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Expediente do Diretor Geral

The Norwich Pharmacal CompaR
REVISTA DA PROPRIEDADE i(recurso
interposto ao deferimento dl
marca Furaciclina - Têrmo mime(
ro 555.234).
INDUSTRIAL
Confecçõen Vivien S. A. (recurs1

ao deferimento da mem
Dehydag De.utische Hydriewerk e No 1.404-59 I - marca "Gerbo" - interposto
Dia 9 de julho de 1968
Cinclerela - Têrmo no 563.500).
GMBH.
reg.
int.
no
84.818
do
requerente
Alarcas liberadas pela AGRE tio
.No 1.340-59 - marca "Eulactor" - iSonma Fettchenne UMBU.
S. A. Moinho Santista Inds. Ge
Banco do Brasil
registro int. n9 86.631 do requereu- 1 N9 1.403-59 - marca "Benso" - raia (recurso interposto ao deferir
;
Dehyaag Deutscne Hydrierwerk e 1 reg. ml. n9 47.694 ao requerente mento do nome com - Bril S. 4,
N9 1.089 - marca "Urbrand" Ind(istria, e Comércio - Têrtno nta
Borime Fettchemie GlVIBH,
Reg. Int. n9 69.938 do requerente
rfteró 567.389).
N9 1.341-59 - marca "Hydroter
ásbach & Co.
No 1.407-59 -- marca "Astarit" -Ind. Brasileira do Peixe S. A.
pira"
reg.
int.
no
05.808
ao
re
N9 1.0e0-59 - marca "Asbach
- reg. int. W 87.460 .do requerente PESCAL (recurso interposto ao defe
querena?.
Deellydag
Deutsche
Hydrier
- Bonme Fettcheme GMBH.
IJ-alt" - Reg. Int. no 43.153 do rerimento da marca Jescal - Têrm(
werke GMBH.
auerente ASbs.ch & Co.
No 1.408-59 - marca "Hartol" NO 1.342-59 - marca '"Anelka" - reg. Int. no 74.07b ao requerente no. 569.582).
No 1.091-59 - marca "Asbach
Z.Tralt" - Reg. Int. /1 9 93.158 do re- registro ml. no 83.831 do requeren- Bonme Fettchernie GMBH.
Soc. Técnica de Materiais Sotemi
te Dehydag Deutsche Hydriewerke No 1.410-59 - marca "Fewa" - S. A. (recurso interposto ao deferi
guerente Asbach & Co.
GMBH.
reg. int. no 67.636 ao - requerente mento da marca Sotele - Têrm0 na,
N9 1.101-59 - in.arca "Kerit" mero 570.770).
Reg. int. no 67.915 do requorenee ,In-- No 1:313-59 - marca "Lorre" - Bonme Fettehemie GIVIBH.
(ernationale Galalecogesellschaft .41c- registro int. no 75.048 - do reque- - NO 1.411-59 - marca "Repellat"
Instituto Médico Industrial de Apll
reg. int. n9 78.433 do requerente cações Científicas (IMIDAS) (recua
1enge5e1I5chaft.
rente Dehydag Deutsche .EIydrierBohme
Fettenemie
GMBH.
GMBH.
so interposto ao indeferimento 0
N9 1.103-59 - marca "Gekailth" - werke
No 1.912-59 - marca "Nomalit" N9 1.344-59 - marca "MethylhePlebotrop - Têrm0 MIMO
Reg. Int. n9 33.257 do requerente kalin" - reg. int.. no 56.887 do re- reg. int. no 88.193 elo requerente marca
)e 570.777).
ternationale
Galali thgeselischaf querente Dehydag Deutsche Hydrie- Bohme Fettchemie GMBH.
Cia. Industrial Rio Guahyba (re
taktiengesellschaf t
• N9 J.413-59 - marca ",Fliol" - curso
werke GMBH.
interposto ao in deferimento d
reg. int. no 84.814 - ao requerente marca BB - Têrmo n9
N9 1.107-59 - marca "Vaivo" 573.739).
NO 1.345-59 - marca "Hydrolin" Bolime Fettcriemie GMBH.
:eg. int. no 48.906 do requerente - reg. .int. no 79.046 do requerenDavide (=pari Milano Societa Pe
No
1.414-59
-marca
"Gardinol"
Deutsche Philips Gesellschaft MBH. te Dehydag Deutsche Hydrierwerke __. reg.
(recurso interposto ao dele
Int. n9 70.764 do requerente Azioni
rimento da marca Turin Têrm
Bohme Fettchemie C.iMBH.
N9 1.226-59 - marca "Vacublitz" GMBH.
no 553.282).
- reg. int. no 71.622 do . requeren_e
No 1.387-59 - marca "Limitai"
N9 1.415-59 - marca "Bensoclin"
asrani GiVIBII.
a) notificar o recorrente pata com
- reg. int. no 88.188 do requerente - reg. int. n9 47.695 do requerente
•
NO 1.247-59 - marca "O'old Pfeit" Bohnic Fettchente GMBH.
pletar . a taxa de recurso;
Bohme
Fettchemie
GMBH.
- reg. int. n o 83.576 do requerente
b) publicar o recurso.
No 1.419-59 - marca "Vivil" NO 1.388-59 - marca “Adalin" aold-Pfeil Ludwig grumin Ale tienreg.
int.
n9
41.018
-do
requerente
reg. int. , n9 75.685 do requerente
