alia
geral, cortiça em bruto, cascas vegetais, espato, ervas, estopas, extratos
oleosos, extratos rie plantas, enxofre.
faias, fibras vegetais. fleres secas,
grafites, goma em bruto, •granito em
bruto, líquidos de plaa r aNlatex• em
bruto OU parcialmente preparado, minérios metálicos, madeiras em bruto
ou parcialmente trab4lhadas, em toras, serradas e aplainadas, Mica, mármores em bruto, óxida. de manganês,
óleos de cascas' vegetais. óleos em
bruto ou parcialmen-,e preparados,
plombagina em Malte. pedras britadas, pixes em bruto, pedra calcário,
plantas, _pedras em bruto quebracho,
raízes 'vegetais; resinas naturais, silielo, seivas, talco cio bruto, xisto, xisto
betuminoso, óleos de linhaça, óleos.
de linhaça em bruto ou parcialmente
, preparado
.' Classe: 5
Artigos: metal branco, Inetais-anti.•
fricções e nietal patente, aço, alumínio, alpaca, bronze, ,e lnunbo, cobre,
estanho, ferro, Lusa, Liguei, latão,
iinc,p, metais para liga.; todos os me.
tais acima são em Malte ou parcialmente-trabalhados, psados nas indústrias, podendo ser em barras, em cha.
pas, em fôlhas, em in-csa. em lingotes, era fio e vergas: em tiras; estampados ',forjados, nimelados, torneados e perfiladoz„ eletrodos
Ns. 841:339-235

N9 841.316

BCIPR'
Wire ,

IANEIRO.

Remiti e/ai
'e .1.0 Comércio e
Indústria de Pernambuco S . A .
Local: Pernambuco
Classe: 33 •
Artigos: Insígnia

BCIPE.

Confeeçiles WEST-POINT

TERESNA — PIAU!'

Requerente: Banco Comércio e
Indústria de - Pernambuco S.A.
Loca17 Pernambuco
Classe: 33.
Artigos: Insignia

1•
Requercnte: Irineu
Bernardo
Limitad
Lpcal: São . Paulo
Classe: 36
Ai ligas: na Classe

;Requerenta: ii.z c enzaga Ataliba
. Sinueit a
Local: São Paulo

Quinta-feira 7
Classe:
Artigos: • como niaxa de strviçoS': instituto de luta contra a tuberculose,
_que o mesmo faz parte' Por meio de
suas campanhas contra tuberculose,
campanha essa dividida em três partes: • educativa, profilAima e de pesquisas, de suas unidaoes móveis e
transportáveis, como --ambém de seu
vasto material de pro •aaganda educativa composta de folhetos, panfletos, livretas,• cartazes. anúncios, pelo
rádio e peic cinema, outros• Meios de
• exteriorização do nome, chapas
radiográficas
• 'Clas.se: J8
.Artiges: ,impressos. papeis e . seus artefatos; papéis de carta. papéis de
oficio, cartões corzerciais e de visita
impresses, envelopes, recibos,' faturas,
duplicatas, •'eixos de câmbio, notas
promissórias, riebAnturos %cadernos escriares brdchuras, blocos de papel.
papel almasso, papel de embrulho,
papel de desenho, papa para Cópias
embalagens de papel,diveos em branco, cheques, paSsagens e títulos
2%r? 811.236

INSTITUTO
ROENTGFITOTOGRAFI CO •
MANOEL DE ABREU .. S io Paulo—Capital
Requerente: Luiz C•onzaga , de Mana
Noguelia
Loca I : S5o Pe ulo
— 50
ClesseS 32 -esiabe: eeimento
Titulo
Ns. 841.33739

