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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
a3 7

de março do 1966

CAPITAL FEDERAL

Qt7AR.'rà..FEIRA, C DE INARÇO DE 1964

N9 /37384 - Montegatani Societ
' Per L'Industra Min
A
REVISTA DA PROPRIEDADEI!eGenerale
eraria
Chimica.
No 138.2149 - Jayme . Maria nau.
INDUSTRIAL
cisco de Castellvi Orr.ega.
Pedi410S de preferências

Ns. 149.290 - 139.291 - 119.291
- Idem.
N9 159.132 - Piet,!0 Oasilli e ate.
Expediente de 7 de março de 1963 1 fon
Albert Wentland Burstin.
NO 161,210 - The Goudyear Tire
Privilégio de Eritao deferido Bubber
Company.
No 161.781 -- Ru bei to Martina
Tdrrno 111.914 - Processo de rd- 3ranco
brkcar unia Unha, revestidona de SM163.477 - Same Cor .
perficie, e fdlha compositá adestval N9
No 180.411 - Industr.it bletaluxDIVISA0 DE PATENTES

Imobiliário, e Construtora Alvorada
Diversos
- IÇA - Limitada, - Nos pedidos
•
4letrornecanica Dyna f3 A. - No de preferências dos terrnoa:
pedido de reconsidertmio do despa- N9 795.975 - Marca: Alvorada
cho que deferiu o thruio 139.045 Pri- "ICA".
- Nome comercial:
vilégio de Invenção. - Arquive-se N9 795.877
e Construtora Alvorada
o pedido de reconsideroção e prossi- Imobiliária
ga-se normalmente COM O processo. "ICA" Ltda, - Defiro 04 . pedidos assim obtida, •
,„ gica Arnientauo Ltda.
Requerentes:
W 115.825 - The General Ilire fir.- .de preterênCioR.
Uniç.454 )11'0:ell'im `43 ( No 180.501 - Inter-7'3,5, 10r A.G.
and
Menufacturesrs,
Inc.
Rubtaer Compa ny. - Torno sem O Diretor-Geral do Departamento
: N O 156,370 - Vaessen-Schoemaker
efeito O despacho publicado no Nacional da Propriedade Industrial,
Termo 126.867 - Aperfeiçonibena i Holdlng N . V.
D.O. de 13•11-1967, a fim de que tendo em vista o disposto no Arti- tos introduzidos em máquinas pata!
No 144.279 - 15,4:t Int m:4 111.1 Ecluard
sejam publ icados Os pentes caracte- go L" do Decreto-lei a" 8.933• de 26 moldar chapo.s de plástico,
rísticos.
..
de janeiro de 1946, torna público Requerente: Carlos Alberto do , Christian,
N° 151,746 - Nationol Research.
No 145.149 Wener Ernst Ferdi- que se encontram devidamente ins- Oliveira Riga,t,
nand Luck. - De acôrdo, cumpra-se critos e em condições de egercerena Termo 128.760 - M.a filtro de ar 1 DeveloPment Corporation .
N 9 155,149 - Antonio Buí.Y.aci.
conforme propõe o Diretor Substi- suas funções, os seguintes Agentes para tubo respirador
,
tuto da Divisão Jurídica, parecer de da Propriedade Industrial.
No 156.4e 'l - Gemi, Jan. Vae.
Requerente: Praia Corpot•ation,
fls. 120.
Antonio Villante - Itio de Ja- Termo 176.2843 - Aperfeiçoconen.9 156.051 N9 167.496 - Charl es Jocque Jen- neiro - Rua Assembleia, 49. tos cru vibradores usados para trans-1 N
Dolza.
N9 157 , 242, __ John
Antsted Ind u$ t ri ed
n . - Arquive-se,
sala 46-8. Rel. 3 1 ,0697 - GB.
portes de grãos
1ncorporated,
Ataliba. 1Vrotta - Rao Paulo - Requerente: Frank Gevert e Onr- . gmury.
Pedulo deprelertsrx04
Rua Boa Vista, 344, a", sala 62. DS- los Alberto Barroso de Souza,
(
N O 157.01.4 - Rober
M
t 'ornas
Edu:u:
tado de São Paulo..
João Mo l iCa Filho - go pedido de Antonio de Souza Barros Júnior Privilégio de inveN,Nlo indeferi& 1 NY 157,661 - Vittorio Maccliari,
preferencia do 'tétano 170.091 MoJarNo 157.73'..; - áleta•ilbati &iole??
delo de Utilidade, - Bloco Nutritivo . São Paulo - Rua
rr General
Termo 122.663 - Uni redutor do clorl
•
•
!n• Pauto,
e Medlo.i.rnentoso para uso Veteri- São
rotações
para
máquinas
em.
geral, I
nário. - Indefiro o pedido de preCarlos Garcia - SãO Paulo - Rua Requerente: Calvin° Badiolt e No 157.828 - (riciorto Cerione.
ferência..
Celso
Perini.
No 157 997 - G. S. C. Corpora.
Bento , 290 -.49 andar, sala 21.
Indústrias Reunidna Cararourú S. SãoEstado
N O 131.591 - Aperfeil;onnentos em Uma,
de São Paulo,
- No pedido de preferência do i N O 150.262 - Mario G roljmetti
Custódio de Almeida & Cia. - mala de mão,
termo 174.873. Modelo de Utilidade Rio
. Requerente" Outernasrer & Cia. ! N O 158.298 - Ariindo Azi toara
de
Janeiro
Rua
'Alvaro
AlNôvo
Modelo
de
Contido
para'
Limitada.
Stocco.
Propulsão de Foguetes Juninos. -I vim, 21, 169 andar, GB., 2,386 - GB.
L NO 158.325 - Fueumatie Conver•
Indefiro o pedIdo de preferência.
São Paulo - Roa 24 de Maio, 188,
Modélos tadustriai.s indeferidos
,ing S ystems Co.
andar - Cl?. 8,282 - Estado de
I- N9 158.660 - Coa Costa Braga.
Indústrias Reunidas Carainurii S. 119
São
Paulo,
A. - No ped:do de preferência do
Termo 156.377 - Ne'vo e origino,. N 0 162.273 - Sylv .o d...) Couto Pea.
la
teimo 174.876, Modêlo de Utilidade 13010 Horizonte - Rua Coitacases, Modelo de Poltrona . piveículos
Vasic. meawa3 sc Cia.
ra,
, do?, Alberto
em geral.
N'
- Novo Modelo de Morteiro para 32 10 q - sala 1.094,
¡ L r/AN:oda.
festas Juninos, - Indefiro o pedido Pôrto Alegre - Avenida Borgea Requerente: Heiio 'ra•gliere.
_Te oreferencia,
Termo 160.464 - Nova e orifinal „„, ,,,, .,
Medeiros, 464 3^ andar.
mi.1.11 _-matou
Gaverti.
Aron Abend.
g Tôrrea - Rio de COnfigura Ç ão de mostrad. n res de re- , NO16.4.968
Eur;pedes Fai
Divers,N
Janeiro. Av, 13 de Maio, 47, sala lógio Comerciais.
I
Requerente: Guido de Cristofaro, N. 164.98.; - Institut Fur Schiff.
Termo 480 459 - Pu i,kire Almnan 303 - GB,
bsutechink Wolgast.
.
Modas e Corifecçõas Ltd - Nome Gustavo Von Varembe rgD•EgN . 51.0P7 - Branco Peuraca.
Ercigeocals
comercial,
Rio de Janeiro - Avenida
NO 164.492 - Aut,ted Ind ustr lea
mont
de Maio, 23 GR. 333-5. - Teleincorporaled.
Termos
com
egigéncias
• Future Marnon. Modas e Confcc- 15
a cumprir:
- çiíes Ltda., - Torno sem efeito o fone: 22-2532 - GB.
N O 165.020 - j, .//i,',n Cario, 4' Cas•despacho publicado em 19 de janei- Iferildo • Vidal Carvalho - Rio de . N.
tro Ahreti.
a
'•-,
•
1
à
.
517
no
. ro de 11168, a fim de conceder a rea- Janeiro, Rua Pairo .Parriploria,
NO 165.021 - Ag ritititm 'rg dias
N9 124.407 - David. Musselman
• tauração solic.tada.
I - Telefone: 29-I47 y 7 - GB.
noirtrli
uts Vali
Ifezik.
1-11.1da
Pormichela
de
Paiva
Rio
Termo 549.709 - Aeroquif Sola- Ide Janeiro - Rua 1 9 de Março, 7, .1‘11u."
N9 e12
1 5.699 - inrington Brothers NO Zi+5. 1 41 - Carneiro de Cunha
riaericarta Indústria e Caurre yem S. A. ' saias
Limitei/.
&
Cia.
Lida.
tj
23 - 1497 - GB,
202-4. 1 N9 165.215 - Aletalinarca ;AO
- Tufam sem efeito o despacho miI
,
N
9
127.474
Cano
Erba
S.P.A.
Leonardos
Rio
de
Janeiro
Técnica
i3.
A.
bli.cado em 18-12-1967, dando-se en- Luiz
NO 130.612 - Pi„isinirt,it
- Avenida Rio Bronco , 37, 219 an- 'Giass
N o 165,219 .- nexo,Plate.
fiamento no procea•ai.
Merallver•ara
Company,
dar
••-•
GB.
beitungs
- Und Textilverrtrbeitutio
i
N9
131.207
Termo 6;0.642 - Unter-.AmeriFe(7rarri1ti
Ale
"
ar
sa,c) Paulo P:nto S. A, .- Impi..i.ação
Gese/lschaft /ICC Bes•Jhrankter
rimi Orange Crush Coinpany - Tor- Luiz Regia Kaufman andar,
e Expor- asftting rind Cornpauie.
sala taçim.
no sem efeito o despacho publicado - Rua 1Vtasconi 31, 8 9
1
N
O
165.229 - Reate Nattone.la Des
&c- 802 - Estado de São •Paulo.
ou.b. 28 de novembro da 1967.
1 N9 135.378 - Chuga.i Selyaltu ZR Usines Renault.
oo de p es:zuisVs, •sh/.1:4 it/./././ir.j.• Cs • Manoel Alves - 130s Petrie - Av•
ish9i1c1351.5a11.281La. cesl.re ,.riertows,..
i e Ny
i6e5.2e.z ertatJoãm tC
jaim
tr.olectio t Maura
Ipironga, 1,100 - sities 26-7 -- Es- i bt,N
111./SC/13. voltando após a
tado de São Paulo,

1124 %luar-ta-Work.
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--- -----As Repàetições Públicas de'
',serão entregar ) na Seç,ãorde Cor
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nunicãçõés
h
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' -' AS' a:.s'inaturas ventidsti pay
derão ser ( suspenso 'seu? ptévl$1
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‘.1
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I matéria retribuída, nos castos de
kr° ou omissão, deverão ser
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formuladas por escrito, is Seção;
Ele Redação. até o-quinto dia útil:
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- A Seção de Red'a0o tern- r
:doia. para atendimento do
to. de 11 às 17h30m.
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ASSINATURAS
Rtit.mnnçéks E PA /141tUumes

-:

aviso:

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NNCIONAL

PtINEIGNIalfula

- Os origásiais. deuidasabente
Capital e interior
Capital 1 Interior:
r.fl'eritiisrajos, &Perra° ser ~iro- semestre
Itrt; 18.00 Semestre "' • • • • •de 4,- • Arr$ 1330
frr4,341.tos Ithi& espaço dois e* uma Ano
NCr; 27,00
NCr; 3‘.60 Ano. .
*ó jeca' do papei. formatu 22.133:
Exterior
Exterior,
as, emendas. e rãS4118,2 serão, resAno.
•
•
•
NCr%
39.00
•• ar Ir• 1.• . • NCr$ 30.00
saluar.'as por quem de direito.
NÚMERO AVULSO
- As assinaturas podem ser
O
preçe
numere
avulso figura na ititima página de ceda
'cru-zelárs em . qi,ralquer época do
exemplar.
IMO. por seis. meses ou mu ãv 710.
- O preço do exemplas atziísado será aesescida de ,NC-s§
?XeC10 as pura o exterior. que
se do mesmo
ano e de NCr; 0,01 por ano. 3. ele anos. anteriores.
empre serão anuais.
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N9 165.267 - Vidros Coreias, lik•aN

-• Na paste superior do enate
rêço estão consignados o nitn:cro,'
do talão- de registro da assinaturrs'
e o mês e O ano em que findar
- As assinatura& da. Repa#4*
ções Públicas serão anuais, e de.
verão ser reneveutas ater 28 de 14.4.
1
mentire,.
' - A

reINC3941: de vai& es. Ztfla*
1
pre a favor do Tesoureiro der At.,
partamento de Impren.sa Nado..'
nal, deverá ser acompanhada do,:
esclarcrinutntos çuanto à sua apitá
I.
cação.

-- Os suplementos às edições
dos éspãos ofkiais sé serão serne.,
rictos mos assinantes que os sei'.
eítarem, no ato dá assinatura. -.

Prod»tea Destinfe- No. 195.752a - Juaret. Clerasnoine.
N9 190.81 Nriginsies
tentes IV-lane d.
' N 9 195.759 - Unem Toledo.
N9 196.269 - osé euotint
•
137.3.8 - The Norwich PIlar• No 195.763 - Ereta UVatson CamEletrometinlea >Ma S. A. - nt
nacal Company.
peie.
pedido de contrato O! patente de dóis
N
9 196.870 - osé oaquira ela Mtetta.
raeros
- privilégio de inveaçâO.
N O 142.474 - Continental Gil
No 193.763 - Ecandre Lira Pe.- Compra5.877
N9 196.920 - Cusy rf.r, Clat Ltda. soa.
a exigencim
No 143.018 - CEPEO3 - Csaaiipa196.922 - Indirs ssiia t Cornér= No 195.891 - Arroatádo Almeida
filia &e Estudos, Patentca e ilinpre- cioNoTareara
Petroquímica Indústria. e Comércll
Lida •
aldimentos de Concreto S
de Produtos Farmacêuticos; Lida.
Santos.
N.$) 195,D4l5
N 9 t,311.950 - Inàústria e tirrr.ér N9 143.174 - Ladalart Cersary.
storai Parobona. na pesada
trausferância o tákrm
144. ..113 - Kos1ows1C ar Cid.
- ela de 'Produtos Eletrônicos Ales Lin9 118.260 - modelo de utilidade. 1.99.236
Manoel
Victor
LauCumpra a exigência.
N9 133.241 - A:bestar Medrado
l rentis de Souza, Campes.
Termo 119 135.984 - Iderman
staunel.
Ns. 194.951 - 196.152 - Idem.
196.271
-S.
S.
A.
!
No.
Empane
ler, Inc. - Ctsmpra a exigência.
No ' 146.937 - Plastifon S. A. NP 154.228 - 'Moera kleviard
e
isiporadons.
Comercial,
Inciastria
Rásticos e Der vadors
rriz7iefte de Marres
Francisco Ir. otka e
N9 153.87a
w' 154.36 Nen/lana GeaaterArquivamento? de Proce4sa,
Faltoni.
mrst e Icalitincr Alaram* de Arruda
r No 152.837 - Juan José Veleaquez. Expenied4e de 7 de marco de 1964
3otelho.
N9' 155.711 - Pedro cie Souza.
N9 157 533 - 44.1exan rh-e Elias Na- Pes'ez.
NP 153312 - Bernardo Aberman- der
e Edgar Onve,ra, liodrignes.
Marcas deferidas
1 N° 152.94. _ Joaquim //fere:orla
NP 157.312 - Ilyrade Fend ProNO 157.849 - Henr:que ase Bro- ra
lucts Corpora tion.
chado.
r N9 153.305 - ranctsco Jacinto de 24:...1a94 - Neoastark - A. S. CorNP 139.779 - E. I.. Era Parti cie
▪ Is Cia. Ltda. - Claes* 2.
Olitzeira.
NO 162.3,50 - Dum tira Cnita.
Nemours And Company.
245.492 - Diamante - Ditmoni
No 159.313 - Baned to Peti-s do N9 176.945 - Te%tron
t N o 153.422 - Benearsre es do Alzaii comi/n.)1y - Classe 44.
No 182.917 - Samuel oseph lioltz- Nasc•me.uto
tg asernerrto e João -Vital.
523.437 - Café Matinal - Call
N9 159.414 - Hughes Took Com- man.
N9 i5a.55€1 - Antómo -se Padua Integral Ltda. - Classe 41.
N 9 184.737 - Indústria de Brinpany.
Nocetti.
- Metalmec
Metalrnee
Nicolina ' Guimarães quedos Casablanca Lántrada.
NP
•
Lad e Com. Ltda. - Classe a.
N9185.169 - Joses Fardos Tranca,. N o. 153..942 - Bomfacio, Pueute
Moreira.
, 549.947 - CRA1 - Companhia
;uan Garcia e José Garcia Francos. vas. - Arquivem-Se os p;cncessos.
N 9 159.818 - FO I' ast'eri 4:".ar.anne
Gaspar Gaspairian' da Anulei/Cação •-•
Ns. 185.170 - 185.171 - 185.172
Antonio.
I:etifica-se por ter saído C0414 iarticeare- Classe 41. (Sem direito ao uso de
- 185.174 - idem.
• 1.39.833 - Ari:ente comes de - 185.173
No 185.887 - indústria de Brtrs- ce-ies no D. O. de 5 de manes de 1908. "Selo de Ouro").
Castro.
Tremulem-meia e atteraçie de *eine de! 555 234 Casa Branco Lt&a.
Puraciclina - LaboratóIdem. •I quedos
Ns,, 159.834 - 159 835'
titulares de patentes
186.196
-,
Itanelarci
PropaganNo
rios Gen/baila Ltda. - Classe 3.
N 9 159 .838 - José Bová.
da
S.
A.
I
NP 159.910 - Pech- olsIducyr BarGebrucler - Junghans - GesellsNo 190.735 - Tadamasss, tJemura. Claaft - Mit Besejrankter Hartung - Títulos de estabelecimento deferido
toesa.
N9 160.091 - Vic:enee de Melo N9 190.760 - Artimr Kolb g.
no pecifdo de alteraçãe de nome na! 542.854 - Montreal- Turismo No 191.051 - Oscar Jophills
Latterza.
patente de no 77.291 - prirdégie
Eiras Gomas Maciel - Classe 33 *arinvenção. - Anotem-se.
José 9-erre Ballarcía, Silva'
tfixo 97 ra" I*.
N9 190.236
-- Antonio os,. ts Fae
192.321
rw
1 - Transferência,elos direitos pcH 554-.2n - 'A Teletisão"' - CiaCar los Valcarcel e Se ra/aedo Lia rina.
deus.' - Comércio e indústria. de Artencentes a Helmut Junghans
Benedito Ottonl.
tigos Domésticos e Eletrônicos S. A.
Ret./luchara Alean- para: Gebruder Junghs A. G.
/40.1146 - Mdownita e Papuipa-, NO 192.341
- Classes It e 11, (art. 97 no. 1).
tara Limitada.
mentdA de Refrigerago' Ltda.
2
Alteracão
de
nonae
des.:a
parai.
.
,
554.902 - "ItTeno" Represes/taça:5es
No 192.593 - Helio Cordeiro.
o req crente acima mencionado.
N° 1i.5.58 - Domingos Rocha N9 192.56d - Raphaer easter°.
Afeio Ltda. - Classe 33 *.art. 97,
Charles
W.
Hartrnan
trenaPerre'ra.
II.'
rio
No 193.358 - Indelciehi Matsrlo.
fc firefa para o seu nome do termo
No 161.798 - Manoel: Ar.tomiu N 9 193.988
•
•
Tt)fies
n's 138.314 - privilégio de invenção»
/Bruno ?Abo.
Narcgs indefer,das
C1 mi/a.
N9 103.679 , - Gene gal; . Electric
Preliminarmente, arquive-se o pe-. ,
1 NO 193.992 - Heinaldo Peterlml.
Corepany.
186143 - O Crime niaio Comptaiem
- , 4 •1, i
' Casta
No 195.496 - Arr.akle Pena, . e creio, de transferência formulado por: - Paschoal La, Seiva - Classe 32.
.
N9 166.482 -,- Hocacto 1Tes*/.
R. Squibla Tr Sons, Inc. - por , 1911.31 / - Dilatol Zef - G. iam.
M o 170.081 -i Dorr-Cdiver.incOrpoe..4 cumprimento da. exist;encia. I boa k C. S. A. - Classe 3.
Warst4t. ,
1 i N° 195.616 - Ilerrnagan.,
rated.
.
Nelson' de Chstrd / Anote : se' a transferência para,
119 191.942 - Movssés Mco',16.3 e N o 195.734
278.042 - Preferido - lient}e",
Salles.
viestascie a.rinaa mencionado.
Aa'acv Esteve); GORI!'..S.
.Pereira
,C:a$Se 41:
•,s
t ,.

,

Para ‘witat , interrupção na:
remessa dos Orgia' ,o s oficiais-a ét.!
nOáçãO de' iiSsmaiura 'deve ser'
solicitada com antecedência dit
ttiáta (30) dias,.

-,.' .."r

•

cl S. A.

.

• ,

n,

Quarta.-feira.

•

...
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

.

Café
• 521. .07/ "- Café' Pannavt1f.
Param.vai Ltda. - Classe 41, - _j
- Artetalos
526,716 Classe 1.
Cimento 'pitanga Lida.
Têxtil Pig' 3'70.677
mstion. "dto a . -7 Cioase
929 Normenterni -- Ma: malL'irdierc Pl.;.,LutaceuUnt 'Con.ipeny Ç) .se
517.313 - Piai:tenni - Luiz RoOe Mendes - Cluse
- El.e.tro
Lina - Cias139111'jStie•I
40.
.
531.956 - Citai - Citai Comercio
Industria O e'reles cie Amima Ltda. Classe IL.
Arara quara b.5. 4U
Ararequere Une. - Ciasae
Norrim comercial. i.ndefen,..i.a
247.919 - "Copel" - Consttuções,
P.,,,,etiss e Engennarnt Ltda. - Classe 33.
Ti/ulo de e3tabelecirnevia •indejerido
437.156 - Caiçara.; - Balnetn•los
- Caiçaras - Hotel e Turismo Ltda. - Classe 33.
a2:1.790
LSáo Luiz Gás 13utano Edson Queiroz 54 Coa.
Classe,
3
47.
529.791 - 'Terezinha Gás Butane Edson Queiroz & Ciii - CLiisses
43.
Er.l.génclas
Térreos Com erigencurs a. cvmmir
13i.236 - Joel Navarro,.
•
Diversrm
343.616
j
Geigi F3, A. (Apostile-se como requerido).
467.703 - Auto ['Gato 19-ovacap Limitada (arquive-se).
529.9(36 •:-• José Ivo .Mcast (arquive'á? .

DIVISAO DE MARCAS
Expedeinte de 7 de niari;o

a
N. 575.991 - '575.992 - 575.951 - 575.956 575.994
5:75.995
'375.997 1 •- 5175.918
575.9I(9
376.000 •- 576.001 - 576.002 576.003
- 576.0114 - 576.005
576.008
•- 576.0117
1376.008 =576.010 - 576.011
- 576.012 576.013 - 576.014 - 576.015 Norsupply Fortiece•lora de Navios
Ltda.
N. 576.247 - Planei. - Planejamento e Engenharia Ltda..
N. 579.005 - Biof arma Société
N. 579.01)3 - 579.020 - 5'79.021 579.028 - Biofarma Sticiete Anonyme.
N. 579.036 - Calistrato Sanches.
N. 579.273 - Bane •- Comércio e
Indústria S.A,
N. 579.326 - Italo Miguel Tricarico.
Sociedade Religiosa
N. 579.39'7
Seicho - No Ia do Brasil.
. N. 579.401 -- Parques Aquático
Royal S.A - Empreendimentos
Imobiliários.
N. 579.467 Decarli.
N. 570.468 - Arakatva .Kitanishi
Ltda.
N. 579.370 - Benedito de Pinho.
N. 579.471 - Ralacida & Cia.
N. 579.477 - Tecnofin.a Ltda.
N. 579.479 - Daulio Malafaia Barreto.
N. 579.480 - Te.cnofina, Ltda.
N. 579.481 - Moto Peça.s Firenze
Ltda.
N. 579.492 - Nestor Mattos
Silva.
3e.rraria Legeado
N. 579.481
Grande Ltda.
N. 580.139 - Fabrísca de Bebidas
Topazio Ltda.
N. 580.342 - Rayrnond Camus &
Cie, Ingenieurs Constructeurs.
N. 580.257 - Cice.ro Gorne.s do
Nascimento,
N. 580.392
Sique,lria.3 Padrão
S.A.

TàntoS com exigén.eias a cumprir.
N. 573.079 - Construtora Adolpho
Lludenberg )3.A, •
•
Arquivamento
Processas:
. Foram 'm a ndada arlatimr (); Pr oabailo meneicinadou,

trAfi

Marcas Deferidas:
N. 447.414 - Rainha - P,avag110
& Sassala. Ltda. - Classe
Isofil
N. 487.039 - Isofil
- Fios Cabos e Materiais Isolantes.
- Classe 8.
N. 489.332 - Republic Repablio
S.A. Indústria e Comércio - Classe
nç' 28.
N. 439.570 - 1114 TI-I - Chhuie et
Atomistique - Classe 3.
• N. 510.320 - Açornet Açornet
S.A. Indústria ãXecianfua - glaSse
11 (Com exclusão de arpões e arpUs
de carregar).
' N. 523.491 - Erdtnan - Metalúrgica Rol-Lex Ltda. - Classe 6.
N. 544.652 - Pinguin Lanaspart Lanifícia Su/riograndense S.A.' Classe 36 - Com exAo de leques).