Dimas de Melo Pimenta (recUrsr
msollschaft.
Vivi! A. Muller & Co.
interposto ao i ndeferimento da marBohme Pettchemie GMBB.
N9 1.251-59 - marca "Rilan" - No 1.389-59 •- marca '-Nutroi" NO 1.920-59 - marca "Vivil-Pep- ca Dimas - Têrino n9 557.023).
'eg. int. no '72.026 do iequerente reg stro int. no 83.632 do . requeren- permint" - reg. int. no 44.142 r!.(:)
a) notificar o recerrente para com.
) e ri ydag Deutsche klyfrierwerke te Bohme Fettchemie GMBH.
requerente Vivil A: Mutler & Co.
pletar a taxa de recurso;
MB H.
NO 1.699-59 - •marca 'fIazet" b) publicar o recurso.
NO 1.253-59 - marca "Lanette" - No 1.390-59 - marca "Silkol" - reg. int. no 51.209 Co requerente
Exigências
•eg. ml. no 72.027 do requerente registro int. rio 63.129 do requerente Hazet - Werk "Herman Zerver.
)ehydag Deutsche Hydrierwerke Bohme Fettchemie GMBH.
.Termos com exigências a cumprir:
Diversos
No 1.391-59 - marca "Somar Ind. Base Participantes S. A.
NO 1.254-59 - marca "Tetralin" reg.stro
Gustavo Pappermann -- na Lern::ne .7:‘-e)UBASE
int. no 84.515 - do reque- reg. int. n9 87.;:(59 do requerente rente - Bohme Fettenemie GMBH. cia contra a firma Brunner & Cia. n9 533.747). (recorrente - do Têrm0
Jehy dag 1) .--utsche Hyclriw.werke
No 1.393-59 - marca "Printol" - Ltda. - Processo n o 5.364-68. - Casa Editerra. Vecchi Ltda. (recor1‘. 1 13 H
reg. int. W 74.672 do requerente Tendo em vista a doeomentaçáo de rente do Têrmo n9 539.570).
fls. 14-16 e considerando procedenNo 1.255•3 - marca "Sulfopon" Borime Fettchmie GMBH.
Gennaro Teófilo & Cia. Ltda. 13
No 1.394-59 - marca "Definclol" tes as arg umentacões apresealtadas,
- reg. int. no 87.176 do requerente
nr
orrogue-se n orno para defesa até Theoto S. A. Ind. e : Com. -(recor.
) e h y dag Deutsche Hydrieewerke - reg. MI, rio 81.395 do requerente
rente do Téreeo n9 540.154).
Bohme Fettchemie GMBH.
dia 29 de julho do corrente ann
Socil Pró Pecuarit, S. A. (recorN9 1.257-39 - marca "Tekin"
No 1.379-59 - marca "L:vi" - rerente do Têrrno ri o 540.9185. 1
•eg. ml.
n9 83.289 do requerente gistro int. no 84.813, do requerente
Alcântara Machado Publicidade .3o.
;e Dehycleg Deutsche Hydriewerice 'Bolune Fettchemie GMBH.
Seção de Recursos
ciedade Anônima (recorrente do Ur.
3MBH.
1.399-59
marca
"Enciol"
mo no 540.951).
i
N9 1.258-59 - marca "Ocenol" - No int. no 83,033 do requerente
Dia j de Julho de 1968
'egistro interno número '79.049 do re- reg.
IRPASA - Inds. Reunidas ParaBohme Fettchemie GMBH:
Recursos Interpostos
alerente Dehyciag Deutsche Hyciriernaenses S. !,. (recorrente -Co Têrm0
No 1.400-59 - marca "Avirol" gerke GMBH,
reg. int. n9 33.736 - do requerente Dr., Willmar Schwabe Gmbh (re- no 542.723).
A Novaquimica Labs. S. A. (recurso ' , interposto ao deferimento da
No 1.334-59 - marca "Dehydag" Bobine Fettchemie
- registro interno n9 79.200 do re- No 1.401-59 - marca "Ecolit" -- marca Homeopatia Schwabe - Têr- corrente do Térmo n9 542.782) k•J
merente Dehydag • Dentsche laidrier- reg. int. no 86.283 do requerente mo no 520.880).
Samuel Gandelmaia (recorrente do
verke GMBH.
Comerciai Pereira Barretto S. A. Têrmo n o 542.791).
Botnne, Fettchemie GMBH.
Paes de Barros S. A. Imóveis g
No 1.337-59 - malca "Ceroxin" - N o 1.402-59 - merca "Arosim - (recurso interposto ao , indeferimento
da
insígnia
PB
Comercial
Pereira
Adm., Com. (recorrente do Têm°
.egistoe interno no 79.047 do reque- reg. int. no 84.816 do requeronte
Berretto - Termo n9 521.911).
rio 542.927).
'ent eDarivdag Detitsche ,Hydrier- Behme Fettchemie GMBH,. vette GA/1BR.
A Novacruimica Labs.- S. A. (recurNO 1.40R-59 - marca "Movadol"
len cortadora e Exportadora, Caldas
No 1.338-5 - marca "Elexann" - - reg. int. 84.81.2 do requerente -o in f ernosto no deferimento da mar- Correia
Ltda. (recorrente do 'armo
egistro int. no 54.386 do requereu- Bohme Fettchemin GMBH,.
ca Majer
Têrmo
549.693),
no
I
542.956)