ZANAGA.
indízs t ria Brasileira

DIÁRIO OFICIAL (Seçào III)
Leral: colas em geral, resinas sintéticas, pastas adesivas massas VÁS~s, cêra sintética resinas preparadas e compotos vegetais
Clasee: 4
Artigos: substâncias minerais, animais e vegetais em bruto ou parcialmente preparadas: gomas em bruto,
látex,-resinas nattnais, celas em bruto ou parcialmente peenaradas, extratos oleosos gelatina em bruto, laca,
cola animil
.e vegete,' em bruto ou
parcialmente rire;Araela
Ciasst: 2 .
Artigos: ,supstáncin e preparações
químicas usadas na agricultura e hor....
ticultura e para fuis smi liários: adubos, de.sinfetanics, defuinstiorea, fertilizantes do solo ,Lile ..,ictclas, preservatixos para a lavoura e eálcios para
agricultura
. N" 741 343

Março de 1968

lhes de telégrafo, sem fio, aparelhos televisores, bobinas, chaves elétricas, comutadores, fios e condutores elétricos,
fonógrafos, interruptores, isoladores de
corrente, lâmpadas, microfones, transformadores e válvulas

Classe: 50
Artigos: Reproduções de artes
gráficas
•—•

N° 841.353

N° 84L347
347

,CASÁ DAS . CUWAS LTDA.

KULAN
Indústria Brasileira-

Requerente: Casa das Cuecas Ltda.
Estabelecido em São Paulo •
N° 841.348

.
•

Requerente: Eduardo Fraiha
'Local: Minas Gerais
Classe: 46
Artigos: Palhas de,, aço e lãs de aço
N° 841.354

REMEL'•
iRequerente.: I-1 die1 , —1Iiiiro Elétrico
Mecânica de Engenharia Ltda.
Local: Sao Paulo
Clas.,e: 50
Artigos: cemo narra de • serviçosconstruções, armações, aparelhamentos, armações -dd cstinturas e
. - mantagm4 ent geral

Príncipe

-

1 N°841344

Indústria. Brasileira
R e que reli te : Naka iara Nakabara
& Cia.
Local' estabelecido: Sã, Paulo •
Classe: 50

Requerente: Eduardo Frala
'Local: Minas Gerais
•
Classe: 46
Artigos: Palhas de aço e lãs de aço

N" 841'.349

N" 841.355

IECNIMOD
Indústria Brasileira,
Requerente: Camile Albert Ajut
-Estabelecido em Sãci Paulo
• Casse: 8
Artigos: Escala para ,confecção de moldes para eostura
•
N" 841.3-45.

Req-eerento. Indeetrias Lariaga Ltda
Lozal • São Paulo
Claaez:
Aitigoà •/artefatos e pr...autos acabados .ae orágern 5 711inal •-•cgetal ou mineral: ca s em gera: resinas sinté.7MICRO—TOP
tii-,as, pastas adesivas, massas plástiá
tie3
t
esuaLs
preparacti.r.
•
i cê:a si2t
-c_cposto vreeta is
Filr:rwerk
• Ciasse• . • 2 .
flummel G .tu b. H .
Artigos: substâncias . e preparações
Estabeleedo e inLudwisgsburg
• químicas usadas na n,;ricaitura e horWuerttemberci
ticuitura e paro. feos aaultAtios: aduClasse: 6
bos, desipf:::es..i i,t7r_attores. ferrilizaiges cio ao 9-15 .-.‘Vcidas, preser- Artigos: filtros de- óleo, carttichos
vativos para a lalouin 5, cálcios paz»,
filtros de gasolina .filtros de ar
agriceltui
e partes imeyrantes de motores 'a com- bustão interna para autoveictilos
Classe: 4
Artigos: Substancias -ea . nerais; ani-.
.inais e vegetes• ern o uto ou- parcialN" 841.-346
mente prepare:ias: ,gurakis em bruto,
iatex, resina,' nattoais rolas em bruto ou pareLaltilntc grepatadás, extratos olezzios, .ge2atira rut orutz laca,
cola . animal o vegclal , em bflIto ou
parz'almente preparada
.
Ns. 811

•

PlestCrom
Requerente: Nakahara, Nakabara
&
Local estabelecido: São Paulo
•
Classe: 5..Q. •
• N" 841.350-351

NrrpoLAR
•

-Cinquentenario
do Samba
Requerente: Rádio Itai Ltda.
Local: R. G. S.
Classe: 32 •Titulo
N" 841.356