IMPÔSTO só IRE PROIU OS
INDUSTRIALIZADOS
•

(REGéLAMENTO)

Tecidos Goodea:::

573.373 - Esperia eg • Siirv5e.s.
573.374 - LUC; 114)radO. .
N.23.785 - Serraria Nosas
nhara do Carmo Ltda. •
N. 573.872 --Espéria & Simõess.
N. 574.035 - Consorcio de-Empresas Construi:oras Omine() Ltda. , •
N. 573.876 - • Jotio Sonelino.
N. 573.377 - Franco & Fregadolli•
N. 573.376 - Marcos Thotnait.
• N. 573.879 - Cortibresd -•Comereial Brasileira e F,epieseutações Ltda.
N. 573.881 - Centrais Elétricas de.
- Urubupungti S.A. Celusa.
- • N. • 574:0413
Metaiurgica N.S. de
.Lurdes Ltda.
• '.• •
• •
N. 574.060 - Consóclo de Obras
• "Cobrallt"-Ltdit. • ••
• •
• '
• N. • 574.061 - Oficina e Comércio
• de • Atitomóveis e Peças Farroupilha
Ltda..
•
N. -574.064
Locadfoa. • Portoalegrerisé de Veículos Ltda.
.,
- N : 575 :904 . -•• Edltói,s Vileo Prepa• ganda Ltda.
N. 575.950 - Itmãos Scrivante.
•'57'..'4P • -, .Henrique Mendes I
Piakico
.
, .
• • N. .575.:134'- .Norsup»ty 11/ornecedork de. Navios" . Ltda.
• N, '.:57r).(e0 -; -Nor•Eupply Fornece4e Navioa
• • N.
,N.

Expediente da Seção
de interferência

de 1963

Exigências:

• N. 441.534 Ltda.

Março • de 1963 1531

•j
joao Andrade Leal
N. '530.503
Sales. ,
N. 580.504
Jo rto Kárade
i
Leal
Salles.
N. 580.566 -1. Francisco Augusto
Soares.
N. 580.662 - 5110,603 - 580.654 Ponte & Filhos Ltda.
N. 580.667 - Irmão
ersul,
N. 580.669 - Motta & Cia, Ltda.
N. 580.670 - Motta. e Cia. Ltda,
N. 580.671 - Móveis Santo Antonio
Ltda.
N. 530.794 - Ifer
Estanapa,ria e
Ferrou/enfada, Ltda.
N. 580.940 - Indústria e Comércio
Kuki de Decorações Ltda.
N. 580.966 - Embrasa Embalagens
Brasileiras S.A.
N. 581.092 - Citur Publicidade
Ltda. - Arquivem-se os (.-oc,essos,

De, 7 de março de

Dl VULGAÇÃO N. 1.034

PREÇO: NCr$ 4,0d

A VENDA :.
Na . Guanabara

.j

.

Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves, I
Agrmcia I: Ministério da Fazenda
Atende:-se a pedidos pe/o :. Serviço de Reendmilso rostat
Em Brasília
Na sede do D.1. N. „
1".

N. 019..845 Qii ipesca
pesca - Equipamentos de, PeticauS.A.,
- Classe 49.
N. 567,761. • - ' 1141q4ex
Tlelfiarge
Indilstrias de 'Papei - Classe
ia° 17.
N. 568.301 - C F- Colégios
Federados Itam.araty - -Classe 32.
N. 570,904 - Spum.as - Sebastilig
Stockler Campos - Classe 48.
N. 571,186 -MRD.11- Nely Soa..
rea de Mello, Orestes Lena Berni o
António da Silva Medeiros. - Classe
n° G.
N. 571.593 - Somai;
Samag
Sociedade Mercantil e Agrícola Quarema Ltda. - Classe 19.
N. 576.497 Dentex -- Laboratório Temia) Fjetitex Ltda. - Classe
nç' 10.
N. 578,720 - Vanderlei - indúatria. de Máquinas "Vanderlei" Ltda.
- Classe G •- Com exclusãa de ml..
Titulo de Estabelecimento Delerido:
N. 495.736 - Camisaria HollywOod
- J.M, Carsorrem & Cia. Ltda. Classes: 33 36 (Art. 97 do C.P.I.).
N. 542.142 - &andaria - Companhia Esineraldo de Imóveis. Classe 33 (Art. 97 n° 4, de do C.P.I.).
N. 570.602 - Fabrica de Espelhos
e Vidraçaria São Sebastião - Irinãot; Vittorazzi - Classe 14. - (Art.
97 ri' 1 do C,P.I.).
Marcas Indeferidas:
N. 521.761 Moderna - Domingos Castiale & Cia, Ltda. - Classe
n° 40. •
N. 506.906 - Mundo - Textil
Mundo Ltda. - Clas.se 23.
N. 5132.801 - Agora o Seu talão
vale 40 milhões - Prorneg-Promotor's
de melhorai-mudam do Estado da Guanabara Limitada, - Classe 32.
Expans3a - Banco
NP 575.400
-:pans.1 .3 Econômica
Riograndense d
5.A. •- • Classa 16,
Exigências:
re'rmos co,-., oxig...1ricias a cumprir .
NP 135,43 1
Moceell Cosméticoa
S.A.
N.° 522.265 - Mappi do Brasil Indústria Farmacêutica Ltda.
- N.° 541.620 - Crosárii
mentos Agricolai 3.A. Indústria e Comércio.
N.° 565.901
• Centro Comercial
Santa Maria 3.A.
N.° 507. 7 14 - Gaatone Ferretti;
N.° '57. 7, 22 - Aristides Ferreira
de Castro.
N.° 567.81/1 - Construtora rate.*
Sul Ltda.
N.° 568.07' - Listas Telefônicas
Brasileirt35 S. A. P.iginas Amarelas.
N.° 563.074 - Listaa Telefônicas
: Brasileiras 3.A. Páginas Amarelas.'
I N.° 5613.-0122 - Listas' Te/efanicas
Brasileiras S.A. Pagines 'Amarelas.
i N.° 564.084 - Listas Telefônicas
Brasileiras S.A. Páginas _Amarelas.
N.° 568.081
Listas Telefônica!
Brasileiras S
Paginas Amarelae.
N.° 569 . 116 - Orgatec
Orga
nizaviia Tecnir.o
N.° .5.6‘).18'r - Lopez /Herenanosi
S.A.
N.°
:iebasteito Ferw.ndes
de Oliveira,
N.° 575.411 - Ct. cio triSgos
gino Cbieffi 9.A.
N.° 375.412 - A 13. sáiçal , S• A.
Técnica e Comercial.
14. 3. 576,727 - Restaurantes
rhairos"Piscina
Ltda .. •
.
.
-N. 576.474 . --Partijunior Indus=
..t0.4 Co.-neicial:

it.{)

1552 QuarfÁ.-taira4,,b. ,

;

;

Qfle4AL

;

I,
• • ,•
erN 15.2ta

,•,.
--rn.u3st
r-- .
1
-•
1 t, ; ••
'ti e
431.. ff
4 . ). 1 I.'
(
,.
(11n ,`P 5j:6.f8t *(' te* :álWia. trarriar'-- t/ N° 575.733 'fliotrultzfisk;
N.4.''g"76ÁS
POVO/ CAR
67..743z
t. 1.1).
577.52¢ k_L: • inerriVerwasf ,
è.asíre- Ltdil.' 1••'C,14saJsi 11, '
Casíre
, 10Y9 r..A81 t. (Z5).744..
krá.1 e Comercial Ltda.
'Corpnà.tieri. 41, 42, 43 (art. 97n 1 do é
). dade'Ynkritneiitd de Vtibeái Ltda. ‘•
5n:510
'019CATC6 CAR t mf1751;. i- tií. .
I , i?
t•,
c
. ..
,
•..t.
•
!
!,
1C' '
!
t•
--PO'Vek'CAR. c.: 1 157‘5J744).! r., ) -1 ;.•••''
EXPEDIENTE-, )
•
$'Wo'n:Se 'cómercik/ Lifé•Cerid6-CAR
.;• '
• 3o dd
•
POVO CAR t, 675.748. t
!.
N.°
443'1
.
438
Semp
Rádio
•
Seçãci
Legal
Etpediente de 7 de maiço de 1968
POVO CAR t. 675.749.
Televisão ' S.A. - Semp -. Rádio e-1
POVO CAR t. 675.750.
(7 de março de 1968)
Televisão ‘'S.A. (art. 93 n.° 2 do C.
Marcas Deferidas:
POVO CAR t. 675.751.
•
P. I. ).
POVO CAR t. 675.752.
Wolkswagen do Brasil Ind. e Cera..
N.° 418.861 - Shoffeld Cutlers"
POVO CAR t. 675.753.
Ni° 557.826 - Distribuidora de de Automóveis S.A. (Ru „4-11do
Zompany - Classe 13 -- Como marca Petróleo e Derivados do Brasil S. A. desista
ins19.1-da):
POVO CAR t. 675.754.
generice.
POVO CAR t. 675.755.
VW r. 672.617.
(Disbrás) . - Distribuidora de PetroPOVO CAR t. 675.756.
N.° 484.652 - Ab;tio Alfredo
VW t., 672.618.
leo e Derivados do Brasil S.A. (DiaPOVO CR t. 675.757.
Goiti - Emblemática Classe 32
VW t. 672.619.
b
rás) (art..93 n.° 2 do C.P.I.).
POVO CAR t. 675.7)8.
WT t. 672.620.
:orno marca mista, sena direito ao
VW t. 672.621.
POVO CAR t. 675.759.
exclusivo da letra "F''.
Expressão de propetanda ',deferido
VW t. 672.622.
POVO CAR e. 675.760.
N.° 512.2.)8 - Viriolia M.del Set1
VW t. 672.623.
POVO CAR t. 675.761.
N.° 443.078 - Semp - Sen-mrc
Ilreilever Limited - Classe 4E. Com .
VW 672.624.
POVO CAR t. 675.762.
Melhor - Semp - Rádio e Televisão
e- ...clusão de "artigos de toucador '.
V\i t. 6;2.625.
POVO CAR t. 675.763.
S.A.
-Classe
8
(art.
101
do
C.P.I.,
Era retificado o clichê In:clic:ido em;
VW t. 6,72.626.
POVO CAR t. 675.764.
considerando-se os "pertences" como
VW t. 679.697.
POVO C.AR t. 675.765.
3n-11-61, marca Cinolia ',Andel Sete -acessórios' .
POVO CAR t. 675.766.
VW t.
para o requerente Urrilewer Limrted --1
VW t. 672.629.
I
Sinal de propaganda deferido
POVO CAR t. 675.767.
021P, € 48.
è
VW t. 672.630.
POVO CAR t. 675.768.
N." 51.1.522 - H. 13. Charin --1. N.° 555.671 - Gerson
VW t. 672.631.
Samuel
POVO CAR e. 675.769.
Indústria de Meias INlyrop --VW t. 672.632.
”
Sci&-•--fle Garson - Classes: 1 a 50 (art. 101
POVO CAR t. 675.770.
Ané.inínra - Classe 36.
VW t. 672_633.
do C.P.I. ).
POVO CAR t. 675.771.
N.° 522.231 - Orgametro, -- Cia.
VW e. 672.634.
POVO CAR t: 675.772.
VW t. 672.635.
Organon da Brasil S.A.
Marcas 1
f ei idas
POVO CAR t. 675.773.
VW t. 672.636.
- Crsre ?.
POVO CAR t. 675.774.
VW
r.
672.637.
N.° 509.980 - Pitoca - Ma!laaria
POVO CAR 675.775.
TeiaN. 523.636 - Oriente - T
VW
t.
672.635.
Mascc,e Ltda. - Classe 36.
POVO CAR t. 675.776.
ri :ca Oriente S.A. - Classe 8.
VW r. 672.639.
•N.° 532.409 - -Tmiguara - Dr.? N'' 533.020 - Mercado São aoniinPOVO CAR 675.777.
KOMBI
t.
673.71).
N,%tur. da Rocha Bressane Filho -! gos - Armazéns São Domingos S.A.
POVO CAR t. 675.778.
KOMI31 t. 673.714.
- Importação e Comércio - Classe 42.
Zlasee 24.
POVO CAR t. 675.779.
KO'MBI t. 673.715.
POVO CAR t. 675.780.
t. 673.716
N.^ 539.106 - Enopyrethane
--; N' 553.{.X17 - Indx dos Profissiocl
POVO CAR t. 675.781.
nais da Propaganda no Brasil - ji-IP
KOMBI t. 673.717.
Laboratório Lutécia
...._. Classe Z. - Classe 32.
POVO CAR t. 675.782.
KOMBI t. 673.615
N.° 540.217 - Sem Rival -- Pát-'
No 570.006 - Arpos Móveis - Art
POVO CAR e. 675.783.
t.
€73.619.
9t:ca de Encordoamento Rouxinol Li- Berriel Campos
Classe 40.
POVO CAR t. 675.784.
KOMBI t. 673.720
mada - Classe 9.
. N" 573.356' -- Te i-rani cora - josé
POVO CAR t. 675.785.
OMBI t. 673.721.
POVO CAR t. 675.786.
Comer-, Elias de Barros Pacheco - Classe. ' 3.
NS' 551.045 --- ' Moatox
1<0MB1 t. 673.722.
POVO CAR t. 675.787.
rial Agrícola Paulista Ltda. - CiasKOMBI t. 673.723.
N" 575.275 - Entrevista -- EmPOVO CAR t. 675.788.
oe 2.
KOMBI t. 673.724
présa Gráfica Cruzeiros S.A. POVO CAR t. 675.789.
KOMBI t. 673.725.
14.° 505.704 - Wirá - Hugo Chã Classe 32.
POVO CAR t. 675.790.
t. 673.726.
Ind6stria de Bebibas e Conexos
N" 575.479 - Expansão - Banco
POVO CAR t. 675.791.
KOlVIB1 t. -673.727.
- Classe 43.
Riograndense de Expansão El011n)IlliCil
POVO CAR t. 675.792.
KOMBI t. 673.728.
N.° 565.897 - Centro Coniercni. S . A. - Classe 3.
KOMBI t. 673.729.
Desistências eia ordem. Arqu1vern-se
.5anti Maria - Centro Comercial SanN" 576.166 -- Superette -- SuperKOMBI t. 673.730.
Os proccsws.
a Maria S.A. - Classe 48 - Com mercados PEG-PAC, S.A. - Classe 10.
KOMPI t. 673.731.
exclusão de "veias" e sem direito aa
TrIacaria Londres S.A. ideclwa a
KOMBI t. 673.732.
n
Frase ele Propapancla In dclerio
desistêncfa da marca Chesterlield uso exclusivo da expressão "Centro
KNviBI t. 673.733.
t. 805.092 - Desistência eia esaern'.
:ornei-ciar:KOMBI t. 673.734.
N" 556.013 --- Ma:omil - O EleArquive-se o proçeso.
KOMBI
t.
673.7.35.
N.° 571.771 - TK
Tecelagem fante Caki.do do &a gi' - Classe
KONIBI
t.
673.736.
Kuehnrich S.A. - Classe 22.
Seção de. Transferi:et:ia e Lfeeiiça ,
KOMBI t. 673.737,
N.° 575.648 - Transfax
Kodalc
EXIG[INClAS
KOMBI t. 675.738.
erarileira Comercii e Indústria Ltda.
Expediente de 7 de marco de :988
KONISI t. 673.739.
Térrnos CUM CX/péncias a..-:uropcer
- Chsse 17.
KONIFI t. 673.740.
Tran.fe:-enc:as e alterações
KOMBI t. 673.641.
N" 510.044 - Quirino Palombo.
N.') 576.195 - Enciclopepia PortaKOMBI
t.
673.642.
BI'
554.467
Asa
Avícola
S.A.
Classe
32.
3‘;ezense - Tito Batini
de nome do titular de
KOMBI t. 673.743
N.' 569.688 - Condomínio cio EdiU.D.
N.° 576.465 processos:
KOMBI t. 673.74k
fido LaqJa Azul'.
"
Ltda. -- Classe 48.
KOMBI t. 673.745.
Somara A. G. -- Trins_terencia
N.^ 577.229 - Superama - Super.
N' 2M .316 - Esrolko do Brasil S.A.
1<0M131 t. 673.746.
para seu nome da snarcrs Butterfly
wercados Peg-Pag S.A. - Clas.se 5. Indústria e Comércio. •
- 110 134.845.
KOMBI t. 673.747.
Nõ 508.344 - Societé Rhodioceta..
DisNP' 5E6.337 - Disul
KOMBI t. 673.748.
Indústr.as
Textéis
Balbero
S. A.
mituiclora Sulina Ltda.
'Classe 3F
N' 509.275 - Lavanderia Alvo.rada
KOMBI t. 673.749.
- Alteração de nom:2 na 'marca Baraeis Ltda.
- Considerando os artigo4 tb.•r(é. ora
KOMBI
t.
673.750;
bero, no 201.291.
•
lemi-nriOressos.
' N" 520.847 - Miguel 'saias NasciKOMBI t. 673.751.
Nova Vulcão S. A Tintas e VerKOMBI t. 673.752.
mento.
nizes - Alteração de nome na mar-Titufer,•de esrabelecirrreptp:„detferido
KOMBI t. 673.753.
ca Vulcão, n° 301.778. N° 566.714 - Schahin - Sociedade
,;;
• ,1 ••
•n• .•
KOMBI t. 673.754.
Nova Vulcão S. A. Tintas e VerN.° 536.563 • Papazak#,,,A,zul - Anôn:rna de Tecidos,
KOMBI t. 673.755.
untes Alteração de nome na marN" 567.549 - Organização São João
.ieatauran te Papagaio, Azul Lt/da. KOMPIot. 673.756.
ca Vuleomax, n 292.0'30 - Master
Ltda.
:lasSes: 41, 42! 43, 44 ...tartk
KOIMBI t. 673.757.
Lux, no 342.953 - título. Fab. Vul'
567.574
-Jean
Patouú
Perfumeur
KOMBI
t.
673.758.
N.
cão, no 273.107 - Vuleolack, número
POVO CAR t. 675.73£.
Vulealin, 1-10 252.785.
282.623
N." 567.921 - Bar e Sorveteria • 1\1 9 568.165 - Rendal. Indústria de
POVO .CAR t. 675.733.
• •
Ltda.
Ar
Recluction
Company Inc. - Bar e Sorveteria Braailia Rendas
POVO CAR t. 675.734.
570.189 - Manuplast Mnufatura
Transferéncia para seu Aome da
, Classe:, .11. 42,,,4? „ (prt. 97 dcNoPlásticos Ltda.
POVO
CAR
t.
675.7.35.
marca Murex, n 9 259.294. • •
k.. O . 4 do C.P.I. ‘) •
POVO CAR t. 675.736.
Ravensberg GMBH Chentisclie FaN' 571.213 --Indústria • Brasfleltp.
•
POVO
CAR
e.
Lenta'
brik - Transfencia -pata sed nome
.N.91 508.2841- e- c Lolita
ide Pinturas S.A.
:
3;5:
iásses:
13,
35
POVO
CAR
t.
675.738.
da marca CyCkserIne Ravensberg,
1.5rdZlIf/Ue •Ltda.
N" 571.806 - Tipografia Meyer LiPOVO CAR t. 675.739.
n°260.923 Tarugon. n') 279.242 .4 48 (art. 97 ri .° 1 do C.P.I.),
-•
mitada:Risazolin... n9 . •284.690. - . RtosImOn,
'POVO CAR:t.
NP 575.655 - Cantina Stefano TInafon. n? 2g2.021 ncfr 286. .141
POVO CAR t. 675.741.
N° 573.81) - Rebitefid - Artefa:.2 -1eTeno Cappone - Classes: 41, 42,
SUsatarun, n 298.022.
POVO CAR t. 675.742.
tos de Mctais Ltda.,
43 (art. 97 n.° 1 do
•

..- khe!ereiros

. I

• •

IT1'.51

-
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,
Curtume . - Sã* -Podre - Untitada — SabaIta Soc. AdminJatrativa de, Enka . á. A. natais e Ligas —
Têrmo
567,348 I— Marca: '45,ot"
Transferéncia pa&a . seu liame da Bens e Agricultura Limitada —.Jun- 'Junto ao Wall.° 495.069
aasae-:19-,
M* ao ai •0 Aba i fitai
marca São Padraa a914.3324
to ao termo 398,177.
qua.se, mediante apostna, o nome • Requerente: Fazenda Sant'Ana da,
Indústria de Tabacos Goldbeck da requerente para En1r4 : 8, A. Me- Rio Abaixo S
Ankér 'laherenir; : Nalunakchinen,
•
•
tais e Ligas.
13MBH — Alteração de mime no S. A. — Junto.ao taraio 571.650.
noine, comercial Anker, na 322.907 — Guilherme Galhardo Martina?: — Ind. de TeCzõoS Dosa! Nyl Limi- • Termo n° 567.551 — Marca: aFavin..
— Classe ti.
marcas Ancora, 11 9 348.915 —:Anker, Junto ao term.& 973.402,
tada. — Junto ao termo 530.679. — cor»
Requerente: Indústria de Facas para
?329.914.
Chio Cosmétiocw Limitada, — Jun- Arquive-se o pedido de anotaçã.o de
• Castelo Ind. E l eM ila ca Limitada to ao têrtiro 575.670,
transferência, por falta i a cumpri- Vincar e'Cortar Pavincor Ltda.
Tèrmo á° 567.671 — Marca: cSurt..
- Transferência pára seu nome da Lazaro Coutinho de Mattos — mento de exigência.
marca Castelo, n. 9 236.953.
Junto ao termo 578.56a.
José Francisco Pio — Junto ao riam* — Classe 41.
American Cyanarnad Company —
Requerente: Surinaiu — Distribuido.•
Farmed Produtos armacêuticos Li- termo 530.575. a- Arquivo-se o peTransferênola para seu 'fonte da mitada — Junto aos termos 978.937 dido de »
de transferência, na de Frios e Laticínios Ltda. •
marca Pink, n 0 355.543.
•
e 578.983.
por falta de cumprimento de exiTermo o° 568,340 — Marca: Min..
Abrasivos e Polidores Seracchi S.A. i Tereza Lira & Cia. — Junto ao gência.
tilandia
Classe 48,
— Transferência para seu nome .e tkrmo 579.298.
alteraçã,o de nome na . naarca, Glga„ Prounianto Inv. e Com. S. A. Republica-se .por ter saído ...Mi incorre- Requerente: Gutemberg José Barbosa,
termo 288.045.
— Junto aos têrmos • 579.822 a ções rio D. O. de 5 ate março de 1968 registre -se Com exclustka 'de aleite de
.Burn, Stewart & Co. Ltda. Alrosas» que é marca de terceiros. .
-579.823—
e 519.826.
teração de nome na marca Imperial! Artnoo Steel Corp. — Junto ao
MARCAS DIFERIDAS
Termo n° 568.368 — Marca: aLet
Dee, têrmo 406.396.
tértno 580.233.
da Cão» — Classe R.
Tarmo n° 438.903 • Marca; atiai- Requerente: José Alves Pinheiro ja•
Antônio Teixeira — Transferência
Farmed Produtos Farmacêuticos
Mor e Octavio José Ribeiro Filho. •
para seu nome da marca Açu — Var- Limitada — Junto ao tkrmo 580.216. versab> — Classe 38.
ram 525.450..
•
•Adovaldo Fonseca — Junto ao têr- Requerente: Cláudio Scarinct.
• Temo n° 568467 — Marca: «Agua
Têrmo n° 375.375 — Marcai aBras: Verde»
• Ardontex Ind. e Corri. de 13erra- mo 580.248.
— Classe 16.
pesca» — Classe 41.
' alia e Latex Ltda., — Transperência
• Requerente: Esquadrias Água Verde
para seu nome da marca Zenith — Ind. e Com. de Iviáquinas Iabchn.ak
Requerente:
Braspesca
lialastria
e
Limitada,
Limitada. — Junta ao .têrino
tiânil0 530.449,
Comércio de Pesca Ltda.
• Tribuna .do Taboão Enipraa Jor- 580.310.
Têrmo n° 569.937 —• Marca Agres- Termo n° 568.806 — Mar:a: «Santa»
DIVERSOS
nalistica Limitada Tratisferênc:a. I
Filornena» — Classe 48,
te — Classe II,
para seu nome da marca Tribuna
Requerente: Farmác;a Santa Filon)e...
Requerente: Prernesa — 'Precisão Me. I • Lecten S. A. Ind. riartriackutica. cânica
do •Taboão,: tema 541/.565.
na Ltda.
S.A. Indústria e Comércio:
Gilson Lobo — Trausferancio, 'para — Junto ao registro 168.999. — Ar:eu nome da marca O Radicai, lar- quive-se Q pedido de anotação de
Têrmo n° 570.022 — Marca: arl..,iyo
Nome comercial deferido
transferência, p or falta de cump ri- - Bígama»
mo -562.666....
Classe 48,
1
•
mento
de
er:gancia,
•
Requerente: Walcamoto S.A. Produ- • Tèrino 9 563.508 — Nome:
Serpel . Serviços de Pablicaçaes Es- Valerio M. Pedro — Junto ao reafEin.
Transferên- gistro 336.308. — Anote-se a desis- tos Químicos e. Farmacêuticos,
pecializadas , Lanitada
prés,a- de Engerzliaria Engenheiral Ltda
•cia, para seu nome da marca Mo: tência do pedido de anotação de • Têrmo n° 568.186 — Marca aM G» • Requerente.
prêsa de Engenharia
•demo, termo 570.389 — Moderna, transferência, e devolva-se, mediante - Classe 32.
Engenheira' Ltda., registre-se de acôrtermo 570.390..
Requerente: MG — Publicidade Ltda. do com o 3tt, 93, n° 2 do código.
- J. R. 8.. Cunali e Cunalt Ind.. e recibo, o certificado de registro.
Com.. Ltda. — Tratuderancia para
Titulo (ire elt4 rMecimenev deferid.).
:seu riame.da marca Jato X-3, tênia)
578,637a
•-• •
•
Termo n° 567.934 - Titulo: «Itu.:.
- -Justkao de< lIors.ai Irmãos • E A.
plant»,
Ind., Cour..e Imp. • — Aheração •- de
Requerente: Arnaldo de Oliveira, renome na<zziarca Jumil, tkrino '579.179
gistre-se el4 a'cardu com o art. 97,'naJumil, tarmo 579.130.
merO 1 . do código.
• Sherman Produtos .Quiniicos Limitada* L.. Alteração de nome na marTênno n° 567.956 Titulo: «Cenca Neurashérrn, -termo- 579:194.- tro de Representaçdes 'Industriais e CoLaboratórios Meto Wernaco O. A.
mercia is»,
— Alteração de nome na marca KW,
Requerente: Liv.rará Tahalara S.A..
termo 679.819 — KW, tênno 579.620.
•registre-se de acórdja 'couli o art. 97,
United , States Eneel . corp,
re
1 do código.
• Transferência para F.eu nome da
marca Tarset, termo 579.509.
Têm° n° 568.526
Título: aiko
VOLUME vm
3m Bite».
United States • &Pai Corp —
Transferênc.a e alteração de nome
Requerente:
Comercial Rutisseria
na marca Taraet, termo 570.509.
Alaska Ltda., registre-se de acOrda
•
ATOS DO PODER LEu1SLATIVO
Galpasa Galpdos Paulistas 8. A.
coes o art. 97,-n° I do código.
•
— Transferência para seu. nome da
ATOS
LEC.;15LATIVOS
DO
PODER
EXECUTIVO
marca Galpaaa, têr mo 580.598.
Marca lideferida
'Philo° Rádio e Televiso Limitada
Leis de outubro a dezembro
Terniu n° 569.285
Marca: aVistos
• — . Alteração de nome na 1313.1"C.9, Tu•
Divulgação to 1.031
rista, térino 581.317.
Lido e Ouvido» — Classe 32.
• Requerente: Ari Oinha.
• .. Cervejaraa Pérola S. A. Indústria,
AlteraaãO
• Comércio e Agricultura
•
Pano
NCr$ 4.00
de nome ia marca Financial, térmo
Nome comercial indeferido •
• .161.528.La.
Virgin Dila.nds Ruh). Indústria.s
• Termo n° . 536.355 — Nome; «Casa
• VOLUME V1111
Alteraçãa de mime na
. znttadas
' Maia 5, A.».
88.1..775.
Ivrouse,
ti^..:rtio
• marca Coffee
: Requerente: Casa VIMA S. A.
C1