I-

2954 Turca-feira 15

DIÁRIO

OFICIAL (Seção III)

EXPEDIENTE

- As RepartiçOes . PáblicaN de-

entregar na Seção de Coraumcsções tio Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 liorzs. o expediente destinado à
k,fiãO

DEPARTAMENTO OE , IMPRêNSA N.et,CICNAL

Julho do 1963
- As .1,N:fiar:Iras rencicias pea,
clerão ser stiSpettsaS Sfril prt i3/4{1
aUiSO

-

Para evitar interrapsiie
dos órgjio ofie..iei.s a to.
novação de ãssina r ura deve mr
CnC
CV si. nV$ÇO DO .ur.u..C.CÔtcw
,36 trlaÇÂO ess REC2,AÇA0
c LC)PIA NO GUIMARÃES solicitada com antccedencia
1. B. DE ALMEIDA CARNEIRO'
tinta f.301 diaf
DIÁRIO OFICIAL
- Na parte superiDt 'rio eznie*aça°
réçc estão cortsignados o mánleaa
Ce.p...-tmer.or.y,,
p•o,. btic.d.... á., agi...n...1e
do talão de eegistro absinatura
r-, q p•latle.el* .r.q uetrio..1 oto. Min Ist
e o mês e o ano em que findará.
Ø.
• O•
ra n fus OR

ALbERTO DF BPITTO PEkin

- As reclamações pertinentes
!nateria retribuida, no y casos de
on emissão, deverão ser
formuladas por escrito á Seção
de Redação, ate o quinto dia útil
aubi,eefü,ente 41 publicação no
Órgão oficial.

Iff pr .& bhe rosa

Á Seção de Reda0o fun:ã)l. para ateth l imento do paliYO, de 11 h UI-130:n.

Oticiraise

Pagartirrfá.tirri tte ql.onea Nacioisid

--- a.,sini.-...tueas das Repartações PúHzsas serão enguia e de-

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES C PAR Ilcui.ARES

remessa

PliNCIONikíticea

verão :,et renovadas atê 28 de ,Pevereiro.