Indústria Brasileira .
Requerente: Companhia Nitro 9itinticá
Brasileira
Local: São Paulo
• Classe: 16
Artigos: Tiritas plásticas à base de P.
V. A. (acetato de polivinila) usadas
•exclusivamente no adôrno de prédios, a
saber: em parecia. muros: portas e
janelas Casse : 28
Artigos: , . Tintas plásticas à base de P.
V. A. (acetato de polivinilá)

AttOS.'4'

N" 841.352'

1)'

5)
7

ITAI 68,

ICI.C$

00'

0*çè'
bP'
Requeautc: Produtos Alimentícios
•

Bertagni S. A.
Local: GB
'Classe:
Artigos: Condimetiks, sal, queijo, sardinhas. conservas enlatadas, produtos de
mandioca, milho e biscoitos
.
N" 8-11.357

Requerente: Inbratel Indústria Brasileira de Telecormin'cações Ltda.
'Estabelecido em São Paulo
•INOUStlitA 8RAStLEI1A
• Classe: -8 •
Artigos: materiais elétricos. aparelhos
elétricos e /eletrônicos:
Alto-falan'tes,
• Requerente: Indweá ias arma a Ltda
amplificadores, aparelhos de comunicaLocal: São .Paulo ções, 'aparelhos cie rád'o, rmarielhos re.
Clawe: 28
Artigos: artefatos e produtos acaba- ceptores de sons. apar.-11-ios cie teletomitdos . de origem animal, tegetal. ou `mi-- llicaÇões, anat:elhas te'efônLos: -apare-

OLGA
indiSat." .^ •
qtaerc.-e:

:o G tá íico Nevo
R'o Ltda.
,• Local: Comia:1dt

._1

'Requerem : Produ"-m- AI:mentidos
,- Bertanni S'. AJ
• Loc:alt

,•

•

Dl , RIO OFICIAL (Seção."111)

Q,:inta-fetra 7

Classe: 41
papel carta, papel para escrever pastas
Artigos: Condimentos, sal, queijos, sar- de cartolina, recibos em branco, récidinhas, conservas, enlatadas, produtos de plantes de papel, sacos de papel, talão
mandioca, mLho e biscoitos
de recibos, talão de telegramas

Indústria orasileira
Requerente: Produtos Alimerricios
Bertagni S. A.
Local: GB
Classe: 41
Artigos: Sardinhas e conservas
enlatadas
N" 841 359-362

VARJÃO
INDOSTRIA BRASILElkA

Requerente: Companhia Usina
aVarjão» Açúcar e Álcool
Local estabelecido: São Paulo
Classe: 1
Artigos: álcool para Indústria
Classe: 19
Artigos: Corno marca generica para
distinguir e assinalar animais vivos, inclusive aves e ovos em geral, inclusive
dob:cho de sada
Classe: 42
Artigos: aguardente aniz, aperitivos, bagaceira, batidas, bitter. brandy, cachaça,
cervejas chopps. cidra,_ conhaquès, fernet, genebra, gengibirra, gin, graspa, hidroinel alcoó:ico. lt)rs..13, )(marnel. licores marasquinhas, ?lactar alcoólico. parati.
pipermint, ponches, guinados, rum, sucos alcoólicos. vinhos, vodk.ri Misky
•
Classe: 43
Artigos: águas gazozas naturais e artificiais não med:cina:s, águas magnesianas, bebidas espumantes sem álcool, bebidas não ,alcoolicas, essências para refrigerantes, garapa. ginger-ale, groselhas.
guaranás ,Indromel como refrigerantes,
refrescos em geral, refrigerantes, sodas.
sucos de frutas para bebidas ,xaropes
para refrescos, laranjadas, sucos de uvas.
limonadas
N' 841.363

TURICREDI fIT DP.OMI NAS
Requerente: Aguas Minerais de
Minas Geras S. A. — Ilidrominas:
Local estabelecido: Minas Gerais
Classes: 32 — 33 — 50
Expressão