Eill

COLEÇÃ AS LEIS
1967

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Ex;,genc 843

Térmos com exigan.ca;
•
à cumprir:
H. Éngelhard & • Cia. Ltda. —
• Junto aos registros '78.510, 76.872 e
16.257. — Quanto ao pedido de anotação de transferência do registro
16.257, arqu've-se, 'por falta de cum.
prtmento de exigênc.kas.
António Brambilla — Junto ao re, •gistro 308.0 9 6. .
Junto
Raimundo' Viana Santàlta.
3a registro 340.1'74.
Hermann 3. A. indústria e Comérc/o --Junto ao registro 344.305.
Teime
Moinhos do Brasil S. A.
•
Comércio, Indústria Agi icola
• Junto ao-registro 346.992.
Oelet Plast Ind. e Com. Limitada
Junto ao reg'stro

Distribuidora Ideal Limitada, —
• JiltitO' ao registro 355.343:.

Decretos á outubro a dezernbra
•
Divulgação o t 1.032
PREÇO NCr$ . 18,00
A VENDAt
• Na Guanabara

• Seção de Vendas: Av.' Rodrigues. Alves, r Agência 1: Ministério da Fazenda
Atendo-se a pedidos pelo Serviço de Reemb8lso Postat
Mn Brasília • Na

sede do DA.%

I

EXIGÊNCIAS ¡Á
Pio,:.e.;sos com

eigências a cumprir

/ Organização Farmacêutica Movite
!Ltda., no pedido de transferência do registro n° 346.8W -- Cunrpra-se a ext..
!gência,
: Furd Motor Company, no pedido de
transferência do regis!To a' . 290.908..
. • Cumpra-se a exigência,
Equipe — Edásores .Lida.,

no pedido de transferência' do regiátru rulrue.
• no 193.705. — Cumpra -se ,4 exigaa.
cia,
• Laveraaa „6114.1À,,,, ,11
Tema
Almag —

ag 563.":16 — R:aorreoter:
Almeida Magalla's Cmiercia,

e Indústria Ltda., argiUs,:!»se, de. acor..
do com' o .art.
código.

158, paiawafu aaao, d„,
.

1534 %arta-feira
4C
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5)oiarço de 1968

PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação que se faa de alceado com o art. 26 do Código da Propriedade Industrial (Decreto-lei r..9 7.943-45), em face do que ficou resolvido no
Item 4 de Portaria ta' '13 de 4 de Outubro de 1967. do Direleaataeral
TERMO N9 131.493
Requerente; Hidrote-nica Comerc'al
le industrial Ltda. — Rio Grande do
Sul.
Titilo: "Clorador"
Privilégio de Invenção.
1 — Clorador, caracterizado por
compreender inicialmente tuna armação suporte formada em dois planos ortogonais entre si, ao vertical
sendo fixadas as váculas de redução
e de dosagem, e ao horizontal, a
campeanula do fluxõõmetro, o tetro
e indiretamente através dêste, os marametros para cloro e água, a válvula de quebra de vácuo, a válvula de
contra-refluxo e ainda, por meio de
sua canalização o injetor, elementos
estes todos cobertos por um invólucro ou gabinete anterior ,em cuja
face frontal são previstas quatro janelas, através das guta> aparecem o
ituxômetro, os dois manômetros e
sim botão de contrôle da válvula de
doeagem.
2 — Clorador, como reivindicado
em 1, caracterizado pelo fato de o
filtro ser formado por um tubo cilíndrico perfurado, provido internamente de um çlemento filtrante para
Sãs cloro, e fixado ao plano boizontal da armara() suporte, tudo êste
portador de duas conexões extremas
em T, a inferior recpetora da tubulação de gás cloro, e a superior interligando à válvula de redução e o ma- nômetro de Cloro. 3 — Clorador, como reivindicado
até 2, caracterizado pelo fato de o
manômetro de água estar em comunicação com a canaLzação de montante do injetor através de longo tubo, enquanto que, intercalado entre o
manômetro de cloro e o filtro de entrada do gás cloro, t previsto um
corpo de membrana, formado por
uma membrana de prata, aprisionadada entre duas calotas metálicas,
soldadas segundo seu maior perímetro.
4 — Clorador, como reivindicado
até 3, caracterizado pelo fato de a
válvula redutora ser constituída por
doa flanges fixados entre sie ao plano vera cal da armação .suporte, e
que prendem intermeaiàriamente
uma membrana circular, sendo o
Ilanae inferior apenas provido de um
orifício central comunicante com a
atmosfera, e o superior -chalado de
um orifício excêntrico de saída de
Cloro, com interligação para o fluxômetro ;e o mesmo flange superior
sendo provido externamente de ressalto central tratilar ,no interior do
qual se aplica uma conexão cilíndrica
receptora do tubo de interligação
ceei o filtro referido em 2, conexão
esta em cujo interior é prevista u'a
mola, pressionante contra st sede de
fundo do ressalSo a cabeça semi-esférica de uma agulha, cuja haste inferior, atravessando a espessura do
¡lenge, é solidária a um disco de das-.
tribuição de esforços, aderente sôbre
a referida membrana.
5 — Clorador, como reivindicado
até 4, caracterizado pelo fato de o
tantômetro ser formado por um tubo
transparente, de parede,: internas cônicas e provido de flutuador, tubo
este fixado entre duas bases extremas, rosqueadas por sua vez a uma
campánula semi-cilíndrica vertical, a
base inferior sendo provida de oriftcei de admissão do cloro proveniente
d s válvula redutora, e a superior dotada de orifício de escoamento do

mesmo gás para a válvula de dosa- formada em seu relevo por uma
gene.
meia-cana convexa, ocupando desde
6 — Clorador, como reivindicado sua região central até seu bordo diaté 5, caracterizado pelo fato de a reito, a qual se prolonga, para a eválvula dr dosagem ser formada por qUerda da telha, por uma aba pladuas peças, uma posterior, fixada ao na, mais estreita, cujo bordo livre é
plano vertical da armação suporte, e arerbitado, num movimento eainciprovida de conduto axial, com saída dente com a curvatura apresentada
lateral e a anterior, aplicada pron- pela meia-cana convexa, estando sua
talmente sôbre aquela, com forma- superfície inferior provida dos movição de câmara intermediária, provi- mentos usuais (sabe/leias e reentrânda por sua vez de orifício lateral de cias) para o enganchamento de dientrada do gás proveniente do glu- tos artefatos às suas respectivas rixemetro, peça esta ainda atravessada pas de sustentação nos telhados e
longitudinalmente por ume eixo de para seu acasalamento e montagem
contróle de dosagem, com botão ter- entre si.
minai atenro, e cuja extremidade
2 — Nõvo modelo de telha, subsinterna em ponta cónica é voltada tancialmente como descrito e reivinPara o conduto axial da peça , poste- dicado no presente relatório e ilusrior.
trado nos c' -enhos anexos.
— Clorador, corno reivindicado
Rio de Janeiro. 30 de junho de
até. 6, caracterizado por compreender 1966. PP. A. .Costa & Cia.
a válvula de quebra de vácuo e a de
contra-refluxo em uma só unidade,
a primeaa ,ormada por dois flanTaRMO Ne 135.091
ges vazados internamente e prendeDe 18 de dezembro de 1961
dores de uma membrana intermediária, com uma pequena massa central,
Rádio Corporation of America
dotada de disco encaixado em sua
face inferior, a flange superior sen- Estados Unidos da América.
do portadora 'te conexão receptora
Titulo: "Impressão Eletrostática".
da pressão de água proveniehte as
Privilégio de invenção.
•
canalização de montante do inje-eoh,
Pontos Característicos
e a inferior provida de orifício excêntrico comunicante com a atmosfera, bem como dela partindo infe1 — Aparelho para revelar imagens
riormente um tarugo central, de al- eletrostáticas, compreendendo um, retura reguiável cujas extremidades, a cipiente para um suarimento de parsuperior forma uma válvula com o ticulas reveladoras finamente dividisco encaixado na messa central da didas, caracteriza% pelo fato de que
da membrana e a inferior é aberta pelo menos uma porção do dito recipara o interior de uni depós:to dife- piente compreende material poroso
rencial êste dotado de entrada late- adaptado para ser relativamente desral superior para o cloro proveniente locável em relação a uma superfic:e
da válvula de dosagem; e o mesmo de sustentação de imagem eletrostádepósito diferencial estando acopla- tica, em grande proximidade com ela,
do inferiormente à válvula de contra- Os poros no dito material sendo do
refluxo, a qual é formada por um tamanho para permitir que partíbloco, com canais de eietrada e sai- culas reveladoras sejam arrastadas
da e câmara intermediária de fundo eletrostà.ticamente por aí.
côncavo, onde se apóia a esfera ex2 — Aparelho de acôrdo com o
trema de uma haste direcional.
ponto 1. caracterizado pelo fato de
8 — Clorador, como reivind'cado que o dito material poroso é flexiaté 7, caracterizado pelo fato de o Vei.
dispositivo injetor ser montado em
com o
um suporte, core entradas lateral e 3 — Aparelho de ecôrdo fato
de
inferior, respectivamente do cloro ponto 1, caracterizado pelo é pano.
provindo da -válvula de contra-reflu- que o dito material poroso com o
4 — Aparelho de acôrdo
xo ,e de água proveniente da canalização ligada à mangeuiera de ali- ponto 3, caracterizado pelo fato de
mentação, canalização esta ainda que o dito pano. é algodão.
provida de derivação lateral distri5 — Aparelho de acórdo com o
buidora do liquido sob pressão para Ponto 1, caracterizado pelo fato de
o manômetro de água e flange su- que o dito material poroso é' flexível
perior da válvula de quebra de vá- e que se prevêem meios para esitrar
cuo; e o injetor sendo dotado ainda o dito material flexíve para dilatar
de salda superior para um depósito os seus poros.
recuperador ,e daí para urna canali6 — Aparelho de acôrdo com o
zação em forma de TI invertido, de
ponto 1. caracterizado pelo fato de
escoamento para água clorada.
que se provêem meios para ajustar
— Clorador, como reivindicado a pressão de contacto entre o dito
até 8, substancialmente como descri- material poroso e a dita superfície
to e ilustradono s desenhos anexos. de sustentação da imagem eletrostática.
7 — Aparelho de e.côrdo com o
TÉRM O N 9 132.044
ponto 1, caracterizado pelo fato de
que o dito recipiente compreende um
De 28 de agasto de 1961
depósito tendo urna abertura subaRequerente: Eunfee Gomes Advin- tanc.almente retangular em seu fundo, -e pelo fato de que o dito mate-,
cula — Rio Grande do Norte.
Titulo: "Nóvo modelo de telha". rial poroso e estirado sare a dita
abertura.
Modelo Industrial.
8 — aparelho de aceado • com o
1. — Nino modelo de telha, carac- ponto '7, caracterizado Pelo fato de
terizado por apresentar superiormen- que se provê um par de flang es fie-.
te a forma geral de uma placa re- xiveis alongados em ambos os lados
tangular com dois de seus cantos da dita abertura, para sustentarem
opostos, o superior direito e o bife- o dito material poroso através da. diTior esquerdo, cortado; em bisel, e ta abertura,

A requerente ..eivindica de aceado
com a Convenção Internacional e O
Art. 21 do Decreto-lei no 7.903, de
27 de agasto de 1945, a prioridade elo
cor̀gspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes dos EE. 1)1.1.
da América, em 22 de dezembro de
1960, sob ne 77.561.
TÉRMO No 135.099
De 19 de dezembro de 1961
Pfaudler Permutit Inc. — EstadOS
Unidos cia América,
Titulo: Aparelho de filtrar
Privilégio de Invenção.
Pontos Característicos
I a- Aparelho de filtrar substena
cialmente como descrito e reivindicado no pedido correspondente depositado na Repartição de Patentes
dos Estados Unidos da América. enlí
4 de janeiro de 1961, sob n9 80.664.
2 — Aparelho de filtrar substancialmente como ilustrado nos desenhos anexos.
Reivindica-se ,de acôrdo com a.
Convenção internacional e o Art. 21
do Código da Propriedade Industrial
a prioridade do pedido correspondente depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Amar
rica ,ene 31 de janeiro de 1960 sob
n9 80.664.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de
1961, .
TÉRMO N 9 135.721
De 17 dee janeiro de 1962
Invenção: "Meio combinado de mexo e vedação" — Privilégio de Invenção.
Requerente: Caterpillar Tracton
Co., uma corporaçâo organizada e
existente sob as leis do Estado de
Califórnia, estabelecida em San Leandro, Estado da Califórnia, EE.UU.
Reivindicações:
1 — Um meio combinado de vedação e empuxe para disposição numa
reintráncia anular entre partes relativamente giratórias, caracterizado
pelo fato que êle compreende das arruelas de pressão tronco-cónicas assentando dentro de ditas reintrenclas
e flexionadas para um contacto piam)
de face-com-lace dentro das mesmas
pelo forçar de uma das ditas partes
no sentido da outra.
2 — Um meio combinado de vedação e empuxe para disposição numa
reintráncia anular entre partes relativamente giratórias, caracterizado
pelo fato que ele compreende duas
arruelas de pressão tropeo-cónicaa
assentando dentro de dita reintrencia e flexionadas para um contacto
de face-com-face na mesma pelo
forçar de uma das ditas partes no
sentido da outra com as margens internas de ditas arruelas em contacta
entre si e as suas margens externas
separadas antes da aplicação da fôr;
ça flexionante.
3 — Um meio combinado de vedação e empuxe para disposição numa
reintrância anular entre partes relativamente giratórias, caracterizado
pelo fato de constituir uma ligação
da charneira formada r duas partes ligadas para um movimento oscilante xelativo por um pino, uma dae
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ditai, partes tendo uma reintrância ainda um elemento extremo anterior,' gases, do que resulta a formarão cic 4, e caracterizado pi lo fito do anel
anular concêntrica para com o pino, de maior largura, e solidário a umaj duas ou mais earraras ae expanaão reivindicado em 4, alojar na sua cauma projeção anular na dita outra placa de cobertura para a abertura' no interior do tiram cie modo que, a naleta uma pluralidade de feixes ae
parta assentando na dita reintráncia, anterior do alojamento do armário,1 precipitação dos gases em sat, fluxo, cordas, distribuídos radialrnene
e. um par de arruelas de pressão provida ou não de puxadores, e dela contra os esteopgulamentos e sua teimo da abertura central configuratronco-cônicas na dita reintrância partindo inferiormente dois pés ver- passagem sucessiva em ditas carne. da pelo anel.
dispostas para serem flexionantes ticais de apóio, encaixáveis em reen- ras, proporciona pela ma 4 ar turaii6° — Aperfeiçoamentos ne, Fabripara um contacto plano de face-com- tráncias verticais previstas na face Fenda urna melhor c. mieis lamogacação de Escórias Mediaras Rotatinea mistura dos mesmos
face, sendo que com isto formarão anterior do armário.
2) — Novas disposições em bicos vas, como reivindicado em 1, 2, 3. 4
ama vedação contra o material que
3. Armário-mesa, como reivindicado de maçaricos, como eeivimnicade • em e 5 e caracterizado por ter as cercos
entra através de dita reintráncia e até
2,
caracterizado
ainda
peio
fato
1, substancialmente corno ci escrito e aprisionadas na canaleia por meio
um elemento de empuxe impedindo o
o tampo da mesa ser provido de ilustrado
de um anel de arame o qual por
nos aesennos apensos.
deslocamento lateral relativo de ditas de
duas séries laterais de travessas insua vêz, é fixado ao amei metálico
-partes.
feriores, em cada série as travessas
por meio de garras dentadas reivin4 — Um meio combinado de veda- estando dispostas defasadas longitudicadas em 2, que o envolvem.
N
138.906
TERMO
o
ção e empuxe para disposição numa dinalmente entre si, e providas, na
7e — Aperfeiçoamentos na Fabrireintrância anular entre partes rela- face lateral' externa, de canaleta
De 7 de maio de " 1902.
cacão de Esceivas Metálicas Rotatideslisante sabre pino ou
tivamente giratórias caracterizado
como reivindicado em 1. 2, 3. 4.
peio fato de constituir uma ligação saliência da face interna da travessa Patente de Mociélo are Utilidade de vas,
e 6, e caracterizatlo pelo fato das
de charneira entre dois elos de uma Imediatamente vizinha; e as traves- Invenção de: "Nõvo Modal!) de Sa- 5
esteira de trator ou similar tendo sas extremas de cada série estando bonete Caiu Encaixe Para Remanes- cardas assim aprisionadas, sofrerem
urna pressão facial no plana do anel
-irra pino e uma bucha girável no fixadas respectivamente à placa de centes".
central e serem corta d 3S Deri féricaMario Corrêa Mariante —
mesmo e na qual um elo fica firme- cobertura ou ao elemento anterior
mente, para uniformidade do conmente assentado no pino e o outro mais largo do tampo, e à parede la- do Estado de São lanam
junto das mesmas.
na bucha, uma vedação para impedir teral do armário; ou ainda ,o referiPardos característicos:
a entrada de material estranho no do tampo ser provido de dispositivo
80 — Aperfeiçoamentos na Fabrisentido do pino, compreendendo um pantográfico, telescópico ou de outro
cação de Facóvas Metálicas Rotati1 — Nervo inodèlo .te sabonete com vas, conforme reivindicações antepar de arrue/as de pressão tronco- tipo adequado qualquer para a sua
encaixe para renuaeasente, caracte- riores, tudo substancialmente como
cónicas entre a extremidade da bu- sustentação.
rizado por apres miar na s.uperficie descrito no relatório, reivindicado
cha e o elo que assenta ao pino, dito
4.
Armário-mesa,
como
reivindicado
'último elo e bucha ficando suficien- até 3, substancialmente corno descri- superior ou inferior, ou em ambas, nos pontos caracterisdeos precedentemente espaçados rentes flexionar to e ilustrado nos desenhos anexos. urna depressão lonai kudip al em for- tes e ilustrado nos desenhos anexos
ma de calha ai cavidade, que se pres ao presente memorial.
ditas arruelas para uma condição suta para receber por _ encaixe o sebstancialmente plana.
manescente lo sabonete já desgas5 — Um melo combinado de vedatado pelo uso, -eme incorpora-se rigiTERMO N s 138.99(
-cão e empuxe para disposição numa
ERMO N o 138 . GO4
damente ao a bonctr. permtindo o
seintrancia anular entre partes relaseu aproveitai:imita total.
De 11 de maio de 1962
tivamente giratórias caracterizado
De 30 de abril de 1962.
2 — nevo mairelo de sabonete com,
por constituir uma ligação de charencaixe para remanescente, acorde Requerente: II. T. Guide GMBII 3i
neira entre dois elos de uma esteira Requerente: Rayrnundo Landim
com o ponto 1, caneta:nado pelo fa- Co. K. G., sociedade industrial e
de trator ou similar tendo um pino e Pernambuco.
to da dita deprer são poder apresencomercial — Alemanha
uma bucha girava' no mesmo e na
tar em seus entcstamentos, chan"Um Farol Rotativo Com fros,
qual um elo fica firmemente assenem
forma
da
"rabo
de
andoriPontos
casacterísticos de: "Stotema
tado no pino e o outro na bucha, Lâmpadas Fixas Especialmente Para nha", que permite um melhor are- de Acionamento Motorizado de um
uma vedação para impedir a entrada Aviões" (laat. MU) — Madélo
jamento para evaeuação mais rápi- Teto Corrediço para Veículos Autode material tranho no sentido do Utilidade.
da da umidade, para preservação da motores" — çP..rivilégio de envenção
pino, caracterizada pelo fato que ela
massa e fixaeike do remanescente no
compreende uma arruela de pressão Pontos característicos:
corpo do sabanete.
Pontos Característicos
tronco-cOnica abraçando o pino com
2 — Nôvo morierlo de sabonete cum
ti seu canto marginal externo em
1°) Um Farol Rotativo Com Lâm1. — Sistema de acionamento mocontacto com a bucha, e uma arruela padas Fixas, Especialmente Para encaixe para re annescente, acérde torizado
um teto corrediço de
similar abraçando o pino com o seu Aviões, constituído por uma base ci- com os pontos 1 .e 2. substancial veículos,para
próprio para vedar uma
canto marginal externo em contacto líndrica, com meios de adaptação e mente como descrito no memorial e abertura circnsc
eita por um quadro
tom o elo no pino, dito último elo fixação na parte superior da empe- ilustrado nos dorenhos anexos.
perfilada e deslocava] ao longo das
sendo montado no pino suficiente- nagem e na parte inferior da fusepartes laterais do dito quadro, sendo
mente rente a bucha para comprimir lagem, caracterizado por possuir
que o motor de acionamento movicÉlamo No 153.906
ditas arruelas para posições substan- uma base discai provida de UrliiCiOS
menta, através de uni rnmanismO,
daimente planas de face-com-face. previstos para a renovaeão do ar
axialmente cabos flexíveis que atacam
De 9 de maio de 1952.
na
qual
se
encontram,
dispostos
sino teto corrediço e são capazes de
A requerente reivindica a prioridaMetalúrgica
ao.berg
Ltda.
—
São
transmitir esforços de tração e de
d.. de idénttaa pedido depositado na métricamente, quatro plugs nos quais
Paulo,
pressão. caracterizado pelo fato de
Repartição de Patentes norte-ameri- se alojarão igual número de Manacana em 24 de janeiro de 1961, sob o
Aperfeiçoanimitos Na Fabricação que o motor de acionamento se acha
das
espelhadas,
plugs
ésses
ligados
ir° 84.676.
de Escóvas Metálicas Rotativas" — montado, através de para-choques
ao "pisca" iflsh) dos aviões, por Privilégio de Inveceão.
elásticos, no quadro perfilado e se situa no lado externo de um fia-age percwatro fios, sendo dois a dois, cujo
TÉRMO N° 136.067
Reivindicaçõ es :
filado esssncialmente vertical do quaconjunto é coberto por urna cúpula
De 30 de janeiro de 1962
— Aperfeiçoamentos na Fabri- dro, e, ainda, pelo fato de que o eixo
lo
de vidro ou material equivalente, cação de Escervas Metálicas Rotati- do motor está lanedo, através de um
MociéIo de Utilidade — "Armário-, de preferência na cbr verrnmha.
vas, caracterizados por ser o núcleo eixo flexível, com o mecanismo.
ZUM".
central
da esci5va estampado em to2. Sistema, de acôrdo com o ponto
Fibroliix-Sociedade Industrial Li-, 2°) Um Farol Rotativo Com Lâmseu comprimento e no sentido 1, caracterizado pelo fato de que o
saltada, sociedade brasileira, Indus- ' padas Fixas, Especialmente Para do
tranversal
de
maneira
a
formar
motor de acionamanto e o mecanistrial, estabelecida na cidade de São
Aviões, conforme reivindicado em le, cheios e vazios com mais ou menos mo se acham montados no elemento
Paulo — São Paulo,
áreas
equivalentes.
transversal dianteiro do quadro pedia
substancialmente como desta lto reiPontos Característicos:
29 — Aperfetçoartiantos na Fabri- lado, e, ainda, p.:J>z, fato de que o me.
vindicado e ilustrado nes desenhos
cação de Escrivas Metálicas Rotati- canismo, se situa do lado interno do
anexos.
vas, como reivindicado em 1, e ca- quadro no meio deste elemento trans1.
A rm á rio-m esa, caracterizado
racterizada por a tira metálica ser versal, situando-se, entretanto, o mo•
pelo fato de o armário piau:nafta-lente
dotada
em todo o comprimento e de tor do lado externo e a certa distândito, de tipo comum, ser proTido inCÉRMO N o 138.752
do meio do citado elemento transambos os lados do garras desencon- cia
ternamente, além dos usuais ampara
tradas em 'relação ao eixo longitudi- versal.
lementos e-ou gavetas, de sun alojaDe 7 de dezembro de 1951
nal da tira,
mento em formato de C, contaenando
3. — Sistems, de acôrdo com O
39 — Aperfeiçoamentos na Fabri- ponto 1 ou 2, caracterizado pelo fato
inferior, posterior e superiormente o
Privilégio
de
Invenção.
"Novas
cação de Escbvas Metálicas Rotati- de que os para-choques elásticos se
conjunto de tódas as gavetas e-ou
Bicos de Ma:atraco vas, Comp reivindicado em 1 e 2, e ajustam, de um lado, a guarnições
compartimentos, ou apenas um grupo Disposições Em Acetiphdea",
caracterizado por ser a tira ali refe- metálicas firmemente ligadas corn
déstes, dito alojamento sendo aberto Para Solda Oxiauptriormente na face anterior do Gunter Batunçarten — Capital do rida é submetida a um esforço que quadro perfilado, e atacam de outro
lhe imprime o aspecto de meia lado, em um . estribo, firmemente liarmário, e ainda provido interna- Estado de São Paulo.
cana.
gado com o motor e segurado nas
mente de duas gulas extremas lateguarnições por mero de órgão de firais, em formato de C, voltadas uma Reivindicações:
—
Aperfocoamentos
na
Fabri4o
para a outra.
1) — Novas disposições em bicos cação de Esceivas Metálicas Rotati- xação que atravessam os para-cho2. Armario-mesa. como reivindica- de maçaricos para soda oxi-aceti- vas, como reivindicado em 1, 2 e 3 ques.
ao em 1, caracterizado pelo fato de a lênica, caracterizadas pela pratica- caracterizada por a fita metálica 4. — Sistema, de acôrda com O
ser soldada nas suas extremidades ponta 3, caracterizado pelo fato de
mesa ter o tampo composto por urna
pluralidade de elementos transversais ção de dois ou nalis estrangulamen- com formato de anel ou espiral, ten- que os órgãos de fixação são represenretangular: -, tendo a lateral maior tos no diametro interno da extensão do a canaleta da reivindicação 3, tados por parafusas, e, ainda, pelo
-Igual ao espaçamento entre as guias do bico e nas proximidades da, saída voltada para o exterior do anel ou fato de que as mlarnições possuem
fendas-para abrigarem as cabeças doa
referirias em 1, articulados lateral- capilar dèste, estrangulamentos êstes espiral.
5° — Aperfeiçoamentos na Fabri- parafusos, bem como linguetas que
mente entre si, e encaixados, peloa
ti:Tais menores ao longo das citadas que diminuem progressivamente de cação de Esebvas Metálicas Rotati- impedem urna giraçã.o indesejada das
guias , tam po êsto que comporta diâmetro no sentido do fluxo das vas, como reivindicado em 1, 2, 3 e cabeças doe parafusos.