- Os originiais, devid»menie
Capitale interior
Capital e Interior
- A renie.,., sa de Itcl nirseu;autenticados, deverão ser dactilo- Semestre
N(:r$ 18.00 Semestre
Ner$ 13,50
"
Der do
deTe
i tsp
oure.-eir
Nak
nsac do
r
a
graïados em espaço doze em
Ano
N(4 56.00 Ano
NCr$ 27.00 Ppa rtamfoenvoto
sd face do papel. jormaN 2x33.
Exterwr
F.,xteric na!, devera ser acompanhada de
as emendas e rasttra ., serão resAno
39.00
Ano
NCr$
NCr$
30,00
eselarecirnento g quanto à sua apli,
sa(verla.s por quem de direito.caçio,
NÚMERO A VULSO
- As assinaturas podun zer
-- O preço dei número avulso figura na Ultimei página de cada
- Os suplementos ât edkeies
ão:1;iadas em qualquer época elo
exemplar.
dos órgâos oficiais só seréo
ano, por seis meses ou um ano.
- O preço do exen:plar ritraado ser:* acrescido de NCr§ 0,01. tidos ao3 assinantes que ar; felà
exceto as para o exterior, que
# de NCr5 i1.01 por ano. se de arioá anteriores.
,se do tne!imr,
citarem no ato ch, esinatti-r4.
sempre serão anuais.

1

aGainesville Machine Company Inc.
Cia. Industrial e Comercial BrasN9 138.271 -In. Mecânica SeDIVISÃO -DE PATENTES
mo Lor (recorrente do fiirmo a
I No 136.133 - Aperfeiçoamenais em 'lutam Ltda.
ro 543.395).
N9 138.396 - Leopoldo Packer
:micro ecnint;adores rápidos d e coDia 9 de julho de 1968
Cia. União dos Refinedores Açuca.
mando automático - Máre. Malta.
IV 169.355 - ,Todo José Siciliano.
e Café (recorrente do Tésrmo númePriailawo de invenção Detendo
N9 136.519 - Tarugo extensor parNo 169.356 - João José Siciliano.
ro o44.354 e Termo Li' 544.357).
cialmente fendido em sentido longiNo 150.126 - Giroflex S. A. CaJohann Mathins Goffart (recorre:aNe 137.547 - Aparelho a aplicar a tudinal suscetível de ser fixado con- deiras e Poltronas.
te do Têrmo n°544.636).
tua torno paia realizar um tornea- tra sua rotação no sentido do rosN9 155.954 - Ercole Perrotta,
W. A. Simões, Dia. ar Cia. Ltda. mento ele placas - Vittorio Caboni. queamento de seu parafuso -- Artur
N9 157.188 -- Ernesto Zadanowskr.
(recorrente do Termo n9 545.514).
Nci 129.361 - Processo para a exe- Fischer.
N° 160.873 - Sebastião Silveira
Lojas TF Ltda. (recorrente do Têr- cução de revestimentos semi-rigidcs
N O 161.816 - Transcoil Eletrimica
N9
137.575
Aperfeiçoamento
em
ruo n9 546.329).
- Solviam.
disjuntor elétrico - General Elec- Limitada.
1BESA - Ind. Brasileira do lambaN9 169.094 - Dispeeith o destinado tric Company.
N9 161.884 - Pealo Roclarte de ?olagens S. A. (recorrente do Têrmo a acelerar a evaporização da água ou
N9 137.724 - Aperfeiçoamento cai rla Machdo.
u9 546.336).
outros líquidos, sob qualquer forma ou circuitos de manobra e contrôle de
149 163.653 - Adriano Luiz Pinto.
Emprêsa Jornalística Comércio & natureza, submetidos ao calor do sol fase - General Electric Company.
N9 163.765 - Peter S. Fletcher.
Indústria S. A. (recorrente do Ur- ou outro semelhante -- Oscar .lacob
N° 163.681 - Carlos Cargueira.
N° 137.741 -- Aperfeiçoamentos em
546.637).
mo
Grin.
NO 163.744 - Sylvio Ribeiro Arta
de pinos para enceradeiras
N9 138.129 - Rcaestimento branco tomadas
Unilever Limited (recorrente do
e outros - Metalúrgica Onça Ltda. gão.
Têrmo n9 547.294 e Têrmos núme- não pigmentado Eastman Kodak
N" 163.770 -- Wantuyl Raposo LoCompany.
N 9 137.805 - Aperfeiçoamentos em ires.
ros 547.295 - 547.297 - 547.299
N9
128.986
Aperfeiçoamentos
em
válvulas redutoras de press5o - Sa.a347.300 - 547.302 - 547.321 163.923
Fotlz Agi e Abílio
.,porte do cartucho para motor die- co International Corp.
547.323) .
Ceranto.
sel - Marukyu Ind. 'te Máquinas
N9 164.128
Baldomero Coria'la
Ne 1.;3.846 - Processo aperfeiçoado
Sac. de Vva. Otteni F. Belo Li- Agrícolas Ltda.
para tratamento de materiais têx- de Almeida.
mitada, (recorrente do Tafino núme130463 - Um nôvo modêlo de teis incluindo rádios de malha, e proN° 164.145 - Sylvlo Sivaldo Siqueiro 548.700).
veiculo de propaganda e similares - duto resultante - Henry Dohan.
ra e Sérgio Luiz Sorentino.
chry eler Corp. e The Ginette Com- Celso Neuman e Manoel Francisco
No 164.615 - Shojiro Sualhara
N9 138.957 - Peça calorifica para
pany (recorrentes do Termo mime- Pontes.
149 164.616 - Shojiro Sugihara.
ose
To 348.291).
N9 131.680 - Serpentina trocadora construção para carros frigorificA
an: 164.680 - Ind. e Com. de Móde calor, processo e aparelho de fa- semelhantes - Schweizerische iu_ veis
Sartori trecurrente do Tor- bricação
A Camponesa Ltda.
minium A. G.
Bundy
Tubing
Company.
549.608).
aati n9
N9 131.707 - Alimentador de desN9 164.687 -- Eeisho Kina e voN9 138.996 - Aperfeiçoamento em
Cia. Swift do Brasil S. A. (recor- carga
regulável Pierre Jean-Marie um reator para baixa temperatura - shitaka Otomo.
rente do Têrmo n9 550.331).
N° 164.703 - Efichi Saeo.
General Electric Company.
laiBRA - Engenharia. Ind. e Com. Theodore Allard.
No 164.922 - Mário Pedro Raiai.
S. A. (recorrente do TOrtrio númeN9 131-778 - Vela de Ignição para
N°
139.258
Sistema
semicondu-,
ro 355.097i.
me.ores de combustão interna Ro- tor encerrado em uma caixa - SieN9 166.413 - Adelino dos Centos
Bosch Gmbh.
e Elias Quinto de Souza.
Schuckertwerke
AktiensellsPaulo do Oliveira Lima e Antônio bert
mens
N 9 131.973 - Aperfeiçoamento em
N9 107.469 - Montecatinl Saleta
Gutierrez Teijeiro (recorrenies do Te r
ta avador de corda para persiana - chaft.
General per L'Industria Mineraria e
n9 557.248).
-mo Hunter
Douglas International (QueNo 137.924 - Nova minuteria - Chimica.
Hercules S. A. Ind. e Com. cie
Contrôles Automáticos Sermar LimiCalçados e Artefatos de Borracha -- beci Ltd.
N9 128.597
Gilaington sru!.frrs
krecoerente do Teina) n 9 558.0751.
Ne 132.009 - Torres de esfriamen- tada.
Ltd.
N9
128.900
Processo
para
preto com veciaaão por película de flu- parar N, N - difenil - isonicotinaN° 140.233 - Norton empana.
Rondo S. A. Com . cte Tecidas - xo
- Antonin Jirounek.
No 149.716 - Ethyl Corp.
(recorrente do Termo ri9 563.208).
mida
Societa
Farinaceutici
Palia.
N9 132.564 - Variador de velociNa
148.746 - The Goodyerar Tias
instituto Adventista de Ensino (re- dade, a correia traesezoida: envolvenExigências
Na 149.843 - Uuion Cai-indo Ce:p
corrente do Têrmo no 563.565).
do polias de lados cônicas de dilline- Slaérmos com exigências a cumprir
Rubber Company.
Julius Neufeld S. A. Ind. e Com. tro progressivamente variável em reN9 181.330 - Rosen and strickman.
N9 154.870 - W. R. Grau 8i Co.
(eeecaTente do Têrmo zi 564.759).
lação de transmissão obediente à poN9 181.343 - Melte Senna) KabtaR' 158.150 - Robert .lahns Ganam.
sição
do
órgão
da
ninando
EtablisCapuava. S. A. Agrícola e Indus- sements A. Can/louva A l',1:_inslenr shiki Kaisha.
No 157.425 - E. Hoffmann LP Rotriai (recorreu! n • 'CV,nan niun ,r- Rene
Bruer.
N" 181.584 - Joseph John Sweeney ehe (e Cie. Saciete Anonynie.
ro 565.019).
Incorporadora Lieene S. A. (reN° 135.189 aci.a:naT e Michael Matthew Egan Jr.
Ne 158.870 - Cibo. Socaele Artu'a ta:crente do Térmo •n9 565.340).
me.
galinha tipo de 'ambor a,1(iativo
N o 181.773 - Tamag Basel Ag.