N9 841.365

CAXAMBU
• Requerente: Aguas Minerais de
"tinas Gerajs S. A. — Hidrominas
Laxai estabelecido: Minas Gerais
Classe 41
!Artigos: Alimentação para animais e
!para aves; carnes, doces, es.sências
:alimentícias, condimentos para alimentos, farinhas, hortaliças, laticínios, leite, peixes, rações alimentícias.
rações balanceadas para animais. sal.
vegetais víveres.
N° 841.366

ESK

I MONE

1
OGC-CCIIIWOM DE VALORES LTDA.
Requerente: OGC — Corretora de
Valõres Ltda.
Local: Minas Gerais
Nome Comercial
,N° 841.370

[MPRESIL
Requerente: Marcos Sichbein
Local: Rio Grande do Sul
Classe 50
Serviços: Reproduções de artes
gráficas.

N9 841.375
OC

C

Requerente: OGC — Corretora de

o

lTRI"

InclUscria Brasileifra'
Valõres Ltda.
Local: Minas Gerais
Classe 25
Artigos: Ações, apólices, bibelots arRequerente: Labortecne S. A.
*ticos, bônus, cartazes, clichês, deseLocal: Pernambuco
nhos, escudos, esculturas, estampas,
Classe 16
flâmulas gravuras, letreiros, maneVelas, fósforos, sabão comum
quins.. obra.s artísticas, painéis, pro- Artigos:
e detergentes. Amido anil e prepajetos desenhados, rótulos artísticas. rações
para lavanderia. La de aço •
títulos.
palha de aço.
Classe 50
Artigos: Intermediação, ',corretagens
N" 841.376
e distribuições de valôres, créditos.
financiamentos e investimentos.
vffilit

N° 841.371

Detergente é "TRI-J4,

BELO- T.,.EIC

Requerente: Otávio Paula
Requerente: Holésio de Moura
Local estabelecido: Minas Gerai«
Local: Minas Gerai.
Classe 22
Classe 41 - Artigos: Carretéis de linha, fios em
Artigos: Alimentação para animais e geral para tecelagem, fios de lã, lipara aves; carnes, doces, essências nhas para bordar, para coser. parai
alimentícias, condimentos para ali- tricotar: novelos de lã. novelos de )
linha.
mentos, farinhas, hortaliças, la ticinios. leite, peixes, rações alimenticias,
Classe 36
raOes balanceadas para animais, sal, Artigos: Agasalhes. blu. as, calçados,
vegetais, víveres, sorvetes e picolés. calças. camisas, capas. chapéus, chinelos, cintos, fantasias, fardas. 'graN 9 841.36'7
vatas, lençoá, lingeries, luvas, • tr,eias
confecções, roupas feitas, roupas para
esporte, roupas 'da. baixo.
Classe 50
ISKIMONE
Artigos: Indústria e conaéreio de:
fios em geral, tecidas em geral, artefatos de algodão. cânhamo, linho..'
Requerente: Holésio de Moura
juta, seda. lã e outras fibras; a,t1Local: Minas Gerais
-- gos do vestuário. •

Classe 4J.
Artigos: Alimentação para animais e
para aves; carnes, (Roces, essências
alimentícias, condimentos para alimentos. farinhas, hortaliças, ladcinios, leite, peixes, rações alimentícias,
rações balanceadas para animais, sal
vegetais, víveres, sorvetes, e picolés.

'0 841.374

N9 841.369

N 9 841.364

N" 841.358.

D1U

Março de 1968 1455

Requerente: Laborteene S. A.
Local: Pernambuco
Classe 46
Artigos: Frase de Propaganda

N5 841.377

1TRI-DP
-na tudo rileillor
Requerente: Labortecne S. A.
Local: Pernambuco
Classe 46.
Artigos: Frase de Propaganda
N9

841.378

"
S CARPI"
ENDUSTIaA BRASILEM,

N 9 841.372
Requerente: João Berberiall •

NOVd Esperança

INT" 841.368

Jacob Berberian
Local: São Paulo
Classe 313

Artigos: Calçados para :enhoras, homens e crianças.