Cluitirltia-fekca 1*

denta "conforme • acima' substancialmente descrito e reivindicado e dedeserthas
Ni:iyas, disposições construtiíris vidaniente !logrado
.a .d4 de .inede dRall
De
e. efeito em câmaras de hos aneird. I
"(oaa, 4e)11. moge ação :de PVC em suspensão",
tifOdelo dartilllíde
, .
coroe rizadati Pelo fato de que a câTERMO
N9
139.816
•
.
;
• • -'- -'•
• .
mara .de, fOrmaçail de PVC em susOriode Grigatta: 'itÁliano, "Mecânico, pensão se apresentar com' tampa reDe 9 de janeiro de 1962
residente na cidade de Bão Paulo.
movível, a qual pela face interna e
NOvo modelo de suporte economisuperiormente apresenta ventilador zador
de esferas para rodízios de pés
'earacteris
ticos
Pontos'
,
acionado por motor, sob o qual $s encontra capuz ou peça cônica, refle- de móveis.
Privilégio — Modelo de utilidade.
, 1 — Nova tesoura, caracterizada por tora' pela face interna, sendo que
Requerente — Mecânica e Estamser formada sidistancialmeate por dois abaixo das bordas do capuz a' tampa
ramos articulados, o inferior de confi- apresenta resistências elétricas espi- paria Meril Ltda. — São Paulo.
guração. fortemente recurvada, tendo raladas e sob estás umacalha troncoPontos Característicos
ia 'extremidade posterior revirada ex- cônica invertida, com topo aberto internamente sobre si mesmo, forman- ferior de menor diâmetro voltado pado 'alça- para aplicação dos dedos da ra a cuba propriamente dita de agiI — NOvo modelo de suporte ecoaio, e ' ainda provido do um. prolon- tação e homogenização do material. nomisador de esferas para rodizias
gamento axial anterior, em ponta re2. "Nova disposições construtivas de pés de móveis em que a placa de
curvada; com . contorna interno em là- levadas
a efeito em câmaras de honro- fixação do rodízio ao pé do • móvel
Mina -cortante. , • •
genização de PVC em suspensão", é caracterizada por um friso- cir2. ,— Naifa tesoura, como reivindi- conforme reivindicação anterior, tudo culer saliente para baixo 1 ao redor
cai6 ein 1, caracterizada pelo fato de substancialmente como descrito no re- do pino de fixação do suporte girao ramo superior .ser também recurva- latório e ilustrado no desenho apenso tório do rodete do rodízio.
da, com e. extremidade posterior igual- ao presente memorial.
II
—
Novo
modelo
de
suporte
ecoMente revirada para fora formando a
nomizado; de esferas para rodízios
outra, alça para aplicação do polegar,
de pés de móveis corno reivindicado
e tendo ainda a. extremidade oposta,
TERMO N9 139.781
no ponto I anterior caracterizado
Hr, com ramo inferior, e a
após cruza
por ser o canal 'circular das esferas
De 31 de janeiro de 1982
ele articular-se por pino transversal,
do alto do suporte do rodete do roformando dois prolongamentos ante- wrRequerente — Yoshio Inque — dízio,
dividido, a espaços conveniendures, um atras e axial de guia pata São Paulo.
tes em seções do mesmo canal nas
o superfície partada, justaposto sobre
Título — Patente de modelo de quais são dispostas as esferas -- tua 'ponta do ramo 'inferior, e o Outro. utilidade
— Novo modelo de escova do como substancialmente descrito
lateral e ,exCentrico, composto por dos para dentes.
nos relatórios, graficamente -mostraIma- ou degraus transversal, geguido
1 "Novo modelo de escova para do nos desenhos . anexos e reivindiPor • . grande • ponta anterior -recurvada;
, etim.. eontaano Soai/isente cOrtante, 'dentes", coristituido por usual esco- cado nestes dois 'pontos caracteríscorrespondente do va para dentes, dotada de cabo e ticos.
aplicado sôbre
. • cordas numa dáo extremidades, catamo inferior.
pelo fato do cabo ter
TERal0 N° 139.822
,3. Nova tesoure., -cento reivindicado racterizado
ata caracterizada - peio fato de o próximo à extrensidade distai uma
projeção
superior
em
forma
troncoDe 10 de janeiro de 1962
reino inferior' da tesoura ser provido
-ai nda de uai prolongamento Vertical cônica, • imediatamente seguida de
Akira
Amerniaa — São Paulo.
outra,
esta
'última
situada
entre
a
• inferior partindo de sua alça extrede Modelo "de Utilidade.
ma, e a superfície á cortar, limitando primeira e a extremidade dotada de .Patente
configuráçãá 'em elementos
a inclinação da- tesoura, bens como de cerdos e interligadas por um canal de"Nova
junção valvulados ou pão". "
uni curto pino-lateral de guia, salien- cuja entrada se faz no topo da pri• te ortogonalmente de sua linha Infe- meira projeção e a saída no topo
1 -- Nova configuração • em • eles
▪ rior de contorno, ao nível aproxima- da segunda; pelo fato do canal na mentos de junção, valvulados • ou
d unente medindo de .sua • extensão extremidade de saída ser ligeiramen- não", constituido por junta caractete obliquo de tal forma que, colo- rizada por ser formada por dois cilongitudinal.
cando-se a escova com -o primeiro lindros, plásticos, flexíveis de -.peque4. —Nova te,soura,corno reivindi- tronco
de cone no bocal de uma tor- na altura, dotado de Projeções e -recede até 3, .substancialrnerrte como neira aberta
a água, penetrará" no entra/leias -circulares e concêntricas
•escrito e ilustrado nos desenhas ane- canal e sairá pelo
segundo tronco de que permitem um encaixe, um denX0e.
cone em esguicho dirigido para ci- tro do outro, do tipo -"macho e fêma inclinado para o lado das cerdat nica",, sendo .que o cilindro superior
de escova, configurando unia ver- tens. uma das faces, externa, lisa e
. =MO N9 139.4S1
dadeiro chafariz.
do lado oposto uma borda que confiDe 29 de inato de 1962 .•
•
2 — '"Novo modelo-de escova para gura um flange com as bordas-ligeiPatente de Modelo de Utilidade de dentes", acorde com o ponto prece- ramente levantadas e a face oposta,
'Modelo' de Bomba - Manual e Vácuo dente conforme acima substancial- correspondente à flange, dotada de
seara Retirar • -ou Transferir Líquidos mente descrito e reivindicado e de- uma multiplicidade, — no mínimo
e rebaixos circulares concênca.! Recipientes".
, vidamente ilustrado nos desenhos em dois
.
tricos
'que- tomam 'quase toda' a es• São Paulo
anexo.
(Cae
Eurico Wasinger
pessura
do cilindro, alargando-se li--- .
•
puall
geiramente próximo ao fundo que se
TERMO Dia 139.798
pontos Característicos •
• apresenta circular; pelo fato . dos _rebabás delimitarem unia parede
De 6 de janeiro de 1962
termediária e um ;núcleo central
1 — Medeio de bomba manual a vacom 'feitio oposto ou negativo , ao doe
cum para retirar ou transferir liquiPedro Rtusho — São Paulo.
isto é, tem as extremidades,
des de -recipientes, caraterizado por
Original folheto para propaganda rebaixos,
próximo à ponta, -' alargadas e estas
um cilindro no qual se movimenta Sun — Modelo de utilidade.
terminando em ponta • arredondada,
êmbolo acionado Manualmeote por
1 — Original folheto para propa- configurando um lado de um encaixe
uma haste posterior-dotada de pegador em . sua extremidade externa; ganda, constituido por um folheto de "macho e fêmea" correspondente às
.apresentando dito cilindro em seu feitio retangular, mais alta no sen- saliências e reentrâncias; 'pelo fato
entestamento anterior, duas abertu- tido do. comprimento de que da lar- do cilindro inferior ser formado por
ras providas de bicos, sendo um cen- gura, tendo capa de papel encorpado, urna base em forma de disco tendo
ou outro julgado conveni- na face que contatela• com a flange
atroa ao qual .acha-se ligada uma tu- cartolina
bulação flexível, e 'outro excêntrico, ente e caracterizado essencialmente, e na mesma altura, um pequeno anel
disposto inferiorm ente , ao primeiro, por dispor na face externa da capa, circular destinado a espaçar as borbico este formado 'por ama cánula re- quer frontal quer posteriormente do das , dos dois cilindros, depois do que
titulo e de locais, originalmente dis- se projetam da citada base ou- disco
curvada para baixo.
•
postos para impressão. de fotografia, saliências circulares — no mínimo
a
vá2 — Modelo de bomba manual
clichês, e autos julgados. conveniencuo para retirar ou 'transferir líquidos tes para a divulgação de lojas, arti- duas — concêntricas e de idêntico
cie recipientes, acorde com o ponto gos e detalhes das firmas constan- telho das reentrâncias do cilindro
precedente, - 'substancialmente conto tes do folheto; pelo fato de interna- oposto e nas mesmas proporções . e
de7crito e ilustrado nos desenhos arre-. mento ter uma multiplicidade de fô- distâncias de modo a- poderem se encaixar ' uma dentro da outra, sendo
•
lhas impressae com indicação em Or- que
as Projeções ficam , delimidem alfabética de 'especialização, e tadasentre
um • rebaixo circular e .outro
de
nomes
ou
razão social das firTERMO'
N9
/31).494
•- , .
mas incluidas no folheto que o fi- central correspondente às projeções
Patente de Modelo, de Utilidade • gura um indicador profissional res- do cilindro oposto, tudo configuranDepositado em: 30 de maio de 1962 trito a uma determinada região ou• do min perfeito encaixe do tipo "macho e fêmea"; pelo fato da projea
Requerente: .Cado Peai --São Paulo bairro.
Titulo a "Novae .Disposições construa
çaei 'central do primeiro cilindro e
tareai -levadas a efeito em câmaras de 2 — Original folheto para propa- fundo • do rebaixo central segundo cihornogenização de PVC em auspensa0' ganda, acorde Cor31 o *pauto prece- lindro poderão ter furo passante,
-Tdatialp af9 :139 ia&

,•n•••nnnnn,
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.Keitindidtiodej •

destinado' á dar vazão' aos' falidas
oriundas de' dada UM dos elementos
conjugados por meio • da nova jun••• •
ção.
2 --•• Nova configuração • em t elementos de junção, valvulados -ou !tão,
acorde com o ponto precedente, ,conforme acima substancialmente descrito e 'reivindicado e devidamente
ilustrado nos desenhos em anexo.
.. •
. TERMO N9 139.916
• .

i•

1

r I:

De 12 de junho de 1962
Patente de Modelo de Utilidade..
Requerente: asaloha" Indústrie
Plástica' e Metalúrgica Ltda-. — Sã.0
Paulo.
Titulo: "Novas disposições construtivas levadas a efeito em cabides
associados a• prendedores de roupa,
para vaiaiã":
•
'Reivindicações
1 — "Novas disposições construtivas levadas a efeito em cabides associados a prendedores de roupa para varais", caracterizados pelo fato
de que um dos elementos constitutivos do prendedor 'de roupa apresenta-se com prolongamento em forma
de gancho pelo lado oposto ao pren- •
dedor propriamente dito de roupa,
cujos peças pela face interna se apresentam com saliências transversais, _sendo que, ainda pela face in- .
terna, tais peças, na região mediana
se apresentam com sulcos inclinados
para alojamento de mola usual.
•
2 — "Novas disposições construtivas levadas a efeito em cabides associados prendedores de roupa pa- •
ra varais", conforme reivindicação
anterior, tudo substancialmente como descrito no relatório e ilustrado
nos desenbs • apensos- ao presente •
memorial.•
TERMO N9 '139.927
De 12 de busho,de 1962
Requerente: Pedro Breves & Cia.
— Guanabara.
Patente de 'Modelo dc utilidade
'"Unia isorta -terniónietro' .
•
Poeira
. Cavatterátic63
. .
.
• •
_
.
.
0
1 ) "rmetro",
Um. paria-temô
coracterizado Par se" eonstituis "de uni corpo ifico, • pnvido, numa extremida7
de, de um terminal igua lmente oco,
por necessário
premio carpoa rósea,
para prender. um prendecior metálico
do conjunto, e, na outra e Xtremidade•
do corp,o um outro termin al rosquesdo e vazado, que além- de dar configuração . estética ao conj unto, serve
como suporte de uns pis o metálico,
provido de ocacidade e fo
para
o exteri or por uma -mola que se apóia
num ressoais' interno -ao corpo no
interior do ri13,ado corpo, há um tubo
metálico que tua coso iisola de re-tenção de u
termômetr o que será.
enfiado n ointerior do su porte aessins
formado.
29) "Um . porta-termômetro, caracterizado de acordo com o ponto 1,
e ainda' pelo fato de cozi
capa de proteção para o termómetro
nele corstido, o qual será ejetado pela ,
simplesnjunto
compressão
pstituir uma
inodemetaill-.
co existade
ente na extremid
inferior do co, e ficando
na dita cana por uma m ola interna,
podendo o porta-termo/ne ta) ser préso corno uma caneta com uimobilizado
m no bolso
da camisa:, avental ou paletó.
3 9) "Dm porta-termômetro" caracterizado de • acordo com -o ponto
2 e' ainda •corno o' substanclaimente
descrito no relatório e ilustrado .pelo desenho que o acompanhamo s — •
..
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De 13 de junho de 1962
•VAllme.nna Stenska Elektriska akelebolaget, t firma sueca' — Suécia.
. Pontos característicos de: "Meio
ligar duas • rédes de torrente
=adia com auxilio de conversores"
(Privilégio de invençao).
I

Pontos Característicos

) — vrn meio para interligar duas

rédea ou circuitos de corrente alternada com mula° de conversores, caxacterizado pelo fato de que o dito
meio compreende um número de pares de conversores, sendo que, den-

tro de cada par, um dos conversores
opera como retificador, enquanto o
outro opera como inversor da corrente, mediante o que os lados de
corrente contínua de todos os pares
de conversores são ligados em série
por ria de um reator cornwn, enquanto que, re mesmo tempo, todos
retifica'i'-s são hgadon e uma

r

•
• •
Março
•
(le
1968'
1537
•
"DIÁRI .C1 OFiCrAe - (Se'çro 111) - •
,
de 51.a/jacentes. era ao outro, sepdo Asls.do poNtt71 or de uma .ekmpa
" 44 !éerrent4.
giris or.èkis
corrente dra ou'dtice‘e trititéría',1 transparente
dipRostaS, g o la,dp*,de
pasg que os Inversores são iodes Saldas
adequado de modo a .que as fotogratra das redes de corrente elter- edntinua zhf,0 'o's dóis' ceorOte'ores
eri Cada' ' iq' t . para, ft-is ( de:: , cs f'ç•e:o feio coidéfdedn coni"jánelks 't3ta'vailod
.
ltagcontínua t4t54.'' transparentn prèviamente prepant=
vO
dtt
s:ipt doe.na dita. chapa o,ui painel....
2 — Meie • de acôrdo com o ponto Rio .de Japeiro, 12 de; it‘'nhe'ee
f.
1, caracterizado pelo • falo de aue
2 -.L.' . 1t:firriá ' neve fcii Me para á I. hmcada par -de conversores este ligado
ção
de fot.nra fias em utiadros de
em paralelo a uma válvula de deri141tel0 N9139.051
formatuil,
de acôrdo com o ponto 1,
1
vação e a em meio de curto-circuito,
caracterizado
pelo fato de que achaalém do que são intercaladas chaves
De 13 de junho de 1:;a2
pe,
de
material
traniiparente é proisoladoras, para desligarem um par
vida
de
urna
película
de material
Requerente
-Rubens
Monfffleisch
de conversores e a respectiva válvula
opaco, muna ou mais côres, na sua
de derivação do circuito fechedo do —
fase posterioi e de que a dita reliconversor.
Titulo — 'Nova forma para a fixa- cuia é prevista com va7.ios que deixa
3 — Meio de acarda com o pente 1, ção de fotografias em quadro de for-- transperecer as fotokrafias , coincicaracterizada pela fato de que os matura" — Modelo de utilidana. dentes no lado postem,. da dita
conversores, ligados a uma rêde de
chapa.
Pontus Caraele;lsticcs
corrente alternada, são ligados sob
3 — Uma nova forma para a ;ixadeslocamento de fase, um em relação ao outro.
'a
1 — Uma nova forma para a fixa- çáo de fotografias eia quadros co
4 — Melo de aeardo com o ponto 1, ção' de fotografias em quadros . de formatura. substanc i almente contora
compreendendo apenas dois pares de formatura, earacte:ezada pelo fato cie riv lescriio aqui e ilustrade nos de-.
conversores, caracterizado pelo fato
de que ambos os pares de converso- compreender a aplicação de uma ou senhes anexes.
J3 da junho do
res, são dispostos de maneira que os várias fotog-efias isolada ou corniii- Rio ue
dois retificederes fiquem colocados nadamente 3:11111 a foto-montagom, ao 1962. .

..?

.;

!".ç

1 4 •

z

Consolidação das Leis do Traba ho
Alterações do Dec. lei a.' 229 . 28-242
DIVULGAÇÃO N.' 1.007

PREÇO, Ner$ 0,40

, A VENDA
Na Guanabara

Seção de Vendas i Av. Rodrigues Alves. if
Agência 1! i

Ministério da Fazenda

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembeolso Pottal
Em Braeilia
Na Sede do DIN

A VENDA

FUNDO DE OAR A NTI A
DO TEM PO IX SERVIÇO
DIVULGAÇA0 . 951

eire01 Nal Ç,,,25

!

Na Guanabara
Agència h Ivlinistério da Fazenda
Seção de Vendas: AN!. Rodrigues Alves
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reernbelso
Em Brasal
Fe sede do DIIN
j

"i

Postal

' Março de 1963
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NAARÇAS
it

D EP-0 SITA DA Si

Putgicaçao feita de ac-Ordo -com o art. 1.0a e seda pa,ragraros cio Código da Propriedade Industzial
pressão, tintas para senho, tintas gráficas, pastéis de tintas -para escrever e
desenhos.
Classe: 26 •
Artigos: Para distinguir, celulose, ceras
para indústria, esmaltes, gelatina, paraLua, resinas -sintéticaa, resinas plásticas,
resinas preparadas, tintas à base de bOrs
racha, tintaá cotripOstas, tintas .4 .óleo,
tintas plásticas, tintas sintéticas, tintas -de
ernulstão, tintas betuminosas, -tintas inipermeabilizantes, tintas repelentes, - vernizes e tintas não incluidas em outras
classes .
—
I\1,. 842.190 •

N' 812.182

TEPIVIOS DE IN DE PEVRREIRO
. -DE 1468
•
N 812.177

VUZGNIA
tletlinv.A. GRUEM
Requerente: Flávio Lii'z Garcia Soares
Local do Estabeiecimenta: Gaaaaoara
• Classe: 45
Artgos: .Pastas e liquicioa para aliSai.
cabelos fixadOres para cabalos e
•
tinturas para cabe l.o
N* -542. J73

: DANÇO CONEReg

Raatic-rente: Paal , aa; Nula. ' Ltda.
• Local: Goaanbara.
Classe: 3
Art1gos: Um prepatado tarmacéutico, in,
d:cado na geriatria

Requerente: Zingara Malhas Ltda,
Local. Guanabara
Clas.sa. 36

Requerente: IncOtextil S. A. -chistr:a e Comércio Textil
Local estabeleci do:Santa Maria - RGS.
Classe: 36
Artigos: Na Classe

NP. 812183

No 842.191

N° 542.195

Requerente: P•od.::os Nohel Ltda.
Local: Guanabara
• Classe: 3 .
Artigos: Um preaaraia1. rma céut.co
• indicada na geriatria - • •

• O . saoa.,
• Requerente: -Banco POrtugaês
Brasil S. A.
Local estabelecido: Estado da
Guanabara
•
Classe: 50
Artigos : Services de: Operaavea
bancárias em geral
N'' 812 :151

Cértinha
Indústria Brasileira

Requerente: Filadeifia -- Administração
e Corretagem de Seguros Ltda.
Local estabelecido: Pôrto Alegre — RGS
- Classe: 50 (cinqüenta)
Ramo de Atividade: O objetivo sociai
da sociedade será representações por
conta própria, comissões e corretagens
de seguros
_
842.196

da

N' 811.179 •

14' 842.194

ZINGARA - MALHAS

• Requerente-. 13anco
13rasil S. A.
Local estabelec'do: laatado •da
Guaaabara
Classe: 50
Artigos: SerbiçoS d Orarçaea
• bancárias cern garal.
POrtlig tLèS

cumpra e venda de materiais á cot-tatrução, itnportação de materiais -e equia
pamentos destinados a construção cibit,
podendo a sociedade vir a desenvolver
•tambein a . atividade de iniciador, tal.
como é definida pelo vigente sistema Ie.
gal regulador do Plano Nacional de
• '-Habitação •

N' 842.184 .187 •

•

• N.' 842.193

"IINDVSTRiA EIRÁS1LiE1À4
Requerente: Otto Battingart Indústria e
Coma :io 5: A.
•
Local: São Paulo
Classe: 1
Artigos: Na classe
Classe: 28
Artigos: Na classe
.
Classe:. 16
Artigos: Na classe
Classe,. 50
-Artigos: na Classe

c›:AA*.Q,64,07

Requeiame: Manoel Re.s Lopes
Local: estabe:ecaio. Neta
Classe: 41
_Artigos: Pescado em ,gerah,peiee fresco,
peixe . enlatado, peixe salgado, peixe defumado, peixe cio conserva ou não, filé
de peixe, sardinha em conserva ou não,
peixe em tõdas às suas formas de • in;
dusfr:alização e comerc:alização ,

Chacon
Indústria— 13r-asileireki,
Requerente: Wilson Coelho Le(ío
Local estabelecido: Belo Horizonte
_I. Minas Gerais
Classe: 17 (dezessete)
Artigos: Papel carbono: e fitas para
máquinas de escrever

842...188-iâ?
N' 842.192,

B,E N . E .ç ' O R

.

radüstria- Brasileira

•
.
.
Requerente: A. Benedini
Es tabelecido ema São Paulo .
• .. Classe: 17
Requerente r'Franciicó Cor
da Silva Artigos: ' Para distinguniya tintas para
Local: Guanabara
• almofadas, • tintas para ,carimbos, ,tintas
, '• •
Classti-r -8 Oito)
. para dupliCadore.s, tintas para escrev,ez,
Artigfiv.....Dtcó* gravado
•
. tintas para tirar' iai>in g: tintas pára
•

L.
R'equerente: G. L. M.
Construtores
e InMadores Ltda.
Local estabelecido': PõÉto Alegre - RGS
Clase: 50 (cinqüenta)
Ramo.cle. Atividad:e Engenharia e arquitetura em tôdas as sud tmodalidades.