.
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N9 159.292 = Giuseppe Rosso, Galzificio Fratelli Protasoni Societa Da
Faia° Di Mario e Trento Protasoni.
N9 159.561 -he Wellcome Foundation Ltd.
Na 159.569 - Jacir Alves de Souza.
Ns 160.782 - Esso Ressearch and
Engineering Company.
Ns 161.186 - Merck & Co. Inc.
NO 161.538 - E. I. Du Pont de
Nemours and Company.
N 9 161.694 - Halcon International
Inc.
N" :162.243
Sandoz Patents Ltd.
No 162.249 - Parke Davis & Com-.
pany.
No 162.396 - E. I. pu Pont de Nemours and Company.
No 162.412 - Farbenfabriken Bayer
AktienseIlschaft.
N9 .162.413 - Bristol Myers Company.
•
N' 162.677--. Rohm & Rau Company,
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•.
•
• •t Na 586.982 .._ Princesa - Pavulaek ift) .ancle--s2 os art.igis fauno eerat ima
Seção de Interferência

Schwanck. • - Classe 41.
pressas.
N9aleaênid
- Ottanelli
N9 537.7E0 - Agrotil
Agiu-til
til Ca Ottonelli - Classe ,it.
marcial de V eículos Para Transporte
Marcas' Deferidas
Na 391.552 - Kiinball -- A. lanna
e Agricultura Ltda. -- Classe 21.
t a:aia-any -. Classe -8
3
Ns 588.466 - Cor: - Cori-ConstraNs 399.020 - Sociélé a:anon:assa
NO 417.223 - Caracol, -- Costa ções Ltda. - Classe
le
.
pii,..
1
1
,u3
de
Ganiu
FolltY.aiva
Uni
M'..1
10
Piava, Ns
588.796
Pema & Cia.
Classe 44.
N9 486.e81 - Casa de Pedra - Cia. J. Cargueira as Cia. Ltda. - clas- Classe
Ne 519.317 - Três Curtias - Pedro
Administradora Casa de Pedra - se 3.
Ns 539.332 - Notiel
Classe 38 (Com exclusão de ações).
Nobel Enge- Faure) Neto - Classe 41.
N9 562.679 - Casa Baldino - Pas- nharia Ltda. - Classe 16.
NO 533.623 --2-3. Arg,.s
N9 589.698
qual Lá Poeta Baldino - Classe 49.
Hipaosil - Produtos Indust a1
A
No 563.378 - Labo-Lesse/ - Labo- Rocha Quimicos e learmaceudcos eo- N 9 541.018 - Lua cheia - oresites
ratório Laboleesel Sociedade Anônima dedada Anônima -- Classe 3.
2e-f-era de Freitas - Classe 42
- Classe 3.
No 589.70a - Da.robar
Praidatce
NO 511.944 - Comodoro - ComNo 568.562 -- Organizações Novo R ocha Químicos e aiarmaa tiaeas po_, panhia, de Hotéis Comutem -- CR$re 28.
Mundo - Banco Novo Mundo Socie- ciedade Anônima - . Classe . 3.
No 590.993 - 'Estrelado . - Mann- N 9 549.060 a- Drageas de Trirlia
dade Anônima - Classe 3.
NO 573.930 - Siwo Sintomatik fatura de Brinquedos 'Estrela . __ . trina Papaverina Laleuf -- Cias'se 3.
Indústria e Comércio de Componen- Classe 49.
N9 561.267 - Prozama.c - Profusa ! N o 560.548 - Streptas e Ais:lengetes Eletrônicos Limitada - Classe 8.
NO 574.043 - Relâmpago - Indús- e__Produtos para Fundição S. A. - sene cbaft - Streptase - Casse.
i 3..
: N9 561.545 - ,aironex - Laboratria de Calças Finas Relâmpago Li- Classe 1.
Ns • 591.272 - Capota Flux - pro-ltório Nacional de pediatria S.A. --.
mitada - Classe 36.
fusa ,- Produtos para Fundi ao So- Classe 3
NO 576.990 aandan - Indústria ciedade
Anônima - Classe 1.
de Móveis Silvian Limitada - ClaS - N9 591.320 - Total - Remil se N9 562.090 - Nebrasko
Sede-.
, Seção de Transferência
-dade Comercia/ "Neotasko a Ltda. se 40.
ciedade
Anônima
Refinaria
de'
lalilho'
asse 28.
N9 579.045 - Trio do Luar - José Paraná - Classe 41.
De 9 de julho de 1968
Ne 591.581
ae.
Alcinv`'.eee. No 563.695 •-PerdigueleP
Brambilia, •-- Classe 32.
Sulina
D.
Tran;.:ferêvcia e alteração de nome de
"-e da Matais
N9 579.105 - Veras - Bar e Café Machado Comércio e Empreendimen•
S.A, - Clasae 18
titular de processo
Veras Ltda. e-- Classe 41.
No 564.685 - Lusalar
.
Antonin
tos . Ltda. - Classe 34.
No 579.556 -- Wondernil
Beltec NO 581.582 - U. D. - Alcântara de Souza Ramalho - Classe 43. •
Foram mandados anotar nos pro- S. A. Malhas e Confecções - Clas- Machado Comércio e Empreendimen- NO 564.867 - Bidroxin Ormocessos abaixo as transferências e al- se 36.
tos Ltda. - classe 26 (Considerando noterapia Richter do Brasil S.A. N9 579.921 - Cly Companhia Li- Tomei
terações de •nome:
como Tonéis).
Classe e3.
Classe 38.
N9 591.686 - Vidrocar -- Paulo C.
Jato - Luz Acessórios para Auto trhográfica Ypiranga
N9 565.355 - - Degramont S.A.
. Ltda. (transferência para seu nome No 580.383 - Rio Negro - Curtune Pufal & Cia. - Classe . 21.
- Saneamento e TrataN9 591.723 O Estado do Rio em Engenharia
da patente Mod. Ind. térm0 159.674). Rio Negro Ltda.a - Cl sse 35 (Com
mento de Água -- Classe 2 - Sem
Sua
Casa
Raymundo
Nobre
de
direito ao uso exclusivo da letra D
Mário Carazzato (transferência dos exclusão de almofadas de couro e sa- Almeida - Clasae 32.
direitos para seu nome da patente patos).
NO 592.293 - Zoorogor - Monte- isoladamente.
N9
580.579
Pisofix
Aplifix
P. Inv. talim° 173.992).
• Comercio e Industrie), de Argamassas catai]. Societa Generale per L'Indús- NO 565.401 - Commander - Philip Morria Incarporated
Classe 44.
tria Mineraria. e Chimica -Classe 2.
Harry Dudley Wright e Robert Er- e Revestimentos Ltda. - Classe 15.
nest Leclerc (transferência 'para seu NO 580.809 - Filex - Filex Socie- N9 592..294 - Cowegor - Maritaca- N9 570.646 - ;Efpe Industrial de
dade Anônima União Sul Americana tini Societia General Per L'Inchistria Roupas Arfe Ltda. - Class a36.
nome da patente P. Inv. têrmo
No 583.190 - Rosário - Papelaria
Mineraria e Chanica, - Classe 2.
177.318).
de Produtos Elásticos - Classe 22.