Ne 841.379
Requerente: Distribuidora de

:444.1t
IND65TRV, BRASILEIRA
Requerente: Companhia Usina
-Varjãoa Açúcar e Álcool
Local estabelec'do: São Paulo
Classe: 38
Artigos: agendas em branco. álbuns em
branco, blocos para anotações, blocos
para calculo., blocos para correspondência, blocos para esCre‘er. cadernetas em
branco, caixas de papelão. cadernos para
desenhos, cartões de identidade, cartões
de visitas, cheques em branco, duplicatas, envelopes, eticuetas .faturas, livros
comerciais, de contabi l idade e fiscais em
branco, notas fiscais, notas promissórias,

Materiais de Construções Nova
Esperança Ltda.
Local: Guanabara
Classe 16
Artigos: Materiais para construção
Requerente: ICRT — Indústria e em
geral e adôrnos de prédios. PaComércio de Rádio e Televisão Ltda.
pel para forra rcasaa.
Mines
Gerais
Local:
ICRT

.

NI 841.373
• Classe 8
4'.
,
Artigos: Aparelhos elotro-domést cos.
aparelhos de som. alto-falantes, bobillas, campainhas elétricas, chaces
elétricas, aparelhos . cinematográficos;
discos gravados, aparelhos fotográficos. filmes revelados. instrumentos
eletrôniecs lâmpadas microfones. piRequerente: Laboratórios RetoLecitt
lhas elétricds. aparelhos de te.legraWçmaco S. A.
fia e de telefonia aparelhos da reRequerente: Maria ConcelçAo
Local São Paulo,
de Oliveira
gistros e reprodu c ã o de imagens e
Classe 3
Local: Minas Gerais
sons, aparelhos cie barbear. aplreOlasse,,; 33
lhos de telev'sao. dispositivos da ;:ori Artigos: ti mnreparado farmacêutico
polir itamínico.
Título de EatabeIecimantor,
trdie remoto.

Frutamina
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

N° 841.380

.N9 841.384

DIFICIO

GRAVATAI
ReqUe'rente: Bernardo Coeueiro
Local: Guanabawa
Classe: 33
Título de Estabelecimento.

N9 841.390

DELICIOSO
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Eactchin Lewis S. A. —
Indústria, Comércio e Agricultura
Local :Fre Grande da Sul
C asse 41
Artigos: Arroz.
ii -rã 1

N° 341.385

Requere te: Comercial e Industriai
Rezende Ltda.
Lecals Minas Gerais
Classe: 42
Artigo: Aguardente.
INV?

sal agi

O BRASILEIRO
TRANQUILO
- Itequerente: Areldo Araujo Pro.
ps.tea• ada Ltda.
Local: Guanabara

.

t pe

Don

'nega trla Dr as 1 31rr.

Requerente: Elias Jorge Resegue
Local: São Paulo
Requerente: Riovolk's Oficina
Classe: 42
Ltda.
Artigos: Vinhos, vinhos espumantes,
Local: Guanabara
vinhos quinados e vinhos compostos.
,
Classe 50
Artigos: Servires de mecânica e eleN° 841.3P6
tricidade esp:cial i zada pasa veículos.
Nn 841.392

• DJ A N A
mOOSTRIA BRASILEIRA

Requeren t e:: Bacchin leais S. A.
— Indústria, Gémércio e Agricultura
Artigos: Bônus, cartaZes aesennos.
Local: Pio Grande do Sul
displays. letreiros (exceto quando
Classe: 41
•
aparel-sos, moriiárics art,sticos,
Artigo: Farinha de trigo.
Libras de pintura e escultura, painéis.
projetes desenhadas. prospectos de
P.' 1141 337
fotografias ou desenhos, quadros artísticos e taboletas.
Classe: 25

•

N° 841.382

UNIÃO
INDÚSTRIA BRASILEIRA

O HOMr.:M.
TRANQUILO

Requerente:: Bacchin Lewis S. A.
— Indústria, Comércio e A g ricultura

Local: Rio' Grande do Sul
Classe: 41
Artigo: Farinha de trigo.