,
.Regnirente:* S. A. Moinho Santista
. - Indústrias Gerais
•
Local estabelec:dO: Não ,Paulo
Classe:. 22 .(vinte e dois)
Artigos: PiQS,- -lãs re linhas em gera/
para bordado, costura, croché, tecelagem,
tricô e uso comum, saber: fios de algodão, amianto, cânhamos, elástico, celulose, juta, lã, nylon, pêlo. rayo -n e s.éda,
em meada ou .novélo. torc;clo ou não;
fios de a!godão. amianto cânhamo, elástico, celulose, juta. lã, nvlon, pêlo, rayon
e . sécia, em meada . ota,nobéla, para bordado,"eostura, 'crOche, tecelagem e tr'cas;
linhas para .bosdadoa costura; croché,
• tecelagem e tricô

Cetarta-4.1.;ra 1 3DIÁR110 OFICIAL (Segão III)
•

42L 197:195

•

.T.

HENRIQUE SCHENK
-tiro ust 5 IA ire

kl.° 842a 206'

••••

ilè,9111 4,.

Pequena:te: Auto Peçaa Henrique
Scisenk /indústria t Comércio S. A.
Local: São Paulo
Classe: 11
Artigoa: Na ciaaae
Cla sse: 21
Arroos: Na classe
Nb 842.199-200

IIIDUSTRIA e IASILEIRA
Requerente: Auto Peças Hentique
Seleark /ndúsavia • Coraércio S. A.
Local; São Paulo,
C/asse. 7
Artigas': Na rlas:e
Classe: 47
Artigos: Na :lasse

'AURORA' DO:'LAR n.
\ Industri Brasileira
"

1

'

•

Março tia 1968 1539

° 842.212
••
.11r11111

N.° 842a16 s•
•

Requerente: Comercial Aurora do Lar"
Limitada
1 CAIU
Local: São Paulo
Requerente: Avon Products, Inc.
Classe: 50
Local estabelecido: Nova Iorque, EsArtigos: Na classe
tado de Nova Iorque, Fstados Unidos
da América
N.° 842.207
Classe: 50
Serviços: Propaganda, negócios e serviços educacionais, inclusive propagan" EUCLTDE S ti1'
MIOU EILUNCIA
da e venda de serviços de beleza, opeIndustrie Brasileira
rações de saiões de beleza e cabel'elRequerente: Rafael Lopes Macia!
reiroa; demonstração da tratamento de
Locais Guanabara
Requerente: Reportagens Fotográficas beleza a domicilio-, demonstrações eras
"Euclydesii Ltda.
meticas; penteados; lavagem dos cabe- A, cação: Esta marca assinalará artiLocal: São Paulo
los; pedicuras, ~iraras; a.pilacõeu; gos de vestuário em geral, blusões, calca* para homens
Classe; 50
instrução de charme e elegância, escoClasse: 36
Artigos: Na classe
las de cabeleireiros a tratamentos de
beleza
N.° 842.217
D&C 842.213

o

24' 842.201

Requerente: Dr. Eduardo '›into de
Azevedo Ribeiro
1 Local estabelecido: Cidade do Rio de
..sàuatrjí. raaileint
Janeiro, Estado da Guanabara
Classe: $0
Pc quarenta: Edito:3ra •Exoanaão Ltda .
Serviço: Prestação de 3erviços Medi-1
Local: São, Pa.ulo
COS
aasse: 32
Artigos: Na classe
Requerente: Colgate-Palmolive ComN.° 842.209
Local estabelecido: Nova Iorque, EsN^ 542.202
tado de Nova Iorque, Estado, Unidos Requerente: Bayerische Aktien-Bierbrauerei Aschaffenburg
da América
Local ' estabelecido: cora sede em As" EDIFICIO DONA
Classe: 48
chaffenburg Alemanha
Artigos: Perfumarias, cosméticos.
Requerente: Lecmard Fashion
Classe: 41
BRUNA RINALDI
tifricica. sabonetes e preparados rara
Local estabelecido; Paris, França
Artigos: Cerveja
o cabelo: artigos de toucador e escovas
Classe: 36
Me ciente Engrenharia Siagara S. A.
para os dentes, unhas, cabelo a rampa
14.° 842.218
Artigos: Pulôveres lisos e de fantasia
Locar; São Paulo
pany
completamente
acabados,
pulôveres
liLocal: São Paulo
sos e de fantasia cortados e costurados,
Classe: 33 — Título
N.° 842.214
vestidos lisos e estampados completamente acabados, vestidos lisos e estam842.203
pados cortados • costurados, conjun:os
RDIIP ICIO MIRANTE
lisos e estampados completamente acabados, conjuntos listas e estampados
indústria Brasileira
lItonetente: Engertharia Siagara S A. completamente ccrtadoa e costurados,
Local: São Pad,
maiôs e roupas de bonh,rs entrados e
Classe: 33 — Título
costurados, gravatas. lentas e echarpes
Requerente: Companhia de Caneta,
N• 842.204
N.° 842.210
Compactosl estabelecido:, com sede em Nove
a GERAM- "
Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro
Classe: 17
Requerente: Metalúrgica Brisiol Ltda. Artigos: Canetas, inclusive esferogaIndustria Brasileira
Requerente: Johan Samuel .andelin Local estabelecido: Cidade lo Ria de
fisas
Janeiro, Estado ela Guanabara
Nt gut rente : Confeições 4Gcratex t Laia. Local estabelecido: Estoco.rno, Soeria
N. 542.219
Local: São Paulo
Classe: 5
Classe: 32
Clatae: 36
Artigos: Catálogos ou índices de tele- Artigos: Metais no trabalhador ou
Artigos: Na classe
/mear
parcialmente traabthados, usados nas
indústrias
TP.RMO N.° 842.205
N.° 842.211
N ° 842.215
A

-

AnALIDADES PieD1CAS

LEONARD FASH1ON

NEOPEN

PHONDEX

ULTRA PEN

Piarkaito
INDUS/111A 'CAIR!~

EMAGRECA COM DOCURA

MACUMBA

indústria Brasileira

Requerente: Dr. José Antônio de son- Requerente: Companhia de C.arelea
Compactor
1 1 Rtquerente: Abbott . Laboaïterice
sa Gonçalves
Yarlaterenter Planalto Intústri.i de Ar- Local estabelecido: N'orth Chicago, Es- Local •itaraelecido: . Rio de 1.131Ch-.5. 1-,-;. ] estabelecido: com sede em Nas-a
Iguaçu, Enad odo Rio de Janeiro
tado de Illinois, Estados Unidos de
Irisai** de Papel Ltda.
Estado da Guanabara
América
•
Level: São Paulo
Classe: 08
Classe: 17
Frase d rc-spagar" „, . , a A.çtigos: Bebidas alcoólicas e fraynen-1, Artigos: Canetas. ioclusiv •sferokribe
Classe: 38
Artirar: 14 chias*
Gil:esta de negócio relativo à :least 11 f
não incluirias na classe 3.1
.
ficas
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N.° 812.226
•
i

842,223

(CAR1.3(5
g'. aiDes*A

AL1-BOM
,

Requerente: jos6 Sette de Serroe
Minei Gentia
Classe: 42
Artigos: Na classe
—
N.° 842 22.1

11 n1.n

:1111)0591A BRAMIRA

N.° 842.231

Festival Internacionai
de Baile'

N9 842. 238

ITAPEVA
Brasilelra

Requerente: Comércio. Indústria e
Requerente: Dano de Oliveira Coelha
Participações S.A.
Requerente: Fortaleza Refrigerantes
Local: São Paula
Local estabelecido: Estado da GuanaSociedade Anônima
Classe 41
bara
Local do estabelecimento: Ceará
Artigo: Café
Classes: 32, 33 e 38 — Título
Classe: 41
Artigos: sorvetes e picoluee
N9 842.239
N.° 842.232
N.° 842.227

.BELFLOR

1

INGUilitA MEU

Requeernte: Gini International Limited
Local estabelecido: 2201, Main Street,
Requerente: M. Dias Branco S.A.
Evanston, Illinois. U . S . A.
Cemérdio e Indústria
Requerente: Sociedade de 1Vtineração
Classe: 43
Loca! do estabelecimento: Ceará
Somígua Ltda.
Artigos: Refrescos e águas naturais e
Classe: 41.
Local: Guanabara
artificiais, usadas como bebidas, não
ikrtigoa: Biscoitos, boiachal, farinha de
Chuta: 4
incluídas na classe 3
trigo, macarrão
Artigos: Na clama
TERMOS DEPOSITADOS EM
— - —
19 DE FEVEREIRO DE 1968
N.° 841 . 822
N.° 842.228
N9 842.235
S O

• Requerente: Companhia Nacional
de Álcool
Local: São Paulo
•
Classes 1, 3. 46 e 47
Artigos: Álcool para indústria,, álcoolá.
medicina:s, álcool destinado à limpeza a
álcool solidificado para iluminação
e aquecimento
N9 842.240

Sociedade de Mineração_
1li9gAllaA1111A511.151111

Requerente: Fortaleza Refrigerantes
Sociedade Anônima
Locai do estabelecimento: Ceará
Classe: 43
Artigos: refrescos e refrigerantes

Somigua Ltda./
Gociedada de Mineração Sog gig-ua Ltda.
Estado da Guanabara
Nome Comercial
N° 342.229

VERM1NUN

N.° 842 . 221

LUKY-BOM
INDUSTRi4 BRUNI
Requerente: Fortaleza Refrigerantes
Sociedade An:rinirna
*Local do estabelecimento: Ceará
Classe: 41
Artigos: siorvees e picolue'a

(ft
NO/
<4/
çY)

Requerente: Joaquim Martins de Souza
Local: Minas Gerais
Requerente: E. R. Squibb E/ Sons faa
Classe 46
Local: Estados Unidos da América
Artigos: Na classe
Classe 2
N° 842.23F
Artigos: Substâncias e preparaçõea
químicas usadas na agricultura, na horticultura, na veterinária e paar fins
sanitários
N9 842.241

DL° 842.224
Doçura Carioca Ltda.

1<ITY-BOM
CNIXISTREA GRAS111310:

Estado da Guanabara
Classe: 41
Artigos: balas, bombons, caramelos,
confeitos, compotas, doces em geral,
drops, cremes, frutas cristalizadas, sor

Requerente:. Fortaleza Refrigerantes vetes, geléias, frutas, laticínios, biscoitos, pães, pastilhas, pralinés, sucos aliSociedade Anônima
mentícios
de fruta e zaospes alimenLocal do estabelecimento: Ceará
tícios
Classe: 41
Artigoa: sorvetes e picolés
N.° 842.230
N. 842.225

;INDÚSTRIA "BRASILEIRA

Req uerente: Cafeeira e Cerealista
cTaiguara) Ltda.
Local: São Paulo
Classe 41
Artigo: Arroz
N9 842.237

.ANDUSTRIATBRASILEIRA'

Fesfivai internaclonal

Req uerente: t;ateeira e Cerealista
eTaiguaraa Ltda.
Local: São Paulo
de Danças
BRULEIRN.
Classe 41
Artigos: Araruta, arroz, aveia; batata.
Requerente: Comércio, Ind(istria e Par- cacau, café, canjica, cereais, chá, ervadoce, farelo, farinhas alimentícias, fariRefrigerantes
ticipações S.A.
Requerente: Fortalez
nhas de cereais, farinhas de mandioca,
Sociedade Anônima
Local estabelecido: Estado da Guana- farinha de trigo, feijão, fubá, grão de
Local" do estabelecimento: Ceará
bara
bico, lentilha, mate, rações alimentícias,
Classe: 41.
Claasea° 32. 3 3e 313 --a Titulo rações balanceadas p ara animais e trigo
Artigeat aarvetea e picoluãe

VOTA-BOM

floGRA

Requerente: Simplex Time Recorder Co,
Local: Estados Unidos da América
Classe 8
Artigos: Relógios para Rilha de paga.
mento e para mão-de-obra, relógios carimbos .elétricso, relógios numeradores
elétricos, relógios mestre,' relógios secutta
dárlos, máquinas de programa elétricas
para sistemas de relógio para operar dr.
cultos elétricos em horários predetermia
nados; transmissores e receptores portadores de corrente elétrica para sistemas
de relógio; relógiós para vigia: equipe.
mento de contrõle e monitorização para
a operação e verificação de funções me.
cânicas, elétricas e eletrônicas; relógier
para admissão de dados de tempo para
uso 'com tabulação e equipamento de
processamento de dadás: sistemas de
alarme contra fogo e dispositivos de de.
tecção, e partes de todos os mencionadoe
artigos

DIAWO OFICIAL

(2"rarta-::::;a. 13

pe,312:?:l8

N° 8n.242.

1(10SIRIO El

00co 2E ffiESCik
ltequerente: Sb:mar — tridástria e
Comércio de Pe;:ca S/A
Santa Catarina
Classe: Nome de En,pres
N9 842.243

CASA OSS

ÍÍ

N 9 842.233

• Classe ti.
ii.rtigos: Doces, balas, confeito

•

I

0* calicx4-1

SRASiblitON.
Requerente: 'Alcides Muram
'Local: RiO.'Grande do Sul
Classe 42
Artigos: Vinhos
N° 842.255

. Requerente: Celso Renato Coei)
Local: Paraná
Classe: 33 — Sinal de Propagam!.
N9 812.262

RONDINELLA!
Regue.reltte: Alcides Murara
Locai: d.io Grande do 'Sul

. Classe 42
Artigos: V inhoa,
842.25..)

indústria Brasileir,.)
Requerente: La RoncPnella Industria
de Calçados Ltda,
Classe 36
Artigos: Calçados para homens,
senhoras, e crianças
N° 842.256

TI/d.. Brasileira

Requerente: Nane.; ,54 Silva Ltd i.
Local: Pernambuco
Classes: 23, 36 e 31 — Titulo
N" 842 245

KLUWE
Requereate: C.asa I-(:awe S/A
Cdmércio e Indústria
Local: Rio Grande do Sul
Classe 8
Aragos: Instrumentos de precisão. instrumentos cientifico:, aparelhos de uso
COMUM, instrumentos e aparelhos didáticos, moldes de tôda espécie, acessórios
.de aparelhos elétricos (inclusive válvulas, lâmpadas. tomadas, fios e soquetes);
aparelhos fotográficos, máquinas falantes, discos gravados e filmes revelados.
Classe 32: Para assinalar e ditinguir gemhicaniente os artigos da classe, a sabei: Tornais, revistas e publicações em
qeral. Álbuns e , prograinas radiofônicos.
Peças teatrais e cinematográficas. Classe 40: . Para asinalar e distinguir gesièricarnente os' artigos da classe, a saber:
' Móveis de metal, vidro ou madeira, estofados ou não. Colchões, travesseiros e
acolchoados para móveis
N' 812.246

L n1 1 W E
Requerente: Casa Kluwe S/A,
Comércio e Indústria
Local: Rio Grande do Sul
Classes: 15 e 34
• . Sinai de Propaganda
N° 812.247

KLUWE

Requerent,t: Indúafria e C) n1)(!rei0
Doces Arapongas Ltda.
Parana

Requerente: Joel Vilela da . Silva
Local r Pernambuco
Classe 41
Artigos: Bananada
•

•

Requerente: Esaorte Clube Agua Verde
Local: Paraná
ClasJe. 33-- 1.4 rase de Propaganda
N° 842.24') .

ageS;

Indústria LácÉastie4ra

bolo;

la;scoitos e bolanchas
642259

AGUA ' VEROt
eARINIE CAMPIESIgE

[É 112 Ril A IR;
Lidá:a:ria e
Requerente: Sulmar
Comércio de Pe;.ca S/A
Santa Catarina
Classe 11.
Artigos: Camarão séco, Saloado, 'dose:5cada, congelado, cru ou cosido, com ou
sem casca, carne de s:ri, cosida, congelada, peixes frescos, em conservas, em
salmoura, eu' extrato, eia. pasta e em
geleia
N° 812,241
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r Aicidea Murara

Redu
Local:

MO

Grande do Sul

Classe 12
Artigos: Vinhos
N' 341.251.

TRENTO-EXTRA
Indústria Brasileira
Reque'aeate: Alcides Nturaro
Local: R i l) Grande do . Sul
•Classe 42
Artigos: Bebidas alcoólicas e fermentadas, não incluídas •na. classe 3
N° 842.252

URISABEL
1th/usei-ia beasiteirai
Requerente: Alcides Murar°
Local: Rio Grande do Sul

Classe 42
Artigos: Bebiads alcoórcas e fermentadas, não incluídas na classe 3
842.254

• LOUROTEX
Indústria. 13:3s1leirai•

Cia,54;e 41.
Artigos: Doces, bafas, confeitos, bolo,.
biscoitos e'bolaneli.1.1

N't 812.257

N' S11.261

ANtRICANA IIE
ARMAM Dit
BORRACHA
Requerente: Companhia Sul Americana
• de Artefatos de Borracha
Local: Pernambuco
Classe: Nome de Emprésa
N' 842.253

ARC071R11

Re q uerente: rgueiredo Coinhcfa
Indústria de Café S/A

Ininstria Brasileix4
Requerente: E. B. de Almeida
Ltda,
Local: Paraíba
Classe 41
Artigos° Bananada &ices, goiabada
e marmelada
N° 842.261

"ARAPO,NG1i õ

Loca!: Paraná
Classe 41
Artgosi Salames, mortadelas, linquivv,
salsichas, paios, presentos, fiambradam,
eó li a*, chouriços, salsichões, tonel:dia
defumado e bombo defutuadu
N° 842.264

,t 11 Auto PEÇAS PARANP

Incii13tria .13rPsi1etra

Requerente: Comerc : al Louro S/A
P.. equerente: Casa Kluwe
Comercio e Indústria
Loca l : Rio Grande do UI
C24,54 33 — Insígnia

Lãs. Linhas e Fios
Local: .Rio Grande do Sul
Classe .6
Artigos: Máquinas para tricotar .

Requren'": ,Indústria e Comérclo de
.
,Det.es .Arapongas Ltda.'
Local: Paraná

Requerente: Kutiansld (21 Cia, Ltda.
Local: Paraná ,
Classes '6. 21 e 33

Tata.). de Z..stabelecimenra

•

t)

•

7',-

1.
42 ,265.

a)4
!!`1••
)
. !, )1
• Ar f)r, • 1
•t•
' ••.. ••)) o titi‘rõe't
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)árlitl . Charkuná'. (1 pw,..Ltda. i•

Local: São Paulo
-"
Classe 34

N.' 842.270

f

65'

P.egurrétite: Indústria Vinícola de
Vargem Grande S/A
Local: Silo Paulo
'Classe 42
Artigos: Para distáiguir; vinho tinto
de mesa (extra)
9 842.266

Casa Bernardo Ltda.
Local: São Paulo

Requerente:

Classe 2

N

.

•

,

'•,

unSE.,

;.

),.,••

Sia PauIt.-. cipital'

:

•

1

%‘. 1"

d us
" '.
f na raSi Oíra
.í

Requerenie: Hely Jorge de Carvalho
Requerente: Bozzano S.A. —
Comercial. Industrial e Importedma
Estabelecido em São Paulo
Titulo de Estabelecimento
Local: São Paulo
Classe 48
N9 842. 215
Artigos: Aguas de colônia, batons,
brilhantinas, cremes de beleza desodorantes esmaltes para unhas, exRIOBRAN
tratos, fi
xadores para cabelo, geléias
Indústria Brasileira para
bronzear a pele, laquês, leites
de beleza, loção para bronzear a pele,
Requerente: FÉ-trica de Camisas
loções, óleos para bronzear a pele,
Riobn-tn Ltda.
óleos perfumados a pós de arroz, rouEstabelecido em São Paulo
ges. talcos, tinturas para cabelo, evrClasse 36
nizes para unhas e xampti.
Artigos: Camisas.
Nes 842.280/282
Nçs 842.276

ONALUBE
Indústria Brasileira

em São Paulo
cida, desinfetantes. defumadores, fereli- 1Estabelecido
. Classe 47 zantes do solo, funglcidas, formicidas, Artigos:
Combustíveis lubrificantes,
fermicidas, berbicidas, inseticidas, salero- substancias e produtos destinados á
bicida.s, óleos para fins veterinários, ra- iluminação e ao aquecimento: Alcool
tic:das, remédios, sabão desinfetantes, motor ,carro a gás hidrocarboreto,
gás me iano butano e propano gás
vacinas e unguentos
engarrafado, gas liquefeito. gasolina,
graxas lubrificantes, óleos combustíN9 842.271
veis, óleo Slubrificantes, óleos destinados à iluminação e ao aquecimento, óleos para amortecedorea, pairo.71eos, fluidos e querwene.
842.217

•

à

Oen

GIII3

Artigos: Preparações quimicas uszclas na
agricultura, veterinária e para fins sa- Requerente: Sonalube — Sociedade
nr:ários: Adubos, baratIcidas, carrapati- - Nacional de Lubrificantes Ltda.

querente: Indústria Vinícola de
Vzageirt: Grande S/A
Uca]: Sào Paulo
•
Classe 42
Artigos: Vinho branco séco 'extra)
M2.267

Ir 8,42.279 •

•:•

M.1.4 . 1 %J3

4'.

4'

4

.°(4)

'
z

4

r3

/MEEI
Industria Brasileira
Requerente: Casas Antero Comestíveis Ltda..
Local: Guanabara
Classe 24)
Artigos: Escovas comuns &não incluídas nas classes 6, 11, 17 e 48),
espanadores e vatsouras.
Classe 41
Artigos: Substâncias alimentícias e.
seus preparados, ingredientse de alimentos, essências e alimentícias.
Classe 42
Artigos: Bebidas alcoólicas e fermentadas ,não incluídas na c lasse 3•
842.283

CAFE SOLUVEL

N9

Requerente: Casa Bernardo Ltda.
Estabelecido em São Paulo
Classe 2
Artigos: Substancias e preparações Requerente: Cia. Indubtriiel de Catk
químicas usadas na agricultura, ve&Ativei
terinária e para fins sanitários: AduLocal: Estado da. Guanabara.
bos bara.ticidas, carrapaticidas, de41
sinfetantes, defurnadores, fertilizan- Artigos: CaféClasse
torrado, moldo e em
tes s do SOlo, fUngicidas, formicidas,
grão.
permicidas, herbicidas inseticidas,
Ne 842.278
micrObicIdu, óleos potra. fins veterinário', raticidas, remédios, sabão desinfetantes, vacinas e unçuentos.
N 9 842.272
Recilic'rente: Tania Chamina & Cia, Ltda.
Local: São Paulo

''.:!PROMOÇOES
25 DE MARÇO
• ,-“LTDA.

Classe 34
-Artigos: Cortinados, cortinas, ebpachos,
'obcecados, estrados, linóleos, oleados, Requenebte: promoçôes 25 de Março
passadeiras, panos para soalhos, parir
• Ltda.
,,
tabelécid0 em São Paulo •
paredes e tapâes-s
'
• N ome Civil
N' 842.268
' I• •
N9 842.273

Fuiminsect

t•

P40 REL

:Indústria Brasileira"

ISIR

12A8 capTINAgs

Requerente: roieze roho
eia.
Ltda..
Local: Rio Grande do Sul
•
Classe 46
•
Artigos: Na Classe.
• N' 842.284

Requeernte: Oramoções 25 de Marça"
IndíMria
Requerente: eia, industrial de Caie Requerente: •. runninia"
,
Ltda.
e Comércio Ltda.
Solúvel •
• állabeleci do em São Paulo
,
t
Local: Guanabara
Local :Guanabara
Requerente: janil Chatruna Cá, L.tda. ArtigOeç44-:;ServiCçloas de5°Grganização e
classe 8 ,
Classe 44
Artigos:Um
aparelho élétriCa
.,
Artigns:
Café
torrada,
mo!ec,
e eni
• Local: São Pauloh
adminis,traçao de .eonkóxciee -de
grão.
totooveis. .
Sado, ,, cgr:Pin/tr.:insetos, •,
'. C7asie 34
•.•i•
•

'iku.

•
)) •

•

í• .••

•

•

• •,

1

•

•••..
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1
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DIÁRIO OFICIAL: (Seção III).