N9 592.433 - Brasinfantil - Socie- Rosário Ltda. - Classe 17 (earri exDonald Pene Ogdon (transferência .N9 581.125 - Artepres -,Metalúa- dade Industrial e Comercial de Brin- clusão do mata-borrão el. 17) e meda metade dos direitos de Leon La- gica Arte Precisão Ltda. - Classe 8 quedos "Brasintantila .1:imitada - tros para escritórios e para desenho).
renas Isquierdo para seu nome da Substituindo a expressão "benja- Classe 40.
N9 585.164 Griner Griner
patente Mod. Inda telim° 194.411). mins" por tornadas múltiplas de cor- N9 592.605 - .Alfamasa - Alfamasit S.A. Engenheiros Construtores rente).
Comercial Administradora de Bens Classe -16.
Exigências
N o 581.170 - Unibras - União Na- Ltda. , -- Classe 16.
N9 588.059 - Solar -- Fernando
N°592.
Vermos com exigências a cumprir: clonal das Indústrias Braelleiras
- Ravi
Metalúrgica Mattos - Classe 2.
Takeru Uemura (junto a patente Classe 16.- • "RavP Ltda: - Clasesea 11. (com ex- N9
588.191 - A Patrulha Policiai
N9 581.196 -- Unibras - União a.irt- alusão de bujões para tanque de gatêm() 166.733).
Momento Nacional Ltda.
Société des Carburateurs Solas cional das Indústrias Brasileiras - sohna, bujoes para Óleos lubrificantes, - Editôra
.Classe 32,
Classe 42.
(junto a patente Ir 63.000).
engrenagens para eixos de manivela _ No
588.741 - Kemba -- 3. Á. ChaAmo S. A. Ind. e Com. (titular No 581.322 - Placidermine
La.-- c comando das -válvulas).
Classe 17.
da patente IV 68.276)
N9 592.922 - Flamour
Perfu-ves
N o -,588.888
=tine Pessoa Guerra - Classe 48.
- Caltrina
Caltrina
I)
mana
Mamou])
Ltda
---Classe
48
RenolitolCet
Ari
t
1 ínii
.C11
S
011
...
Delle-Alsthom (titular da patente - Classe 3.
Comércio e Indústria Ltda. --e ClasNe
592.924Caspatricin
PerliO 73.777).
16.
N9 581.563 - C.I.C.A. Comercil e fumaria Flamour Ltda. - Classe 48. seNo
Labs. Lepetit S. A. (titular da pa- Importadora
588.946 - Cil - Cia. Química
N9
593.359
F.lôr
do
Oriente
---,
de
Automóveis
Cruzeiro
tente têrmo n9.169.673).
"Cil" Classe 28 (com
S. A. - Classe 21. •
Irmãos Abdo Ltda. - Classe 13: ,Endustrial
l usão de guarnições) ..
Bruno Drausio Buóro (junto a . pa- NO 581.569 - A Inforreiante
Wal- No 593.360 - I'lôr do Oriente - -ea(
NO 588.947 - CIL -- Cia. Química
tente n9 5.053). • demar Abdala
Classe 32 (cora ex- Irmãos Atido Ltda. - Classe 36. Industrial
"Cil)
Classe 38.
Viriatus - Equipamentos para Lu- clusão de a ganda s)
Ne 593.367 - Puleinyt - Indúsbrificação Ltda. (junto a patente nú- Na 581.699 - Expansão
tria
da
Cintos
e
Pulseiras
Pulsiny)
.
N9
588.955
C11
Cia. Cai:arnica
ellanco
mero 5.142). •
Classe 15.
Rriograndense
Experesão .1Scanômi- - Classe 28 (com exe'.use,o dee Mn- Industrial "Cil"
N9 588.956 - Cil. - Cia. Química
Associated Gargo Gear Ab (junto a ca S. A. - Classe 28.
Ne. 593.392 - Nascibloco ---- Nasci- Industrial "Cil"
Casse 28 (com
patente têrmo n9 131.101).
No 581.917 - Paquatá - Maria de tos)
bloco Comércio e Indústria de. 2locoe eaclusfin de puxadores de nua)
leuminotécnica Universo S. A. (jun- Lourdes Guedes - Classe 8. •
Lida. - Classe 16.
N9 589.595 -. Marilyn - Editeira
N9 582.163
O a patente tênno ns 161.707),
Liris - Confecções deNoConcreto
593.485 - Betumat Oxylin La Selva S.A. - Classe 32.
Liris
Indústria
e
Comércio
LimitaHheinstahl Henschel AktiengesellsS.A. Indústria. de Tintas Técnicas NO. 589.192 - V EI
Schorch S.A.
Classe 36.
ihaft (junto a patente atérino núme- da.N9- 582.217
- . Classe 28 (classe 28, seimente para Indústrias Elétricas - Classe 11.
- Vaiais - Meialargica tintas.
'o 169.283).
vernizes
e
esma'tes
químiN9 593.182 - -50 Selms-Dei
Ltda. - Classe 11,
Manoel Conde Martinez (junto a efeluz
Moinho Selmi-Dei S.A. Indústria e
• No 532.453 -- iSanta Catarina - Vi- cos) .
iatente têrmo 119 172.201).
NO 593.494: Oe-alas
Comércio - Classe 43.
trais Santa Cal mina. Ltda. - Clas- Indústria de Tintas Técnicas - Classe
Marcilio Biondi e Angelo Gastei-lana se
N9 593.291 - Losoderam
Laér14.
-- (Sarnenta para tintas. vasnizes cio
'junto a patente tênis° IV 171.518).
Vellozo Pinto - Classe 3.
No 582.700 -- Estonai ligas e Me- e esmaltes
químicos).
Lear Siegier Inc. (junto a patente tais S.
593.495 - Tecuomat
Duais)
A. -Estonai - Classe 5.
N9 593.538 - Ophetia,
Feres Coc- No Indústria
irmo n 0 180.610)
de Tintas Técnicas
NO 582.924 - Diseo-Finer - Mor- ho Representações e Cerealista Ltda. -S.A.
Classe 28 - sómante para tinias,
Diversa:
alen Machie Company - Classe 6 - Classe 41.
eSmaltes qaimicos.
(Sem direito ao aso exclusivo das ex- Ne 594.567' - Sinas de Mancara eemizes,
José Sejtman (no pedido' de
No 595M14 - Regente - Morei
•- Helene Marie Therese iSauble
ação de transferência tia patente pressões "Disco e finor")
- Metalúrgica Regente Limitada Classe 3,
lad. Ind. - Têrmo V 174.540).
N 9 582.934 - - aleira In- N9 594.567 - Sirop de Blancard Classe 5.
•vive-se o pedido de anotação de dústria
N9 594.197 - Sparcron - Cena
de Confecções Pinas Limitada
Elene Marie Therese leaunie
'ansferencie
'eccões Snarta S.A. - Classe 36 (Com exclusão de Isques). Classe
3.
Nemésio jacinto Ciceron Bonina N9 583.1E3 - Marfex Marfex Co- No 594.894 L. Cs . L. P. La- No 594.213 - O Homem da janela
Classe 32.