• Requerente: Atolei() Araujo Propaganda Ltda.
Ns P41-.388
Local estabeelcido: Guanabara
Classe: 32
Artigos: Campanha de publicidades
tema de campanha de relações públicas, histórias impressas, programa
INDÚSTRIA . BRASILEIRA
de rádio o televsião, peças teatrais e
cinematográficas e núncios em jor- Requerente: Eascb:rt Lewis S. A.
nata, assim como prospectos impres—Indústria, Comércio e Agrisos escritos.
cultura
Local: Rio Grande do Sul
N° 841.383
• Classe: 41' •
Artigo: Ração balanceada.

INTEGRAI.

Ny

R-11.1M

DELICIOSAS
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Pacchin Lewis S. A. '—
Indústria: Comércio e Agricultura
Local :Rio Grande do Sul
Classe 41
Artigos: 'Farinha de Trigo:
requerente : Soraya Calçados Ltda.
Local: Rio de Janeiro
Classe: 36
. PREÇO DO NÚMERO
Aplicação: Calçadol em geral

DIROMA
OUTIQUE
Requerente: Medas Barros Gomes
Ltda.
Local: Guanabara
Classe 36
Titulo.
I 1 \ 84/.322
-1 02 X O
Requereu te : R uhrchernie Aktienges:ellsehaft
Local: Em Oberhausen —Holten.
Alemanha.
Classe 1
Artigos: Substâncias contendo oxigênio, a saber: alooóls, aldeidos
cetona.s ,ésteres de alcoõis com ácidos anorgânicos e orgânicos todas
Para fins • técnicos.
N. 811.394/405

Classe 13
Artigos da classe.
Classe 14
Artigos da classe,
Classe 15
Artigos da classes
',Classe 16
Artigos da classe.
Classe 17
Artigos da classe.
Classe 18
Artigo da classe
Classe 19
Asti; os da classe.
•
Classe 20
Artigos da c/asse.
Classe 21
•
Artigos da classe,
Classe 21
Artigos da classe.
Classe-: 25
- Artigos: da csa••se
Classe: 2t•
Artigos: da c'asse
Classe: 2';
Artigos: da classe
Classe es
Artigos: ta C '0:SES
Classe: 30
Artigos: cta cla.sse
Classe: 31
Artigos: cia e asse
Classe: 32
Artigos: -i fi classe
Classe.'el
Artigos: da classe
• Classe: 35
Artigos: is es...sse
Citasse: :8
Artigos: t: s e asse
Classe: 39
Artigos: da c.ssse
Classe: 40
Artigos- (is c•ssse
Cias :e . 41
Artigos: da c'ssse
Artigos' ria ciasse
Classe: 43
Artigos: da c:a s se
Classe: 44
Artigos: da casse
Classe: 45
Artigos: ca c'asse
Classe: 46
Artigos: aa casse
Classe: 4';
Artigos: ia • Casse
Classe: 49
Itkrti 'os: da e asse •
Classe: St .
asse
Artigos: da
N° S41.4as

,R,HOD1A
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Rhactia — Indústrias
Químicas e Têxteis S.A.
Local: São Paulo
Classe 4
Artigos da classe.
Classe 5
, Artigos da classe.
Classe 6
Artigos: Da classe.
Classe 7
Artigos; Da classe.
Classe 9
Artigos da classe.
Classe 11
Artigos da classe.

DE.HOJE: NC1Q 0,16

Requerente: N. riR77(111i
C.
Local: Bologna, Itália
Classe: 43
Artigos: Pás para fazei laranjadas
N11 '841 407

• POWERLOK
Requere" .- • • •-••
er.,• f

•.‘11,1:!:r,

s
1j1C.

Local: Ne',' ssed s-ird . wstado 5pivr.as
sachusatts. F»4 Thild ia da-América
Gla.stt s : 11
Artigos: Parai ISSOF
•