1
.ftilta. rç- a de 9963 • 15:1:i

sértdo partes de máquinas; morsass
Classe: 18
conchas de Ostraa era bruto ou par°tatu/ente preparadas; amolam de Aos: gialátistret;' batentes; 'Caibas Munisões; núcleos piara martelos e Iatartaruga ein) bruto ou , parcialmente para telhadas; caixilhos; • thapav gomas; objetos de metal não de outras clames; palitairoe; papaias; paspreparadas; copai em !brabo; goma; °Ganas; divisões pre-fabrioadas;
copra; ' copraol' era beato; caprolito quadrias; . estacas; estruturas; grades; rafrasoisa pás; peças de c• atalquae meem bruto ou parcialmente prepara- janelas; lamelas; luvas de junOes; tal, não Sendo de miras piasses; paliteiros; panelas; parafusos; pia ; pe •
do; .00qUilho; coquirama em bruto;
ças de qualquer metal, não sentai 4. •
coral, em bruto; corantes vegetara pilastras; portas; portões; tubors.
outras
classes; pedestais; pend.en e
em bruto; corindon eta bruto; corClasse: 11
tiça em bruta; couçOeiras em bruto; Artigos: Ferramentas de tôda espécie, penduricalhos; peneiras; perfila-no...
Itoattare nte ; 't raia-lana" — Indústria crina animal; crina vegetal; crioli- exceto parte de máquinas, ferragens e perfuradores (ferramentas); passa.
•
de fixação; pés de cabra; pia); pie Comércio Leda.
ta; cristal de rocha; • crOmita
Local; Guirsiabala
harto) ; cromo thidrias de; cru- cutelaria em geral; pequenos artigos cadores; picaretas; picões; pua s;
Classe 8
brutos; de qualquer metal, quando não de ou- pinças não de outras classes; pinos
bixá (coral); diamantes
'
Artisos: Urn aparelho elétrico, des- diamentita diatonitta; dicnita (nri- tras classes, a saber: abotuadoraa; não partes de maquinas; placas; plaiabridores de malas; caixas, etc.; nas; podadeiras manuais; prlhaa;
tinado a eliminar ingetofr.
nério) em bruto; dimidiai em bruto; acessórios
de metal de outras claa- pontas pe paris; porcas; porta-cita.
elemi;
encéfalo
de
animais;
enxofre
1`7 9 642.297;304)
em bruto ou parcialmente prepara • asas; aços para afiar; açucareiros; vai; porta-copos; porta-gelos; porta do; apear/ha; 'ervas nao alimentícias adornos, exacto jóais e imitação de frios; porta-jarros; porta-jóias; por-.
e não medicinais cru bruto; escamas jóias; afiadores, alavancas, alarga- tis-pão; partiwtoalhas ; po tair s ;
em bruto; esmeralda em bruto; es- dores; aldravas; algemas, alicates; ponteiros de relagies potes potes,
meril em bruto; espato; esparto almotoloias; alviões; ancinhos; anéis, pratos; pregos; protetores para cal,
em bruto; especular -- minério es- exceto jóias ou partes de máquinas; çados ; puas; punções; paririas dores;
Permacete arn bruto; esta.arina; es- aparelhas de café;, aparelhos de chá; queijeiras; quebra-nozes; r ela doi es ;
Xxid* 3rus tt2;
trorcianita' euxenita; extratos ani- aparelhos de cozinha; apitos; ara- ralas; rascadeirae; raspadeiras na,'
mes lisos ou farpados; arcos de ser. de outras classea; rasteloa; rebiree;
Requerente: Laminação de . Metais mais em bruto; extratos vegetais em ra; arcos de pua; argolas para guar- recipientes;
regadores; redoma; rebruto;
feldspato;
fibras
minerais
em
Elkuet $, A.bruto; fibras vegetais eta btuto; Li- danapos e similares; aros para guar- serva-tortos; retentores; retortas; roLaical; São Paulo-danapos
e
similares;
aros
para
ça,dairas; rodas (exceto de maquina;
laça; f iltantea em bruto, pedras;
Classe: 4
flores; substâncias brutas extraidas Óculos; armações; arranca-tachas; e veículos); roldanas; rolos; rosaarrebites;
artefatos
de
metal,
não
de
saca-pregoa;
Artigos; Substancia de origem ve- das; fluoretos, minérios; fluorttas; outras classes; artigos de metal não i/ias; rimas; rosetas;
saca - taxas; ac s ; Ra..
getal ou mineral, ens briga ou par- fólhas de vegetais não mcclicinais e de outras classes; assadeiras; atiça- saca-rolhas;
cola; sacos; saídas; saladeiras; saleinão alimentícias; fosforita; faltes
cialmente preparaods, e naa
dores de fogão; azeiteiras;; bacias;
salva; serra; serrotes; serviços
das em 'outras classes, a saber; ---- (terra); galenas 4 (Minérios); ganga bainhas; baixelas; baldes; bandejas; ros;
café; serviços de chá; 'sifões; .5)abelha, cara de; abelha, • favos de; (minério); gantster (torra rerrata, barris baterias de cozinha bebedou- de
sovelas suportes taça?;;
favos de; abelhas, núcleos de; em ria); garnierita; gelatina em bruto ros; beturnadeiras; bigornas; bisa- neiari; sinos;
talhadeiras; talhas; thaleres;
bruta; tseari (coral azul) em 'brutal; ou parcialmente preparada; geleias gras; biscoteiras; bombonieres; tio- tachos;
tambores
;
tampas;
tapetai
adragante (goma) em bruto ou par- em bruto ou' parcialmente prepara- Ides; puxadores; braçadeiras; bri- de metal; tarrachas;tanques;
taxas; telas ds
cialmente preparada agas-aga,s em da; girtsita; atrasas' Uniaerio); gli- dões par animais; brocas, bolas rua) arame; tenazes; terçados;
terminais;
bruta ou parcial/alente preparada; em cose era bruto; gizais; gomas em de outras classes; bules; cabeções; terrinas; tesoura./ para costura;
teparto; água marinha em bruto, agua- bruto ou parcialmente preparada; cabides; cabos; Caçambas; caçarolas; soura para iardineiro; tijela.s; torgorduras em • bruto ou parcialmente
no; alabrasto em bruto; 'albuino; preparadas;
gafite em bruto; grana- ca,chepots; cadeados; cadinhos; cafe- neiras; torriedios; tornos; tarquesas;
alcatrão em bruto; alexaudnta bru- das (pedras em
bruto); 'arta-dto bru- teiras caixas (inclusive para relógio); Irados; trancas; tranquetas; travata; algas marinha s ; algo d e), caraça
caldeirões; canecas; canivetes; catravessas:, trilhos; trinchates;
de; algodão em bruto: algodão em to; grés; guaraná Cnt bruto ou par- nos; cântaras; canudinhos; canudos; detrai;
trincos: trocaria/ ou trocarter; tuls)s
rama; .algodão pareialmerte prepa- cialmente preparado; guaxima (pian- carretilhas castiçais; catracas; cava- para
encanamento; tubos para fina
rado; alizarina; almacega (resina de ta barbacea) guelaa de uoi; guta- deiras, cavaletes de ferro; centros de diversos;
uniões:. urinóis; urnas; vais
araeira) • ern -bruta; altas; arribar em percha em bruto ou parcialmente mesa; chaleiras; chaminés; chanfra:- aulas simples;
varais; vareias; vas
bruta; ..ambarina; --ametista bruta: preprada; ha.ssama alta; heliotropio dores; chapas não de outras cassa
vasilhames; vasos; VCrru •
amianto bruto; amido vegetal bru- bruto; isatermita; ilinenita; jacinto ses; chaves de broca; chaves de fen- SIdOres;
usas; vitrolas; xícaras.
to; anil bruto; . aititnats para expe- brado; jade bruto; jarina (marfini- da; chaves de parafusos; chaves ern
Classe:
diênata e pesquisas, partes de; ama te); jaspe; jetatcica; junco; lá ani- geral; chaves inglesas; chuveiros co- Artigos : Instrumentos
de precisa),
mais, parcialmente preparadas, subs"- mal em bruto; inclusive use carneiros muns; cinzéis; coadores; colheres de instrumentos científicos, ,aparelhos
• da
tâncias; aparas ou resíduos de ve- e vicunha; lã de escornas em bruto; mesa; colheres de pedreiras; compo- uso comum, inatrumentos o aparelima
getais ou minerais; apa:ita, atana- lã mineral em bruto, lã. de 'escórias teiras; conchas; conexões para en- didáticos, moldes de tôda espécie.
do; areia não preparada; (argenti- em bruto; lã, mineral em bruto, lã canamento; oorrentes não de outras acessórios de aparelhos elétricas (m.
parcialmente preparada, lã, vegetai classes; confeiteiras; copas, coquetefera, anonazitica, etc.); • argila nao em
cIusive válvulas, tampadas, tomadas,
bruto inclusive de agulha de pipreparada cacheava refratária); nheiro;
lapis-laztili mu 110lite; láCeK; letras; corta-arames; cortadores de fios, soquetes( e n:c.); aparelhos fotoaabeito; azeviche em bruto; babaçu;
cremalherias;
cregrama
e
outros;
reco de; bagaços vegetais; balata lavas; , limonita; liahaça; linhaça, monas; crivos; cruzetas; cabeais; gráficos, cinematográficos, maquia/ia
etc.), discos gravados e fila
bruta; -bambu; Garaúna; barba de óleo bruto de; linhite; liquens; ii- cubas; minhas; cunhos; curvas de falantes,
revelados, a saber: abaixa-luzes;
baleia; barba de milho e outros ve- quidambar (estoraque); líquidos de cano, de refôrço, etc.; cuscuzeiros; mas
getais; barbataaa. 'de baleia; 'barita- plantas; lúpulo em oruea macieiras; cutelos; descansos para talheres, para abajures; abaorsametros; acendedores; actinómetras; 'açucarimelana;
ta barrilha; -barna basalto; bauxi- bruta ou .parcialmente preparada;•
etc; discos; distintivos., exceto acumuladores; adaptadores; acraniata l•enjoini; • berilo; .beturrra em brus madeira;. polpa -de; madrepérola bru- ferros,
da
classe
25);
dobradiças;
enfeites
tros;
alcoolômetras; alternadores de
to bexigas; bisara chita ; bicuda: ta; • ma arrasta ; malta:achata , a laqui- não' de outras classes; engates; enbioNso; bog-iron; arnionital; borra- ta bruta; malte bruta ou parcial- grenagem (exceto partes de máqui- corrente elétrica; alto-falantes;
cha„ suco dn.seringireirit para fabri- mente preparado; marrana bruta, nas)'; envólucros: enxadas; enxadi- aimassadeiras de uso doméstico; amorco de; borras; branco • de baleia; mana bruto; mármore bruto- ou par- nhas ; enxós; escareadores; e.scopras ; tecedores elétricas; aniperimetros;
iampliadoree ;amplificadores; anali( esperma ceie ; brasil -pau; breu em cialmente preparado; marfim bruto;
bruto ou parcialmente preparado mica bruta;, Minério •brute; , mancai- esguinchos, espalhadores para micta- sadores ; anéis de •calibrar; anonila0 babo.; baba de; cabelos em bruto; te; , monazisica, 3x2in; musgo em rio; espelhos metálioos; esporas; es-, metros; antecas; anúncios elétricos;
-cachibu; cachu cru bruto Ou parcial- bruto; nacar bruto; • nozes, cascas; premedores: espimadeiras; esticado- aparelho acionados por moedas; apamente; cal em bruto ou parcialmen- nozes, na) alimentícias: ,oanami em fechaduras; fecros; ferraduras; fer- relhos aerafotogramétrico; aparelhos
te preparaaa caçamba (resina;; caa bruto; oleína; Óleos n utos;- óleos ramentas); - estojos; estribos • para. amplificadores; aparelhos calibratiolambrina; calcareiasa • caleedõneaa. parcialmente preparados, ealbc bru- montaria; extensões; - facas; facões; res; aparelhas cinematográficos; apacalcas; calcepirita; calcosita:' com-. to; opala .beuta; argilas de animais; fechaduras;; fechos; ferraduras;; fera relhos • cosntograficos; -aparelhos de
peeire extrato de pau; certa da fria. ossos; . osocerita, bruta; pauta; palha rageem em geral; ferramentas 'em agrimensura; aparelhos de alarma;
dia; cânfora • em bruto - ou parcial- bruto - . ou . parcialmente.'preparada; geral; ferrolhos; ferros comuns para aparelhos de alta tensão; aparelho);
mente preparada; aarihatno em, bru-' parafina cai bruto; pastas brutas ou passar roupa; ferros de plaina para de ar refrigerado; aparelhos de as•ta ou parcialme ice • preaaraior coa- parcialmente peeparada.s; pau-brasil cortar Capim; foices; fólhas' . 'para fins, sar; aparelhos de astronomia; apaMn em bar • 4ou ptitC1141Mellte pre- eni brútó pau .ampeclic em' bruta; diversos; forcados; fôrmas; formões; relhos de cocção; aparelhos de camaparado; casta/ laado; capoque; car- pedra especular ai,; • pedra- forquilhas; freios para animais; fre- nicacao interna; aparallios de coo..
bonsao bruto ou parcialmente pre- são; pedras brutas; pedra-ponte em mas; frigideiras; fruteiras; funis; fu- ti-ale-de calor; aparelho .de contrata
parado; carmelina; cariarifl bruto; bruto; pedras preciosas em bruto; radores manuais; ganchos; garfos; de fórça; aparelhos de controle de
carnaúba; :cal-zoila; carneiro, lã de pêlos *de animais em brutos penas globos; goivas . (não .da outras clas- movimento; aparelhos de contróle de
(em bruto ou parcialniente >praias- de aves em bruto; penugem 'em bru- ses); grampos; • grosas' guarnições som; • apinalhos de contrôle de tampas:
caruã; .casca de vegetai.; ide to ou parcialmente preparadas; 'pez Mio de outras classes; Instrumentos
•bruto; cortantes, não de outras ' classes; ins- rotura; aparelhos de cortar frios (da
-arvore, -de calcos etc.); casca de ve- bruto; rubelito 'bruto;
doméstico); aparelhos de encenu:'
getais —. execro em bruto de; mia:. safira_ bruto; • seis' -minerais brutos; trumentos 'perfurantes, não de outras uso
(des uso doméstico); amalhes de maa
cai 'de : cá:Irados, tartarugas, etc.; sandaraxa; sanaue sêce ; sargaços; classes; • jardineiras; jarras; jarros; ganharia;
aparelhos de engomar( do
eaasli er ita: :sasulo; caudas de .ani- sarnambu; : sêáo -animal' vegetal em ladrões para caixas d'água;' : lâminas uso doméstico); Aparelhos de amara
mais (crina; cauri -(niria' de da- bruto, ,sebo vegetal em truta; àei•mima) ; cavacas de madeira; cébo vas vegetais; serradura, serragem: não de outras classes; lamparinas; gir; aparelhos' de tvaporaçãa; aparolatas: . latões;- lava-dêdos de mesa; ihos de experiências cientificas; apas
. enl braba; ..aernelo cêra sities 'bruta; 'siado; '(fibra); lavatórios;
leiteiras; letras de me- relhos de fermentação; aparelhos 40
'animal • em 'avilto ou parcialmente soja em bruto; óleos de; suarda,
preparada; cara mineral em bruto maga bruta; sai de rocha em bru- tal; levantadares não sendo Máqui- física; aparelhos de foto-decalque;
•ou parcialmente preparada; caia ve- to; tucum .(fibras); talco em brtito; nas; limas; limatrSes; limpilapéa me- aparelhos de fotográfica; .anarelhoa
getal em •bruts ou'parclalnicate• pre- tanino — exceto .brieat. de; tartaru- tálicos; linguetas:, luvas não sendo co galvanopIastia; aparelhos de geia;
partes de máquinas; luvas para bom- dasta; aparelhos de geometria; apas;
parada; cerado cru bruto; -chalita
'min('rio);• Chtfres,•' atrigas; 'cinzas: ga, .casca de; tendões;.: ,terebentina; bas '''- ftváltií:' tIlaç aWetas ; rilaee tas ; ralhas de iluminação; aparelhas tle
clinquer; .aôcoa; - fibras de; cala -atil- terras brutas; tevtaix, fibras de; machadinhas; machados; magros; institutos de beleza; aparelhos 4e
ara' n bruto ou-parcialmente pre- .-tripas' „não &Inter/Mias; ti-asai! eia mancaa para rodas; mandris; mana- matar Insetos (não agrferalas); apavelas; rnantegueiras; marmitas; mar- relhos de .medição; aparelhos da Ma•parada; cola ' ,vegetal ann bruto' ou , bruto; Sairia' para,' arnbalagana;
parcialmente 'preparada% coletai/ia;
gaiata, fibras, xi.to
re; 5..arteioe; cuatrkes; ~ias- uão aesaraçãO: autualtios de ordenha; apa-

".

• •• =feWa' 1 à t ' 4
r 1544' 'Cliiisita
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uso d
relhos 'á k. fig.4Ç
nestico); apiiMtki cie per,sr; spar
lhos de proteção contra acidentes;
aparelhos de 'rádio; aparelhos de reirigesação; arial'elhoss sde segurança
:4Inc1us i ve Ofego);,. aparelhos de
sinalização; •'aparelhds,•Idesinfetadores
no medicinais; aparelhos de som;
apare,lhos de teleccinunicação; aparelhos de televisão; aparelhos esterill.
saclores (não medicianals); aparelhos
fotogramétricos; aparelhos fotográficos; aparelhos fototelegráficas; aparelhos gaseificadores; aparelhos geo-,,
fisicos; aparelhos hidrometricos; aparelhos limpadores (de uso doméstico);
aparelhos meteorológicas; aparelhos
snisturadores( de líquidos de óleos);
aaarelhos ozonizadores; aparelhos
nauticos científicos; aparelhos pastsurizadores; aparelhos projetores;
aparelhos reatores; aparelhos radasfónicos; aparelhos refrigeradores.;
aparelhos radlotelegráficos; aparelhos
reprodutores de imagens; apare/aus
rcprodutores de sons; aparelhos sinalizadors; aparelhos soldadores;
aparelhos sonoros; aparelhos telefônicos; aparelhos telegráficos; aparelhos termostatos; aparelhos toca-discos; aparelhos v,entiladores; apitos
não de outras classes; aquecedores;
asitonómetros; aspiradores de pó; assrdores; autoclaves; automátivas —
chaves; baterias; balanças; balcões;
frigoríficos; balizas; barógrafos; barêmetros; baximetros; batedeiras de
uso doméstico; baterias; benjamin;
Osinóculos; bistolas; bobinas; bombas
de ar não mecânicos; borboletas autemáticas; bules elétricos; buzinas;
bussolas; butirdirietros; caixas automáticas não de outras classes; callbsadores; câmara e aparelhos; cásuaras fotográficas; câmaras frigoríficas; câmaras de cinema; câmara de
televisão; câmara; campainhas eles
tricas; carregadores automáticos;
carregadores pneumáticos; cartas astrográficas; cartas geograficas; cartas -náuticas; chapas de aparelhos
elétricos; chassis; chaves automáticas; cisavas de alavancas; chaves elétricas; chaves magnéticas; chocadeiras; chuveiros elétricos; cidômetros;
cinematografes; 'clinômetros; cloradotas; colimadores; colorimetros; comandos à distância; combustores de
gras; compassos (exceto para dosesho n ; comutadores; condensadores;

tcntadores automáticos; contadores
tie rotação; conversores; coornatógra-

!os; cogneteleiras; cometas elétricas;
torners - para veículos; correntes do
tgrimensor; cortadiras de fotografia;
cristais de rádio; cormatocópios; crosegrafos; cornómetros; curvimetros;
iesimtros; descansadores de uso doa/S.52w; despertadores; diais; ct:e.iragmas; dinomômetros; diâcos sonores; discos telefônicos; distribuidores
te eletricidade; dispositivos mecânicos ou elétricos para cortinas duaias; ebulidores; ecobatimetros ejeleres: eletreforo; eletroscópios enreradeiras; equipamentos de esparehes elétricos; equipamentos para sinironização; espelhos para instalação
cleniica; espectroscópios; espetéigra_
Jos; espremedores de uso doméstico;

wousdro, exceto para desenho; esta-
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N44 842.302

egs; rilleiçsv•
fios; aparelhos eletricas • física, apa- piegak . pipe, Wiéts
ú'
, ., a(*rélbês ,
rellio(5: - de tisidi, ipmttur;ieM de fi-; " ca
hi;10; , nntriop:„, .n*folists
tu niètrieas; tiX0ej den tados; flexlme- eOrde.
Sréls s Tr. ?9PP les, .. XtV05,01110
tros; fittusherm )focagem de hastrumen-,
miras gar aduadas ;1
tos óticos, IdispesitiVois' parksfocaliza- Miras de base s. ,,1ffitsiders;
Moçdores
dores para ~
aras; fogareiro (dei ististuradoreS de -'
uso 'doinestice; , mo/instes' 111M'A. ii talco ou não); fogões elétricos ou , cle
não); fonendoscópiose fones; fona- lisos; mostradores; níveis; objetivas
gráficas, máquinas, fonográficos; dis- fotográficas; óculos; dómetros; oscoa; fonogi ales; fonte de cabeça ;; cilógrafos; exiladores; ozonizadores;
knemetrob ; ssaassapias; mas eis_ azonómtros; zonooscópios; padrões;
trica; fo)nos; fosforoscópio.s; foto- painéis, de aparelhos elétricos' panedesalcadores; totnofonos; fotografi- las de pressão; panelas elétricas;
eas; imiqunas fotografimetros; fo- pantômetros; para-raios; passimetros;
támetros; lotcscópios; freqüência, ped ten e tro.s ; pén dul os ; penteadores
aparelhos de: freqüencimetros; ire- elétricos; pesagem; aparelhos para
qüência meriiticres; fusíveis, bases de: P esagem : instrumento de: pesos para
fusíveis, chaves de gabaritos; galác- balanças; picadores, de uso domestitémetro; go iv st iSinetros ; garrafas co; " kick - up s ) ; pilhas elétricas; firkn

f ôT

térmicas; gss; bicos automáticos de: ce-nez; pipetas; pirômetros; firosccógás, bombas paia: gás, bombas para Pi os; pistolas de pintar; planímetros;
limpar tubos de gás; bombas para Planisferies; plugs; pullógrafos; pluvitimetros; pluvias.cópios; polarimeprovar gás; contadores de gá, (muss_ aloó;b-da,
shrdlu ti ua
res de gás, dispositivos para lavar;
gás, distrib. uidoies de: gás, fogões a; troe; polariscópios; potenciómetros;
fornos a gasõgénicis; gasômetros; gei- Prismas; projetores cinematográficos;
de filmes; projetores de
sus; geladeu a; giroscópios; globos Projetores
; projetores de luz;' propulso
'geográficos paia ensino; globos ter- imagens
restres para ensino; glucômetros; res; prumos; pulverizadores, não de
gnornonos. ; groniómetrocs ; graduado_ outras classes; quadrantes; quadros
res; grafõfonas; grafôrnetros; grafo- de eletricidade; radiofonos; rádios;
nolas; gramofones; gravadores: gsa_ reatores; refletores; refrigeradores;
vímetros; gravoscõpios; grupos saa_ regadores automáticos; registradores
versares; harmonômetros; hectografo; de aparelhos; registradores de ar;
hectograno; hectoesteres • hectôme _ registradores da atmosfera; registratroa; heliógrafo; hososon'sgraso; as_ dores de péso; registradores de preslio:Soletro; heliccógrafo; heliómetro; são;; registradores de tempo; regishesisocópios; h elos' atos; hediotermõ- tradores de tensão; registradores de
metros ; hert a ricisdidáticos ; herôm e- tiragem; registradores de tráfego; regestradores de trânsito (borboleta);
tros; hidrantes; hidráulicos; hidroba- registradores
de velocidade; registrarómetros; hidrodinamórnetros; hidrografos; hidrômetros; hidrostatos; hi- dores para veículos; registradores automáticos;
registros
dqe água; regisdroti5metros; higrómetros; higrescopios; hipsómetros; -hodâmetros; ho- tro para canais; registros para gás;
lofotes; horizontes artificiais- "horse registro para luz; registro para vasingers"; incumbadores; inci icad o re s por; registros telegráficos; réguas
automáticos; indicadores o
d detenção graduadas; relays ou retais; relógios
de curto-circuitoá indicadores de em geral (inclusive solares); retomeaparelhos elétricos; indicadores de trons; reostatos; reõtomo; resisteéncorrentes; indicadores de elevadores; cias; retificadores; seismofones; seisindicadores de escapamento; indica- mocópios; slecionadores; semáforos
de alarma: sereias de aviso
dos do flexões; indicadores de Pisca sereias
Motriz; indicadores de nível; indi- setas de sinalização elétrica; sifões
cadores de pêso; indicadores de pre- sextantes; sinais de transito; sinaços (atxímetros e similares); indica- iodares; sinaleiras de direção;; sindores de pressão de gás; indicadores cronizadores; sinoscópios; sirenes, sisde pressão de vácuo; indicadores de mofone simoscópios; sistemas de
quantidade; indiessdores de tensão; alarma; sistema de comunicação;
indicadores para motores; indicado- sistema de contrõle: sistema de sires para válvulas; injetores; insetici- nalização; sistema de som; sistómedas não agrícolas. — aparelhos; ins- tros; soldadores elétricos; soquetes;
suportei de aparelhos
trumentos de cálculos; instrumentos sorveteiras;
de contrôle mcs.ânico; instrumentos elétricos; tacómetros; taqueômetros;
de física; instrumentos matemáticos; taxímetros; telefones;; telégrafo:
instrumentos nauticos científicos; in- telêmetros; telescóp ios; televisão; tetercornun ICS - interruptores: iso- levisores; teodolito; termofones; terladores; isolantes, fitas, baleidoscó- mômetros não clínicos; termoscópios;
pios; lactoscópios; lâmpadas; lam- termostatos; tira-linhas; toca-discos;
piões; lanternas de pilhas; lanternas tomadas; torneiras automáticas; torelétricas; lanternas simples; lareiras; neiras de comprescão; torradeiras;
torradores; tosta dei mas: transferidolensómetros; lentes linimetros;
transistores; trânsito automátigratos; lupas; lustres; maçaricos; res;
cômetros; magnitógralos; magnetô- cos; tripés de, a.parelho fotográfico;
metros; manipuladores; manómetros; tubos acústicos: tubos "conduits.."•
mapas astrográficos; mas de as': -c'0- vatuômetros; válvulas de comporta
mia; mapas geográficos; mapas ma- válvulas elétricas; varas graduadas
rítimos; mapas náuticos; máquinas e varlgrafos; velocimetros; ventiladores
afiadores, de uso doméstico; máqui- viscosimetros; coltametros; voltirneros : volumenômetros;
nas cit"iematográficas: máquinas cor- ires; volt:metzirnoscópios
tatadoras de uso doméstico; máquinas de fazer café, de uso doméstico;
2nT'-' 842.301
máquinas de lavar legumes, de 1150