orbo e Ind. Térmica, Brasileiva So-• mércio e Indústria S. A. --- Classe 56 lici»ios Populares S.A. - Classe 41. - Ricardo MaYer
edade Anônima (nos pedidos de ano- (Com exclusão de leques)
e No 594.213 - Santa Marta - Sana
593.991
Henri
Cristais
Ns
No 584.940 -Indietria de Presentes Henri Ltda.
Classe 14 la Marta Importaeão e Conra:c, ) Lição -de transferência da patente
mitada - Classe 17.
od. Util.- Tétano us 130.634). - Rijouterias Perla atda -- Classe .13. ( com exclusão de cinzeiros).
Mcrquiv.m-se os pedidos de anotação. N9 586.811 - 5. S. Show - Dr. -No 594:227 - Lorena - Lanches NO 594.230 -' Mekanizie
•ansferaticia.
kapizit Máquinas de Empacotar Lia
[arena- Ltda. - Classe 38 José Silveira Siempalie - Classe 'SS.
Dia Si de. julho de 194
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119 582.106 - Le-Gal - Guaiba
mitadr. -- Classe 8 (considerai-a a Rangel - Classe 3 (art 97 a 9 a do tarina Ltda. (art. 93 n9 2 do C.
indúsiria e Comércio Ltda. -- Clas•P.I.).
Máquinas compressos as o que está G. P. 1.).
- Expresso Presidente se 35.
N9
grei:asa canso liv a " , -as co rna e s.sti- , Ia? 5a3.6'i I - A Sugestão -- A Su- 562.249
Getulio
Lts.a. - Expr.-isso Presidente N9 582.228 -- Tablóide de Turfe ti'
asstá9
Utiliaaaas
S.A.
•
N9
Getulio Ltda. (art. 93 n 9 2 do G. :efferson da. Turfe - Classe 32.
--2-3- 75-9- •10 Contôrno de Tela le Tnovaier
Cirs- 1.1 - 12 - 13 - 14 -- 15 - 17 -- P.I.).
N9 583.320 • Ferroforma Ferroa
Programas do Parana Ltda
15 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 N9 5ai1.369 -•Contableidade Rio Li- 'asma S.A. laidastiii. Metalúrgica te 25.
mitada - Contabilidade Rie Ltda. Classe 5.
aS) es' 932 - acc:airn aainienisa - 26 - 27 - 28 - 29 - 29 - 31
I (art. 9:3 n9 2 do C. P. 1w
- 25 - 36 -- 37 - 33 '-, Panificadora Jardim eintenario
119 583.800 -- Serva - Serva S.A.
N) 541.S01 - Casa Moysas S. A. 'Administração do Bens - Classe 38.
- Classe 38 - Para scan iln-41 -42 - --44 - e5
pressos.
- 48 (art. 97 n 9 4 do C. P. e.). j Gri.:: e Indústria - Casa Moysés
339 5C8.205 - Oiaanização São S.A. Comércio e Indústria .art. 93 N9 588.a.22 - Academias de Futebol - laene.diai Pedrosoda Silva
aT9 594.380 '- Casa da -Banha -- Julga de ApuCalana - Oreanização i 9 2 da C. P. 1.)•
Casas da Banha Comércio e Indús- São Jorge de Apitcarana Lida. - N9 589.513 - Sul Madeiras Ltda. Claase 41.
tria S.A. - Classe 43 (considerardo 'Classe 17 (art. 97 n 9 Ido C.P. I.). - Sul Madeiras Ltda. (art. 93 ri 9 2 No 580.588 - Hamainco -- Haanainco - Indústria c Comércia de
t) conjunto reivindica:1i».
ao C. P. 1.).
N9 594.404 - Castelmar - Cas11 9 588.254 ,--.13ajla, FleisChhacker
597.414 - Construtora Cristo ,Macrainas Agrícolas Ltda. - ClasN9
elmar Indústria e Cumércio de Mar- I-- Modal' (art. 97 n9 1 do C. P.
, Redentor S.A. - Construtora Cristo se 7.
ra:: e Ltda. -- Classe 4 te--ia em I- Classes 36 - 37.
N9 591.125 - Cortina Mexicana
'Redentor
S.A. (art. 93 n9 'À do C.
- Sociedade Rádio Emissoras de 191a
vista a informação dada p sla Se.
N? 538.255 - Colônia de Férias
ratininga Limitada - Classe e32.
rao).
, do Servidor Publica - Associação clos•"`'••"'•
Insígnia deferida
119 594.496 Aui•afleap Fio. e ,Siirvjdares Civis de Brasil - Classe
N9 591.428 --O Trabalhador -a
Cabos Plásticos do Brasil S.A. - I32, (art. 97 n 9 4 do C. P. I.). .
.Carlos- Alberto Perlingeiro dos &mClasse 21 (cum axe-insta) de hastes , 119 593.253 - Reprofoto - Antonio
N9 587.115 - Ralaye do IV Cente- itos
- Classe .32.
para farquilhas e has ..es traseiras IRota Lopes - Classes 25 - 32 - nário - Promoplán -- Empreendi. N9 592.901 - Alma do Sertão para quadros).
mentos e Cornar-ao Ltda. (art. 95 1 Rádio
138 (art. 97 n 9 1 do C. P. I.).
S. A. Mayrink Veiga P R A 9
gênero
Giovaani
iaaevani • N9 593.546 - Celso's Lanchonete do C. P. 1., com exclusão do
119 594.525
- Classe 32.
Santos
&
Pestana
-Classes
41'da
classe
32).
Worici - Classe 8 (com exclustio
N9 593.931 J Ingênua - Jorge
N9 582.825 - Leonpiso - Vitri- Garcia
aparelhus de secar cabeies e cofres). 42 -43 (art. 97 n9 1 do C. P. I.). ficação
dos Santos - Classe 32.
Leonpiso
Comércio
Ltda.
N9 594.547 ça)- Micheli & Poni - • N9 594.241 - Florasultura Chaves (art. 95 da C. P. I ).
517.614
- Universal - Mate119
Falli Importadora e Ex- & Alves Ltda. -- Floriqultura Banportadora Ltda. Classe 41 (com deirante - Classe 45 (art. 97 n 9 I N9 585.086 * - NoroestelJaw a se -a rial Elétrico Universal Ltda. - Clas38.
exclusão das generaillades "frituras" do C. P. 1.).
Consórcio. Nordeste JailenSS de seN9
544.321 - Justino Catharine
refaições narontas").
N 594-400' - Avícola Brasileira - Transportes Ltda. (art. 95 do C. Guimaráes
Lillan - Classe 48,
`Avícola
Brasileira
Ltda.
Classes
P.
I.).
119 594.590 - Sterpa - Sterpa
1
do
C.
Ia
1.).
566.920
Bandeirantes de Pôr19
41
(art.
97
n9
N9
&cinda& de Terraplanagem e PaMarcas indeferidas
to Feliz - Castelucci Barlscsa vimentação Ltda. - Classe 6.
Na 594.644 - Edificía Presidente •
Classe 41.
N9 580.635 - Denv,er 48 - Máqui- N9 584.168 - Novalux - General
N9 596.114 - Postibriis ---• Posto Carlos Luz - Construtora Presidente
S.A.
Classe
33
(art.
97
n9
4
do
nas e 'Acessórios Denver Ltda. - Electric Compahy - Class 8.
oras Postos Altamabilistasis larasneiClasse 5.
ros S.A. - Clara? 32 (com exclu- C. P. 1.).