911l?adores de pressão; estabirizadores doméstlecra máquinas de lavar pratos.
voltagem; estadias; estasilnietros;
estenômetros; estereocópios; estero- de uso doméstico; máquinas de moer
frafoscopos; stereómetros; . esterepla- ou P lçatr, legumes, de uso doméstico;
Mimetros; estereopticons; estesiôme- máquina flantes; máquinas fotográaos; estetômetros; esticadores; &pa- ficas; máquinas lavadoras, de usa do-

lies; estiltmetross estrada de ferro; aparelhos para estrada de ferro;
'parelhos para estrada de ferro; aparelhos de estrada de ferro; sdnals
nitemáticos para estrada de ferro;
ristenia de sinalização para estufas
lie aquecimento, estufas _para planta entlidmetros; evaporâmetros;
exaustores, exceto de máquinas; exser'mentadores de ovo; exposõsortros;
Ixttntores de incêndio; fantoscópios;
Is roletas; faróis; • fechaa-aortas; pneus
toaticos; feders; ferros elétricos para
oolda; ferro para. passar e engomar;
ervedores; fumadores; filmes rev
filtros; automá.ticos;
Leass; filtrantes; filtros;

Março 'et)14
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méstico; máquinas limadoras, cie uso
doméstico; mquinas; máquinas pi-.
cádoras de uso doméstico; máquinas
registradoras, exceto de escritório;

máquinas marcadoras de passagens;
-.
máquinas marcadoras de roupas; isequerente: Laminaeão d'J Metais
marcadoras automáticas; marcadores
Elmet S.A .
elétricos.; . matemáticos; instrumentos
'Local: São Paulo
ingdidores de altura; medidores de
COM. : 50
çttempsimento; medidores .de distar).Serviço
de laminação, traAStigos:
fôr Fça: , medidores
'eis; Medidores
dev intervalo; rfiedidorl's 'de ISÊSo; me.. fiação, fundição, forjaria, usinagem
,dehisiais':011 geral e'
Mores de pressão; medidores de mós- e modelagem
cas; medidores de volume; raedidores peças para maquines,' inésrores e
vescules
raduad os • snesafssaati; rneeáraetreS;

Requerente: Darei Industrid

Farmacêutica Ltda.
Local: R. G. do Sul
Classe:

3

-

Artigos: Uni produto farmadiM
indicado no tratamento das dag
bronquites e saus manitestaçtifs
bis 842.303

Est ála Materra)
- -

i,o Patinha.
Requerente; Antônio Carlos de Paul

Campas
Local: São Paulo
Classe: 33
Titulo
N° 842,304

ARSGRÁF )LA)
INDÚST RIA BRASI L EIRA

Requerente: José Pereira da
Local: Rio de Janeiro
Classe: 32
Artigos: Jornais, revistas, publicaçéke
álbus impressos

IN

•

DUSTIUA INIAKERA

Requerente: José Prancisco Howat
Gusmão
Local: Guanabara
Classe: 2
Artigos: Banhos de descargas,
madores, inseticidas e sabão . para .
higiene de cães
Classe: 48
Artigos; Agua de colônia, água de

alfazema, água de quina, água barbear, brilhantina sólida e líquida, ba-,
ton, creme de barbear, creme Para as •
mãos, extratos,. . masa unhas,
perfumes sólidilq, OcktpranteS, sabonetes, 'sais para ifanhãS, shampoO, pó.
de arros e talco

. Qu'arta-feira 1.3

.Pvikirçi.i dé

,

É

19613 .154-5
dr, •
,--,

•
•
1-11"r"--•
~0k9 5ÉPOárrd8 .tV "Dft
Gênero de • ne, .•'relativo s classes
i., 4 • • ? ' . Nç 842.307 • . ' '
rE'srzaErno DE ma
•,
10 e 33. (Itit &mentos, )náqUirlas,
dparelhos e petrechos para a medici042.325
„
na, a a:rte dentária, a cirurgia e 8,
,
higiene, 'exceto os, incluídos ua classe
3; máquinas, aparelhos e instalações hospitalares, de expurgo e this
CID,ÜSTRIA
análogos, exceto móveis da classe 40.
Titulas de estabelecimento d.e ativi- Requerente: Confecções Neta Ltda.
uàxente: Cerea sta Arnazortu dades
Local: Guanabara
não comerciais (escolas, clubes,
Limita da
Nome de emprêsa
teatros, etc.), e outras que não se
Focal: Goiás
incluem nas demais classes (lavandaClasse: 41.
rias, • garagens, eis,)
•
N9.842:319
kruigos: Café, cevada, cevadinha,
aam-doce, ervilhas, arr." feijão, grão
N9842.311"
le bico, guando, 'entalias. mano e
trigo
N9 842.305

CEREZONAS

0!nuaRA

ti

M.ARA.RgOZ
PIDOSTRIA RASEM
u.
•

Reauevente: Cerealista Araazoras
Limitada
Local: Estado de Goiás
Classe: .41
'Artigos: tarro'',
N9 842.21)9

Requerente: H.

MENN
23-ONFECÇ9E§1

k. Porteè Company.

Inc.
.
Local: Estados Unidos da América Requerente: Confecções Nena, Ltda.
Local: Guanabara
Classe; 6
Classe 36
•
Artigos: Aparelhos para aquecimento
T. Estabeleciiluminação e ventilação, não incluindo Gênero de Negócio
- mento
aparelhos elétricos
.•
- N9 842.320
N9 842.313

1 PER1AL.

n TECID OS'

r

Requerentes: José Castro e
tino Soares

ti.itx r -

Local; Bahia
Classe 32
Aplicações: Jornais, revistas e pumi •
cações em geral

N0 642.326
1:3CAR.A."0 LTDA.:
Requerente: Liberty -Records, Inc.
Local: Estados Unidos da América
Classe: 8
Artigos: Discos gravados para fonó- Requerente: Tecidos Jacarau Ltda.
0.0001AROO .
grafos, registros ou gravacaias magnéLocal: Guanabara
ticas, fitas registradoras ou graaadoNome de Emprèsa
r.as magnéticas, e cartuçhos
revioar. aoilaira\
. _
magnétlaos
Reqttereite: -Bruyninel ¡Asilaras S.A
N9 842.321
•••••••n
• Brumasa
N9-842314
• Local .: Amapá
Classe: 26
Requerente: Lopes, Sobral 41 -Ma, Artigos: Artefatos de madeira, osso ou
Limitada
- marfim, não incluídos em outras
•
Local: Bania
clasSes ••
Classe 41
•
," Classe: 28- .
•
R?que;. enV; nelenft aubinstetii,
Aplicação: Produtos. defumados o
Artigaa: Artefatos e• produtos acabaProdutos de Beleza. Ltda.
frigoríficos para fins alimenticica
dós de origem 'animal, vegetal ou miLocal:. Guanabara.
Requerente: Tecidos Jacarad Ltda.
neral, n.:io incluídos- em outras clasLocal:
Guanabara
•
Classe: 48
ses:. artefatos de substâncias químicas
N9 842.327
Classe 36
não incluídos em outras classes Artigos: Perfumaria, cosméticos, denGénero
de
Negócio
—
T.
Esábelecitifrícios, sabonetes e preparados isnta
Classe: 38
mento "
Artigos: Papel e seus artefatos, livros o cabelo; artigos de toucador e esdvas
para os dentes, • unhas, cabelo e
impressos,..etc., não incluídos nas"
siuroszo usorcu:
N9 &42.322
roupa
clames 16,. 44 e
342.315
N
9
Classe: 40
"
Zed.Oraoi1eíra
Artigos: Móveis de metal, vidro ou
madeira; estofados ou niio, colchões,
. (WECIDOS,
travesseiros e acolchoados para •
!IMAGENS
móveis
. •
ttequerente: '13r. - Francisco Peixota
842.510
Filho
NI
Local: Bania
•
Classe 32
.
Requerente: Imagens a.postirU. IndúsApli-rção: Uni Jornal impresso
Requerente: Tecidos Pessoa Ltda.
tria e Comércio 'Lida,
Local: Guanabara
Local: Guanabara
N9 842.320
Nome de Empresa
Classes: 16, 25 e 25
To Ge
Requerente: Visual panagraphics. Artigos: .Gènero de negócio
N9 842.323
Inc . •
Estabelecimento •
Local: Estados-Unidos da América
—•
BRAS I LE LRA.
N9 842.316
50C
Classe:
Reproduções fotográficaS
Artigos:
TEÇIDO.Si.
tendo ma efeito indimensional para
DE OBRAS RODOVIAR LA 5 ;
uso *COMO, ou parte de cartões postais,
cartões de boas festas, retratos, proGMOS WS LM,
CONFECÇOESI
paganda, Inserções em ravist•as, antindos, pacote:: ou eitibalagens e
Requerente: Tecidos Irmãos _Reais
.re& p lentes
Limitada
Requerente: Tecidos Pessoa Ltaa, Requerente: Sociedade Brar,ileirkr. (Ia
GIUM+11)13ria
Obras Rodoviárias Ltda,
Local: Guanabara
Nome 'de Empre;:a
Classe 36
Local: Paraná •
Nome Comercial
Género de Negócio — T. Estabeleci842.117 •
mento
N9 842.32à
842.324

r MAR ITA
,,collèleccõE-s1

NIETALLIC RAGE

AGOST I

PESSOA LTDL.

I

XO G RPt!!,.

RANGEL

I CLIWICA D.
NUTIVIÇA0 E
END9CI1UNOIAGIA
Requerente: Dr, • F4uardo Puto de •
Asevedo , Ribeiro • • . •
Local: Guanabara •
-• • InSignIa•

ALVORADA

•

coNrEccoss

RÉGIA
-

rt.eoiuerente: . Tecidos Irtp.ã'"):3 Re Os
Limitada
. .
•
Local: Guanabara
Classe: 36 • ,
de negócio —
o
Artigos: .. .Gêner
' • •• Estabelecimento -' •

'INDOSTRIA SUMIRA

•

C 0)1111CL (3 E COUSTatn OE
316 E • M

fu

Requerente: Iracy de Castro Estev,es Requerente: Comkcto e Construclieu
Metal Ltda.
• Local: Rio de Janeiro
Local: .Parart4
Classe 48 .
.
.
Nome Comercial
Artigos: Na classe

lb46

Ciwizirisp-itilra

OFICIAL

,a49 8402.3311

eme

Marco de 1968

á.335.542.33t

N. 542.346

MANCO PREDIAL,
'do Estado de Pernambuco'

kquexente:

Pesuása & Opi-

.kea 13/0a

ParalkiN
NojrieCOMereial

ç

N.° 842.341

eaae.

Requerente: Transporte e Comércio BANCO PREDIAL
de Cereais Nacional Ltda.
Local: Paraná,
Requerente: — Banco Predial 60
dó- Estado da Pir-alba
Classe 25
Estado do Rio de Janeiro S/A.
Artigos: Impressos em geral, emba- Requerente: — Banco Predial do
Estabelecido no Rio de Janeiro
lauta e veículos
Classe 60
Estado rio Rio eie Janeiro S/A.
Artigos: — Operações bancárias
Estabelecido no Rio de Janeiro
N° 842.336
Classe 50
1:4" 842.348
Artigos: — Operações bancárias
•
N.° 842.34'

84L32

o.
i- 'r B lã I /5
,I1A2SUDA LTDA.

4

Requerente: — Banco Predial do
Estado do Rio de Janeiro S/A.
Estabelecido no Rio de Janeiro
Classe 50
Artigos: — Operações bancárias

BANCO PREDIAL,

BANCO PREDIAL.
do Oeste -

Requerente: — Banco Predial de
Estado do Rio de Janeiro S/A.
Estabelecido no Rio de Janeiro
Requerede: — Banco Predial do
Classe 50
Estado do Rio de Janeiro S/A.
Artigos: — Operações bancárias
Estabelecido no Rio de Janeiro
Classe 60
N.° 842.349
Artigos: — Operações bancárias

Requerente: Atelier Massuda Ltda.
Local: Guanabara
Classe 33
Título

N. 842.343

N°
'1 842.333

Requerente: Transporte e Ceai...aio
de Cereais Nacional Ltda.
Classe 41
Artigos: Impressos em geral, embalagens e veículos
N? 842.337

BANCO PREDIN
do Estado do Eseiríto Santo

em amen*

faxemes tudo ea. ,Nsee
•

PASSAGENS & TURISMO.

nequerente: Lama Ltda. Passagens
e 'Turismo
Local: Praça Ozorio 145
Classe 33
Título

El

o

COMERCIO

•
DE

Requerente: Banco predial do Estado do Rio de Janeiro 8. A.
Local: Rio de , Janeiro
Classe 50
Artigos: Operações bancárias
N° 842.338

BANCO. PREDIAL
do Estado do Paranã.

N° 842.334

TR ANS PORT

Requerente-. Banco Predial do Estado
do Rio de Janeiro S. A.
Local:Rio de Janeiro
Classe 50
Artigos: Operações bancarias
19842.346

•BANGO PREDIAL

do Estado de Minas Gerars:

Bandeirante

Requerente: — Banco Predial d
Estado do Rio de Janeiro 8/A.
Estabelecido no Rio de Janeiro
Requerente: — Banco Predial do
Classe 50
Estado do Rio de Janeiro S/A.
Artigos:
— Operações bancárias
Estabelecido no Rio de Janeiro
Classe 60
N.° 842.350
Artigos: — Operações bancárias
9 842.344

BANCO PREDIAL
.do Estado de Santa Catarina

BANGO -PREDIAU
Sul Arnericand

Requerente: — Banco Predial do Requerente: — Banco Predia.
Estado do Rio de Janeiro S/A.
Estado do Rio de Janeiro S/A.
Estabelecido no Rio de Janeiro
Estabelecido no Rio de Janeiro
-Classe 50
Classe 50
Artigos: — Operações bancárias
Artigos: — Operações bancárias
N.° 842.345
N.° 842.351

tffie

BANCO PREDIAL BANCO PREDiAL
Pa
do Estado do Piauí
Reautieute: — Banco Predial do Requerente: — Banco Predial d
Estado do Rio de Janeiro S/A.
Estado do Rio de Janeiro S/A.
Estabelecido no Rio de Janeiro
Estabelecido no Rio de Janeiro
Classe 50
Classe 50
Artigos: — Operações bancárias
— Operações bancárias
N.° 842.34'7 N.° 842.352

CEREAIS!!

NACIONAL

LIMITADA

BANCO PREDIAL

24.

...menet • viagem

%APUS

do Brãsil Central,

t452°

BANCO PREDÍAL BANCO PREDIA1
do Estado de Alagoas,j
do NOr[e

feequerente: Transporte e Comercio
41e Cereais Nacional Ltda.
Reguei ente :
Bancc Predial do Requerente: — Banco Predial do 1 R- euer ute — Banco Predial
Local: paraná.,
à
Estado do Rio de Janeiro S/A.
Estado do Rio de Janeiro 8/A.
Estado C.3 Rio de Janeiro S/A.
Classes: 33 e 4Ik
Estabelecido
no Rio de Janeiro
Estabelecido no Rio de Janeiro
.‘,.-viung: Impressos em geral, embaEstabelecido
no
Rio
de
Jandi0
Classe 60
Classe 50
Classe 60
lagens e veículos
Artigos: — Operações bancárias .
Opexaeões banas:, as
: gos: — Operações baneterkfa,

ia-fer a 13
la,9 842.353

D P.R10 OFICIAL (Sec-alo

Março do 1268 1547,

N.! 842.371

N. 842.365,

al° 842.355

„".
.4. 4g*-4N
o»
C5).

'BANCO

PREDIAL

r de

9-

-

BANC O PREDI4
'
Es-5-215-de Gola

Requerente: Banco Predial do Estado
do Rio de Ja.rueiro S. A.
Local: Rio de Ja.netra
Requerente: Banco Predial do Ntad
Ci aase: 50
do Roo de Janeiro 8. A.;
Artigos: Operações bancárias
%Çtsact
Local: Rio de Janeiro
41.9 842.36,
Classe: 50
Artigos: Operações banca:MS
N. 843.372
l íaegoterente: Lance Predial do Estada
do Rio de Janeiro S. A.
Local: Rio de Janeiro
BANCO. PREDIa
Classe: 33
Requerente: — Banco Predial do
latada da Rio de Janeira S/A.
G2S`
Ia° 842.360
?O-Eira-O
Estabelecido no Rio de Janeiro
Classe 50
Artigos: — Operações bancárias
Requerente: Banco Predia:1 de Estad.
BANCO PREDIAL
do Rio de Janeiro S. A.,
N.9 852.354
r Local: Rio de Janeiro
Classe: 50
de Investimentos .
•
IRecaamente: Banco Predail do Ratado,
Artigos: Operações bancada.%
do Rio de Janeiro S. A.
EkACco PREDIAL
Local: Rio . de Janeiro
N.9 842.313
Requerente'? Banco Predial do Estada
Classe: kg
tt Estado de Mato Grosso
do Rio de Janeiro S. A.
Artigos: Operacões bzincári44
•
Local: Rio de Janeiro
N.9 842 367
Classe'. 50.
'BANCO. PREDInt
Requerente: — Banco Predial d
Artiaos: Investimentos
Estado do Rio de Janeiro S/A.
EStabelecido no Rio de Janeiro
Esta-do—dá Ballig
EAL
Classe 50
N9 842.361
Artigos: — Operações bancárias
Requerente: Banca Predial do Esta&
N.° 842.355
do Rio de Janeiro. S. A.,
Local: Rio de Janeiro
Requerente: 33aneo Predial do Es'atit.
Classe: 50
do Ria de Janeiro S. A.
Artigos: Operações bancária,
Local: Rio de Janeiro
Classe: 50
842,374
Requerente: Banco Predial da Estaria Artigos: Distribuição de valõreS, crédito, financiamento, investimento, addo Rio de Janeiro S. A.
ministração, corretagens, constilt_aia,
Locar: Rio de Janexo
auditoria, planejamento, orgaaizaçáo,
Classe: 50,
Eitramerente: — Banco Predial do
assistência técnica, assistência juriAxtigoa: Operaçoes baru:ala:Ma
Estado do Ria de Janeiro S/A.
dica, câmbio e seguros
Estabelecido no Rio de Janeiro
D1.9 842.362 a
Classe 50
N.9 842.368
,artigos: — Operações bancárias

DANCO PREDIAL
do Estado de Sefõiriè

N.* 842.256

ESANCO PREDIA1
do Estado do Par-=ã''

'

BANCO PREDIAL
Flurninense

BANCO PREDIAL:
Minei

PRE

BANCO PREDIAL
do Suf.

Requerente: Banco Predial do Esta.ta Requerente Banco Predial do Estado
do Rio de Janeiro
A.
do Rio de Janeiro S. A.
Local: Rio de Janeiro
Laca]: Rio de Janeilo
Classe: 50
Classe: 50
Artigos : Operações bancilias
Requerente: Banco Predial do Esta&
Artigos: Operações bancárias
Requerente: — Banco Predial do
do Rio de Janeiro S. A.
Estado do Rio de Janeiro S/A.
U2369.
rn9 842.363
Local: Rio de Janeiro
Etstabelecido no Rio de Janeiro
Classe: 50
etoase
Artigos: Operações bancárias
Artigos: — Operações bancarias
N.9 842..3%5
N. 842.357
h de São Paulo 1Reqacrente: Banco, Freche do Estala.
B ANCO PRED/ "-"
Al
do Ria de Janeiro S. A.'
BANUU PREDIAL
Local.: Rio de Janeira
Requerente: Banco Predial do Estado,
do Distrito Federal
Classe: 50,
ds Rio de Janeiro S. A.
do Estado do Acre'
Local: Rio de Janeiro
Ardam: Dastrilunaaa de vararea
fliranciamera:co. investaneato. adClasse: 50
Banco Predial do Estado
ministração, corretagens, consultaria, Requerente:
Artigo*: Operações Cancarias
do Rio de Janeiro S. A.
iquerente: — Banco Predial do
¡ planejamento,. organização, assistência
Local: Rio de Janeiro
N. 842.364
Estado do Rio de Janeiro S/A.
'técnica. assistência juridiaa, eambia e
C/asse 50
Estabelecido no Rio de Janeiro
seguros
Artigos: Operações Dan/
;:rasse 50
N.9 842.370.
N.9 842.376
artigas: — Operações bancárias

BANCO PREDIAL
do Estadc

Na 842.358

Banco Prediá

IBANCO PREDIAL
BANCE, "1-1REDIAL raauereare: Banto Radia: ào, Estado
do Nordeste
do Rio de Janeiro S. A.
do Estado do Ceara

c— A RECEPTORA —
SERVIÇOS TÉCNICOS EM
APARELHOS DE RÁDIO

E TELEVISÃO;
Local- Rio de Janeb.o
Claa.e: 50
Artigos: Distribuirão) de- vaiares. créBanco Predial doRstado Requerente: Doniphani ?Ita.eira
Reg ueren te : — Baj P. ea • al do dito financiamentn. investimento. ara Requerente:
do Rio de Janeiro S. k.
Souza
tranistraaão. c orret a ,:, as ronSalt 9r ia,
Estado do Rio de Janeiro S/A.
, zazação,
Local: Rio de Janea .0 Local: Guanobara
a.aditoria, alanejamenta arTa
EIstateleeido no Ria de. Janeiro
Classe: 50
Classes: 8 e 33
a.siçténeit técnica, assist&acta
Classe 50
Arfais:is: Onerar:6es Caneja:as
•
Titulo.
dica, câmbio e sertras
Astigcs: — Operações bancárias

.
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OFICIAL. ..(Sinle
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á

5)14.: 114.1.304

FAEL
ILNuereflit00 ,Rafaci Lopei
LOoal.,: Garanabara
•
'Classes:- 9.2 e VI
Título
Ns. 342.373-332

tée». •
-

•-•

BALLOON
Retuerente: Aristides Pileggi
aãO Paulo
- • -Classe: 41 . • —
-Arttgos: atum., balas, bombons, canja, .cararnelos; carnes, coalhadas, chocolates, celorantes para alimentos,
Churrascos, cremei, doces, drops, ex(,ratea • de ' frutas, essências alirnentiCias, frutas freaeaa, Sécaa e em calda,
geléias alimentícias, logurts, laticínios; legumes, leites, mel, 'melados,
milhos; tnoci)tás, mortadelas, mostardas, ovos preparados, pões, peixes,
pizaaa, presuntos, pudins,. ' refeições,
kareParadas,.. queijos, requeijões, saiam" salsichas, Sandúlches, sardinhas,
aorvetes; sucos alimentícios e tortas
alimentícias
. , .•
Clame: 42
• . .
Artigos: aguardentes; aperitivos, baf,idaa; bitter, • brandy,.cervejas; champagnes, oltopps, eidnia,.conhaques, geiaebra, gtn, kirsch, iraniana', licores,
quinatloa, rum, vinhos, vodka, whisky
.
. • . * . Classe: 43
Artigos:. águas gasosas, águas mineOds, bebidas sem álcool, essências paka refrigera.ntes, groselhas, guaranás,
(refreacos, refrescos em pó, .refrigerantes,. laranjadas, Illiatmatias,asodaa,nos de frutas , para aeWdas, xaropes
- para refrescos
•
Citasses: 41,-42 e 43
•
•.•• •
.Titulo •• - •Classe: 16.
-•
aerviçoa:.. prestação de serviços- de
•
- .
bar e rastauraute
•

-

-

,A.0+
. -

.

Març.ods 1963-

I 1

classe: _ to . - .i. ' , ,.: 1.-. e. !
Artigos: artigos; aparelhos á petrechos
para e, arte dentária: alicates, MaI l/MIM para extração de dentes, ar( tioidadores, agulhas para injeções,
, aparelhos de diatermia, bandejas hos,p talarea, bisturis, brocatt para citaita e de prótese, braços para mesas
jatuditares, conca, colheres cortantes,
espátulas, extratores, estgetes, grampos para suturas, ganchos para músculos, pinças anatômicas, porta-resíduos para gabinetes dentários, tesouras, boticões, aparelhos *para surdez,
aparelhos de pressão arterial, aparelhos de raios X, aparelhos de raios
ultra violeta, aparelhos para abaixar
língua, afastar lábios e gengivas, alargadores de canais, amalgamas para
obturações, aparelhos eletro dentários, cirúrgicos e eletro-diagnóstico,
arcos para serra _de ouro, aparelhos
de correção para os dentes, cêra colante, canetas para brocas para fins
dentários, copos para cuspideiras,
cubetas, cadeiras para dentista, ouro
para odontologia, ° dentes, moldes
dentaduras e pivos
.

Requerente: Gallo ttc Pilho Lr.lr,.
. Local: São Paulo
Classe: 10
Artigos: aparelhos e petrechos para
a' 'arte dentária: alicates, alavancas
para extraçãode clántes, ardeu/adores, agulhas para injeções, aparelhas
de diatermia, bandejas hospitalares,
bisturis, brocar para cl"nica e de prótese, braços para mesas auxiliares,
cones, colheres cortantes, espátulas,
extratores, estiletes, grampos para suturas, ganchos para músculos, pinças'
anatõmicas, porta resíduos para ga1l' 342.389
binetes dentários, tesouras, boticõea;
aparelhos para surdez, aparelhos para
abaixar língua, afastar lábios e genE D1 A
givas, alargadores *CA canais, aparelhos de 'pressão arterial, 'aparelhos de
raios' X, aparelhos çie raios ultra violeta, amalgamas para obturações, apaRequerente: Hospital Vila rrudente
relhos *eletro dentários, cirúrgicos e
eletro-diagnóstico, arcos para serra de
ica.
-em- São Paulo EstabelecidoLl
0uro,. ararelhos de correção para os •
-Classe: • 50 .
dentes, dam colante, para
brocas para fins dentái
os,- copos para Artigos: marca cic serviços-de prestação
cuspideira& cubelas, cadeiras para dc serviços médicos cirúrgicos e odondentista, ouro para odontologia, daitoldgicos
. tes, moldes, dentaduras e pivos
nn•••nn••
812.30á
• N? 842.387 , •
.
,
•

-EMA -.ASSIáTEN..CIA NtDICA X EM' PRÊSX:S. Paulo- Cátnt'al_

1) O 45,5P

1g9 842.343

• 5> .Ç6C4'
CS
kie

Requerente: Gaio &E Filho Ltda.
Local: ,São .paulo
. Classe: 10 .Artigos: artigo., aparelhos e petrechos
pára a arte dentária: alicates alavancas para extração de dentes, ar‘z,
ticuladores, agulhas para injeções,
nequerente: fiermeth Carla; Hancok aparelhos de diatermia, bandejas hospitalares, bisturis, brocas para clíniraoaal: Guanabara
ca e de • prótese, braços para mesas
Classe:. 43
auxiliares, cones, colherei; cortantes,
Artigos: na classe
espátulas, extratores, estiletes, gram642.284
N9
pos para suturas, ganchos para músculos, pinças anatômicas, , pOrta-restduos para gabinetes dentários, tesouras, boticões, aparelhos para surdez,
aparelhos para abaixar língua,, afastar lábios e gengivas, alargadorea de
11c-quarenta: Kenneth. Carlos liancOk canais, aparelhos de, pressão arterial,
aparelhos de raios X, aparelhos de
Local! Guanabara
raios ultra violeta,' amalgamas para
Classe: 48
obturações, aparelhos eletro dentáArtigos: na classe
rios, cirúrgicos e eietro-diagnóstico,
11-9 Ft$2 2111,
arcos para serra de ouro, aparelhos
de correção para os dentes, cêra colante, canetas para brocas para fins
dentados, oapos para cuspideiras,
cubetas, cadeiras para dentista, Ouro
para odontologia, dentes, moldes,
dentaduras e pivos
PH D. BRASILEIRA.
Nv 812.383
Paquerente: Duratan 8. A. Indústria
gr:ornércio
õgzo •
•
Locai: São ?atilo •
ladustr,ia-Dmaliellnk
Classe:. 41 • .
.
Artigos: '4arinhas • ai:mentia/as, fari• 1. raat de cereais, fir..in.ha te manOlooas
•
...-f oba c, mesa; farinha' de trigo,
Requerente: Collo , Pilho Ltda.'
. • - macariáta,-massau aligae.tatiotaa
• s Local: SM E'tkults

N' 842.392

Requerente: Pravel — Predial de
Administração, Vendas e EmPree»...
dimèntos Ltda..
È.stabelecido em São Paulo
Classe: 50
Artigos: Administração, construção, corretagem, armações instalações, montagens; urbanização, pavimentação, arrua-mentos, arquitetará engenharia financia:,
mentoà, terraplenanem, loteamentos,
nejamentos, incorporações,', empreendi.
mentos e investimentos, vendas e plani •
nificação.
l\P 842.393

'AS LIBERTINAs
Requerente: João Callegaro, António
José de Lima e .Carlos Oscar Reiche.n
bach Pilho
Estabelecido em São Paulo
•
Classe: 32
Arjgos":
Titulo
de
filme
.
_ .•
•
N° 542..395

, Requerente; Hospital Vila Prudente
Ltda.
•
Estabelecido em. São Paulo
Classe: 33
Titulo de • estabelecimento

dp,C)

1\15 842.391

-

s.1„-tt •

ReqUereiie: Ernprospla,d ilmbalarnst
'Plásticas Ltda.
Estabelecido em: São Paulo
Classe:' 28
Artigos: 'embalagens plásticas
Na.
' 842.396-398
0¥

BEL

uovo-.

ras; etnáquiaas para- pulverizar • desinfe.
tantas, ' Máquinas de 'pódar, rolos * coalpressores para esfarelar terra, máquinas
sachadeiras máquinas trilhadeiras;
quinas serneadeiras, lâminas 'dianteiras e
carregadeiras frontais usadas em agri.
cultura e tratores a 'serem usados eia
trabalhos de fazendas

3.:illUA; 10'

InductriaSmaileirm
Requerente : India — Indústria Nacional de Implementos Agrícolas
•
Ltda.
Estabelecido em São Paulo
Artigos: as seguintes máquinas e utensílios para serem usadas exclusivamente
na agricultura: Arados, máquinas adubadeiras, máquinas arrancadoras de tocos, máquinas de borrifar desinfetantes,
charruas, máqu.inas ceifadeiras', máquinas cultivadoras, máquinas Carpideiras,
máquinas escarificadoras, máquinas de
empilliadores combinados, máquinas enxofradeiras, máquinas ensilhadeiras. facas para máquinas agrícolas, grades de
discos, ou dentes, máquinas de irrigação,
lança-chamas , máquinas de Matar formigas . e outros insetos, moinhos de ven':(3
rurais, motoaradost máquinas nivelado-

Reluerente: Elétrica Danúbio Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 8
Artigos: Na classe
Claise: 11
Artigos: Na classe
Classe: 16
Artigos: Na classe
842.391

INDIO P4AGÚAIO
. •
:RègUerente:Dja!mri Leite
ÉstabeleciU e. m: São Paulo
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enciclOpédias folhetos, .fojhmhas;
` jeiais livrus luipressos, músicas irapreSr;
sus ,revistas, roteiros impressos, orquestras, peças teatrais e cinematográficas,
programas circencenses, programas rar
diolônicos e programas de televisão
(lutas na televisão) e peças de televisão
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ChBEDÉLO

Ns. 842.399-400
+1 XSTRUTURAMA.

ludulktr-la Brasiletre

avatnic~tue esemaitetu" •

y
rente: Evorist4) MáTità

Grau

*INV. •.111.011

1

004 7111/If

Local: São Paulo
Classe:. 16
Artigos: Na classe
Classe:: 50.
.Artigos: Na classe

Requerente: Tone Moinhos do Brasil
do , Brasil S. A. — amarelai
Industria Agricola
Local: Paraíba
Classe:
Artigos: Farinha de trigo in

N" 81€2. 401

1\1" 842.405

Re q uerente:. xi,omparnua Israsitewte,

'carbureto' de CaLtio
Local: Guanabara
Nome de Empresa
N' 842..409

FITAN
NICOSTIthar IIRASMEIRA

junte: Industria Reunidas Titan
S. A.
Local: São Paulo
Classe: 10
Artigos: Na classe
—
N° 892.402

INDÚSTRIA BRASIIIIRA

/1,157/70T4

CuLTORPt POWI%

rPc51

Dr 842.1.12

Re „bierente: jacques Laa,..-Wee ele burlet
Local: Guanabara
Classe: 32
Artigos: Titulo . de Estabelecimento

INDUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: L. Castro
Local: Estado do Rio de Janeiro
Classe: 49
Artigos: Na classe
N" 842.108

EDIFÍCIO
NDA IÁ

N° 842.415

r...rquerenie: e...encteminio do tdilicio
Indaià
Local: Guanabara
Classe: 33
Titulo de Estabelecimento
N" 842.411

"OU STRI L

WAS4411R1

t NDÚSTRIA BRAMIRA ;

'Y Requerente: Mobiliária Novolar Ltaa,
Local: Guanabara
Classe: 15 e 34
Artigos: Classe 15 (artigos da class:
Classe 34 (artigos da classe)
N 842.116

Artica.r;;, Na classe

Reverie

Reglierente Campanha 'Brasiteira de
Indústria Brasileira
Cálcio
Local estah..f'.. ido: Rio. , de janeiro -Ghinàbara
: Transpee:vi 5. A. -- Tc,r
1'4
v, lt 14 CP •,:•
't45`?.1e*:.* 1 é
sentem-Fl. e Serviços de Pav ¡MCI: t.M10
Requerente: , Sião Pauli? Alpargatas S
AL tiqáS , : carbureto. de .Cáicio
Uca]: São, Paulo
SOO, .PaálO.'
elaaSe**1
inétártéas`'Ll!'
Cla4e: 50
"
Classe: '37
Artigos: Terraplenagep e pavimentação
classe 5
Artigos: Na Classe
INDÚSTRIA BPASIIIIRA

Renuerente: Aliança da Bahia
zação S. A.
Local; Guanabara
Classe: 50
Artigos: Artigos da Clasa

NOVOLAk

N" 842.403

• TRANSPAVI

ALBACAP

N^ 842.110

Ratjuerente: Indústria Reunidas Titan
S. A.
São Paulo
Classe: 10
Artigos: Na classe

Cordaro
Reqtgerenie:'
Cia. Ltda.
Locai': 'São Paulo
• Cinsse: . 49

S:j1

N" 842.414

Requerente: Transpavi S. A.
Terraplanagem e Serviços de
Pavimentação
Local: São Paulo
' Classe: 50,
Artigos: Terraplenagens e pavimentação
1140511ZIA BRASPLEPRA

ixequerente: Parquet Paulista
A.
Localz Guanabara
Classe: 16
Artigo: Baalustre de' construções, .bate
tes para construções, blocos para
mentaçeto, caibros preparados para ecn •
L ições, caixilhos, chapas para
ções, colunas paia construções, dibiSi
pré-fabricadas, edificações pré-raoldad,
esquadrias, estacas preparadas pacOi •
truções, forros, frisos, grades, im ikérrtu bilizantes, janelas, ladrilhos, lambi
cuieira preparada paru construçãon.p.
quetes, pisos, portas, portões, postes, .•
leiras, tacos . venezianas e vigas

N ACIONAL Ut
I1:4 141NISfRAÇÃO
PARTTCIPAÇÕES

Requerente: Cia Nacional de Admitir tração e Partic;pações
Local: Guaanbara
Classe: 33 — Titulo
N' 84? 41'i

ALFA
Requerente: Alia. Distribuidora de Tit ::,¡.:030s•e-Vakinee,Mthilitários.Ltda.
•
Classe; 50
Artigos: Artigo; da Classe,
•

1
•

!

!

AA R rço de
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• 904 Giihrtrti-foint

..

itefatos e substâncias químicas n'aa
incluídos em Outras classes
Classe 9
,
Artigos: Artefatos . ete boriacha e rui j tapecha, • não ..,. incluídos , 4etu outras

1,P S12.421

/H9-'7312 424 '
;

'

;

•
gi
. SOlida Di,•dribuidara de Titiados e VJôres ob,liariem Ltda.
Classe: 50 .Artigo!3 . A.rtigos da Cla.ise
I

N" 812.419

I

avaiana

ReqUereritet

andlIskria 'Brasileira
•

Reque,n/te: C. G.Freitai
Gtnanbara
Classe.: 50
Artigos: Se r viço, de Vagens e
cursões Turísticas em grupo ou
isoladamente

Qu

Requerente: Feijão 4r Cia. Ltda.
METAL
.1WP 8.1. 1'23
Local: São Paulo
Classe 43
Ilà)StRUI VASILEIRA •
Artigos: Aguas minerais. naturais ou
artificiais; sodas, sifões, aguas tónicas, ginger-ales, refrescos gzi.sosos ou
ALIMU S. IMPORTAÇÁO,
não, espumantes ou não, naturais ou
lequercite Qu .taJ Cootnércio e In- artificiais; xaropes sem álcool para
E EVORTAÇÃO, COMÉRCIO
dústria, ImPortação e 'ggportraçã,› S. A. refrescos, de frutas, de flores_ de
E
INDÚSTRIA IMOBILIÁRIA'
• Local: Guanabara
raizes, de sementes, de planias, ou
•
de essências; sucos ou extratos rias
Classe: 41 •.
iE AGROPECUÁRIA
laranja, de
iscos da limão,
Artigo3: ArtiçNÁ da C1a3se
mesmas, naturais ou artificiais; retamarino, de guaraná, de hortelã,
N" 812.420
de abacaxi, de ananaz, de groselha, Requerente: Ailmee S.A. Importação
de caju ou de -outras frutas ott plan- e Exportação, Comércio e Indústria
Imobiliária. e Agropecuária
tas; guaraná espumante, granadina
Local: São Paulo
,CARROUSSEL
e capilé
Classe: Nome de Ernpréra
N' 342.129
Ns. 842.430- 32
\1tNFANT1L
ilequerente:

Carrous3e1 rarantil••Modas

Gênero, de ri-

'Poria

Sogrmoní

N° 811.125.

Brasileira

ttecitiáente: [dto Distribuidora de Tíe -Valôres IVIobiliários Ltda.
tulos
•
.
Local: Guanabara
Clastei 50
'
Artigos: Artigos da Cla3se
,

+

Nó 812.422

.

Requerente; Orélio Roncai() Is
Limitada
Sã.,r Paulo
Classe 41
Artigos: Sorvetes e gelados
812.4?.1

ASSEJUR
_

4 c!as ..v...
i

•

-,•

Ns. 842.136-437

'VARJÃO
INDÜSTRIA BRASiLEIRA.

P„equerente.: Companhia DS11.11,
.'. 1.7arjão Açúcar e Álcool
Local: São Paulo
Classe 38
Artigos: Papéis em geral para" eacravar. de escritório e contabilidade,
cartões comerciais, envelopes, notas,
faturas, duplicatas, cheques. enderêça
telegráfico, letras • de. câmbio, notaa
promissórias, recibos, álbuns, agendas,
blocos para anotações, caixas. da
papelão, capas para documentos, pastas arquivadoras, invólucros de papel
ou cartolina, livros de conlabiliclaria
e na propaganda e publicidade escrita,
• falada ou transmitida pela TV
Classe 43
Artigos: Conto marca genérica para
distinguir e assinalar sementes e mu das_ para a agricultura, horticultura
e a floricultura. flores naturaia
N, 842.433

ASSESSORIA TÉCNICA
JURIDICA ECONÔMICA

INDOSER,A BRASILEIRA

Ftequerente: Alimex S.A. fanoortação
e Excvartação, Comércio e Indústria
•Imobiliária • e Agropeeuáraa
Local: São Paulo
Classe v
Artigos: Dilueutes e dissolvemes
micos, fixadores e pós Químicos, glicerina para indústria; potassa, sodas
químicas, tulfatos, álcalis quillitco.s,
abrasivos, absorventes- e aceleradoras
gulmicos, água oxigenada. destilada
e aguarrás para indústria
Classe 19
Artigos: Artigos da • classe
Classe 50
Requerente: Elisa — Editara de Livroa
Artigos: , Administração de Pena
Infantis S.A..
e atividades imobiliárias
' Local: Guanabara .
• Casse 32
•
.
i342.433
Artigos: Livroa, revistas e publicaçõaa
impressas
•SHANIPOO ALIZANTE
N! 842.430
tivOiCrsrai 3 RAS LEI R a

ancierante: Ari Garcia Martins
Local: Rio de Janeiro
.
Casse 48
t VOU: MiljSKO
Artigos: Shainpoo
Titulo
Classe 1
.
Artigos: • Sultatinicias e prer,arações
INt.' 842.428
quicrtioas usadas na indústria, ria
eequerente: SM113,5C — Sociedade Mafotografia e nas análises químicas.
;intenção e: ServIçõs de Aisoalbeu
Aiubstaneies e preparações químicas
DesinsetizaçSo Ltda.
antl-corrosivas e antl-oxiilantes
Expressik›
Classe: 33
Classe 2
Artigas: Substancias . ,e preparações
Gênero de Negócio
aufnaloas usadas na agricultura, na
horticultura, tia vewrinária e para
N' 842.423
• fins sanitários
Classe 3
-••
•
•
Artigos: Substâncias químicos, pro- - frniftCIO NOSSÀ.
dutos e preparados para 'serena usados
. na medicina e tia farmácia
'Claase 4 • .S)ZIN,k1g011A , DE LOI.IRD11
Artigos: substancias de origem ani•
mal, vegetal _cai Mineral, em bruto
• •
ou paretalmente preparadas .e
Ceque.rent,e; Candominio do 2difick. • Requere;nte:-Dr. Octavin-IT'reitaa
•incluídas em outras classes
- . Local: Guanabara
Nossa Senhora de Loui.Jes
.
Classe 2&
o
• ''."
LoCal: Guanabara"
-• • Clas5e 5) Artigos:. ..al-tefatts e Produtos.tieàbaaoS
vegetal:
Classe: 3;o .
Serviço: , 44'ses. so. ria t4étitcá.,. linIdVna
• ..• •
- arrezo,
.• tsooticisa.4:4-'
• •
.
.
. - outras clasSes;
„nas- inChairiag• 2Nz1igus:, .Titulo, de .. Z.StObeie4eato
:D_EP E T' I 2: Til

•

'

NLIMEK'

raneiro
•

13(513

Requerente: Dr. Octavio Frattaa
Landi Guanabara
Classes: 33 e ao

•

eistribuidop Brasil
chs Pneus Ltda.
Requerente: Distribuidora tac-asiteira.
- de Pneus Ltda.
Local: Guanabara
Bspécie: Nome comerciai
842.441

GABARR1BON
INDUSTRIA:BRASILEIRA

.-

Quina'iea e parnutcéutica.
.
do,Brasil Ltda.
Local: Guanabara
•
Classe
-Artigoat , _Uni' -produto .:.farmar.êútice,-.
tratarotetit:o
-:.dcasistema.
haabaksa,¡.-.nomexvosa..central
- •• •
Rnuerente:

fa
ld 842.142, ,
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Março der 13968 11551.

N9 84i. 41 44 ' )

1 'é 'a higiene, exceto os incluídos
' • • rria classe 34. Máquinas, aparei:MS.'
e instalações hospitalares, de expurgo e • fins análogos, excetd
. móveis da classe 40, inclusive
toalhas higiênicas, panos h1giêntecs1
' lenços, toalhas e panos sanitáric
— ._._
Reqiierentér` Delsul. Comércio ie ,NI eN9 842.448
cênica SA.'
Classe 33
tocai: Guanabora

• ,
.. • . N:' `. 84Ve5r-

DELSUL

N° 842.4*

AEROSOL .
!NDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Piatro Mário, Palreaste,
Bogianchini
Local: Guanabara
Artigos: Automóveis, lanchas, trens;
navios, velocípedes, escorregas, ganerras, tanques, bonecos, carros, boLB carrapatas, telefones, espingardas,
tevólveres, atiradeiras, patinetes, caias, figuras, de animais em madeira,
bolas de gude
Classe 49
&rtigos: Aventais, agasalhos, boleios,
tapas, casacos, capotes, camisas, calões, "shortes", chapéus, caitolas,
luépis, coletes, gravatas, luvas, combinações, unifor mes, salas, vestidos,
paletós, calças, ternos completos
Classe 36
Artigos: Fotografias reveladas, gra/uras, manequins de papel, tubos,
postais de papel, figoras,
artificiais, clichés, plantas, desenhos,
maquetas
Classe 25
artigos: Casimiras, cambraias,
*da, cetim, cretone, damasco, rayon,
laanela, gorgurão, gabardine, jessey,
iiierlin, miisseline, opala, organdi,
sarja
Classe 23
Artigos: Refrigeradores, televisões,
rádios; máquinas falantes, enceradeiras, liquidificadores, bebedouros,
incubadeiras, ventiladores, batedeiras, microscópios, fornos, relógios,
aparelhos para sinalização, aparelhos fotográficos e discos gravados
Classe 8
N o 842.440

Requerente: Rhodia —
miem e Têxteis S.A.
Local: São Pau:o
Classe: 43
Artigos: da casse

c71(lanagpment

R's`Lt

s

N9 812.453

PRESS

.1'

INDÚSTRIA BRASILEIRA'

Requerente: Arthur Young & Company, nome sob o qual opera
a sociedade civil Martin Hermanos
y fasoaiados
Local: Argentina
Classe 50
Atividade: Serviços de avaliação,
exame e recrutamento de pesscal
e funções
N9 842.446

RequeLeata: Jontison & Johnsori
Local: Estados Unidos da América
Classe 10
Artigos: Instrumentos, máquinas,
. aparelhos, e petrechos para a medicina, a. ante dentária, a cirurgia
e a higiene, exceto os incluídos
na classe 34; máquinas, aparelhos
e instalações hospitalares, de expurgo e fins análogos, exceto
móveis da classe 40, inclusive
toalhas higiênicas, panos higiénicos,
lenços, toalhas e panos sanitário
° 842.449

SCA RT I

e

.

Requerente: J. R. Geigy S.A.
Local:: Suíça
Classe 3
Artigos: Um preparado laxante
N° 842.450

GMINUCLEON

Requerente: Rhodia —
Quimicas e Têxteis S.A.
Classe: 22
Artigos: da classe
Clas:e: 23
Artigos: da classe
Classe: 36
Artigos: da classe
N 9 842.454

1.•

RHODIASTY12
INDÚSTRIA BRASILEIRA'

Requerente: Rhodia — indústr:

Químicas e Têxteis S.A.
Local: São Paulo
Classe: 22
Artigos: da classe.
Classe: 23
.
Artigos: da classe
Classe: 36
Artigos: da classe
N9 842.455

RHOL1AGE •I•'?' n

INDÚSTRIA BRASILEIRA

SELECRON

INDÚSTRIA BRASILEIRA

1,115/1PA
BRISA

INDÚSTRIA BRASILEIRA,
Requerente: Arthur Young & Company, nome sob o qual opera
•
a sociedade civil Martin /ler/manos
y Asociados
Requerente: Rhodia — Inenalitri•
Quiinica e Parmi.ceudca.
.{f f uerent
Local: Argentina
Químicas e Têxteis S.A,
Nikkho do Brasil Lida,
IReq,perente: Ciba SOciété Anonyme
Local: São Paulo
Local: Guanabara
(em4lemão: Ciba Aktiengesellschaft)
Classe 50
Classe: 22
(em. inglês: Cibo.. Limited)
Atividade: Serviam dee avaliaçã.'m
Classe 3
Local:: Suíça
Artigos: da classe
exame e recrutamento de pessoal
2
Classe
Classe: 23 •
tigos: Um produto farmacêutico
e funções
Artigos: da classe
Artigos: Preparados para exterminar
salteado no tratamento do sistema
plantas, e animai sdaminhos
nervoso central
Artigos: da classe
N9 842.447
Artigos: da classe
N° 842.451
Classe: 49
N9842.443
N9 842.456

YA )(A

ttosuerentar D.~1 Cismarei° a Mecânica S.A.
Lw_ral • n-r-nabora
-Viasses: J. 2.3'45.
(S. '7 9 .0, 12, 13.
44, 15, 16, 17, lã, 79, 22, 23. 24, 25,
ts..‘ 27, 28, 29, 30, 31, 32. 34, 35. A6,
,VI, 139, 49. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49
4,..rtisos: Das classes •

011)(1""'A 0r'A.511.EIRÀ;

Requerente: Rhodia — inchlatrit.
Químicas e Têxteis S.A.
Local: São Paulo
,
Classe: 21
Artigos: da alasse
Classe: 22
R.equerente: Johnson & Johnson.
Ar.,igos: da classe
Local
ausinetrias
tados: Unidos-. das América, ;Requerera... 11.11.10.114,
Clase: 23
Químicas e, Têxteiír
I
C/asees /tf
Artigos: da classe
Local; são Paulo
Artigos: Ipstriunentos, mUlulnaS,
Classe: 36
aparelhos e petrechos para a me+,
Classe 46
Artigos: dá classe
Artigos: Da classe
gieipa,.a. arte ( entár)a, 4 ,eiTurRic
,
•,
a ...
.!.1."1
4
INDÚSTRIA BRASILEIRA

e
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• MARIO UMAL (beça.% fia p
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'

:ha/UW.01~1~6

•

REGULAMÈNT
D

S CIAL

PREVI

(com as alterações)
DIVULGAÇÃO Ar I. iø2

•

nn•••••••n••••n •• ••••

Preço: NCr$ 0,63
A VENDA
•

Na G/orneiem"

Seção de Veadast Av. Rodrigues
kgèn,c69
ffilibtada. -.(.4 patiialom

Whnistérto cia Pasmada

peio Serviço de Ramagem Pada
tror fãreeRfe

_
•••nn•••••••••r

_

Iègliwwwweenetfe

PREÇO.

po NÚMERO . DE. RIOJE: MI-1$ 0,19