N9 587.955 - Matonaval - Grassi
N 9 580 e, 18 Detiver 13 - Másão de cartazes publicitário a paiFrase de propavinda _deferida D quinas e AcessOaios Denver Ltda. - :Administradora S.A. - Classe 6.
c.éis publicitários e sem direito ao
N9 588.934 - Paranaóleo - Ary
Classe 5.
aso exciusivo da figura ao maaa do
N9 594.463 - Faz a Familia Feliz - N9 580.650 - Danvver 46 -- Má-- Porres - Classe 47.
Brasil).
•iotie JOa- Joseph Chacham Magazin S.A. - quiras e Acessórias Denver Ltda. - N
119 5943,147 - Dign
9 59
2 51. 4 - nense
Li
- Dist ia
Classes 8 - 40 (art. 101 do C.P.I.). Claiaas 5.
ali jai de Freitas - Clasai 41.
buidora Linense de Materiais Para
é
•
.5
ala
- Classe 16.
Nome comercim, deferido
Publi119 597.341 - A Eciatiaa -•
Serapião dos Santos - Classe al. ,Construções Ltda.
cidade Eclética S.A. Rad:naifa-são 119 580.869 - Serraria Santa Ca- N9 581.496 - Músicas do Brasil - N9 593.533 - Monza - Panauto
Imprensa Comércio e Indústria - tarina, Ltda. - Serraria Santa Ca- Músicas do Brasil Ltda4 - Classe 32. I S.11. Indústria e C.omércio - Classe 21.
Classe 10.
N9 593.571 - Superalva - siivério
119 598.393 - Transporte santa
Classe 2.
Ramos Viana
Elisa - Transos•te Santa Elisa Limitada - Classe 21.
Título de estabelecimento indeferido
Camércio
N9 598.394 - Mogipec
p Representações da. Produtos Agro-119 590.554 - Auto Bahiano Pecuário Ltda. - Csse e4.
CENTO NACIONAL DE SEGURANÇA,
ton da Silva - Classes 5 - 6 - 7
11 - 21 - 33 -- 39.
8
Título de Estabelecíav; P7.to deferido
HIGIENE E ME, ICINA DO TRABALHO
119 580.111 - Sapataria Caçula Geraldo Cândido de Oliveira -- ClaSe
119 592.785 - Casa Moraes --- vi(FUNDAÇÃO)
se 36.
talino Teixeira de Moraes -- alasses
. Insígnia indeferida
Mero 1 do C.- P.I.).
II - 11 - 15 - 16 -- 47 (ar. 97 atEST ATLITng
á .F.1
N9 578.696 - L. C. Retifica N 9 509.446 .- A InLatiora -• MaL. C. Ltda. - Classe: 33.
do Oliveha (csnsiderando rarlimas
Frase de propaganda indeferida
tomo aparelhos receptores - Classes
là - 33 (art. 97 ri s 1 do C. P. .1.).
N9 589.158 - Brasil já Produz S
Melhor - Carlos José Inojosa de
Divulgação n9 1.047
119 577.153 - Beitra Planejamenbuqeurque - Classes: 28-47.
ta e Distribuição de Capitais - João
rautso Menezes - Classes 2 - 7Exigências
17 - 38 - 16 - 33 - 38 (art. 9-1
PREÇO:
NCr$
0,50
Térmos
com
exigência a cumla9 1 do C. P. I.).
prir:
119 585.393 - Filtrolândia Ltda. N9 562.636 - Tintas Coral S. A.
.i, ltrolandia - Classes 14 - 15 N9 563.646 - Tintas Coral S. A.
7 - 28 (art. 97 n 9 1 do C. P. I),
venda:
N9 348.175 - Comércio e Indúsavavres de Barros -- Classes 8 tria Inuduco S. A.
119 592.787 - Casa 'Tavares - Jose
119 542.664 - Socil Pro-Precuária
Na Guanabara
II - 14 - 15 - 16 - 28 - 29 S. A.
N9 582.044 - Juvelino Ferreira.
I9 - 46 - 47 (art. 97 n9 1 ao C.
Seção de Vendas.
N9 592.925 - Arrendamento Deco•P. I.).
rações Ltda.
119 594.092, - Café e Bar Costa
Avenida Rodrigues Alves n9
;Parreira - Café e Bar Costa Ferreira
Diversos
.ititla. - Classes 41 - 42 -- 43 (ar580.739
Daniel Silveira Silva.
N9
tigo 97 .n9 1 do Código).
- Prossiga-se substituindo a classe
AgênciaH:Ministério da Fazenda
13 pala 12.
N9 597.366 - Rural Piaho - RUN Pinho Ltda. - Classes 3 - 33
N9 581.030 - Byg-Gunden LomAtende-se a pedidos pelo serviço de Reembôlso Postal
berg Chemische Fabrik G.M.B.H. (art. 9'7 n9 1 do C. P. I.).
Prossiga-se na classe 10.
N9 426.625 - Sacrim Sociedade
'agrícola e Imobiliária - Sacrim SoErn
Brasília
Dia 9 de julho de 1968
Diedade eAgricola e imobiliária Ltda.
- Classes 33 - 38 (art. 97 n 9 1 do
Na Sede do D.I.N.,
Transferências e alterações de nome
C.P.I., substituindo a classe 50 pela
do titular de processo
i8).
119 561.886 - Edifício Costa do
Foram mandados anotar os proW.I - Ricardo Seabra Moura Pinto
cessos abaixo mencionados as sel) Cesto nenrique Moura de Seabra
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Distilaria Tarumã Ltda. (junto ao teração de nome por Llta de cumpri,
guintes transferências e alterações inoine desta para Beco nana S. A.
Ind. e Com. de Bebidas.
mento de exigência.
registro n° 305.394).
de nome do titular de processos:
Trevas S. A. Com . e Ind. alt, de
Vita Zahnfabrik H. Rauter K.G.
Racauchi Sociedade Anônima Ind. e, USAS Sociedad Anônima Ind., Com.
(Alt.. de nome do titular na marca nome da titular na marca "T 18K Com. (junto ao registro n° 316.317). e Imobiliária (junto ao têrmo número
"Orbis" — Termo n 9 203.070). — O 750" — Têrmo n9 584.627).
523.22). — Arquive-se o pedido de
Raimunda Paula 6 Martins Ltda. — anotação de transf. por falta de cumNada há que deferir quanto ao peGrandes Moinhos do Brasil S. A.
dido de fls. 15.
inds. Gerais (alteração de nome da (junto ao registro n° 332.330).
primento de exigência.
Reizinho Roupas e Uniformes Ltda.
Chesebrough-Pond's (Geneve) So- titular na marca "Recife" — Têrmo
Piutnti, Fruet Ei Irmão Ltda. (junto
ciedade Anônima (transf. pata seu ai: 586.887).
(junto ao registro n° 343.457)
nome da marca "Vasoform" — Ter- Jolimode Roupas S. A. (trans!.
Hertz Sistem Inc. (junto ao registro ao têrmo n° 577.584). — Arquive-se o
aio n9 405.204).
para seu nome da marca "Reprise" n° 348.806).
pedido de retificação por falta de cum.
Ind. Vinowal S. A. (junto ao regis- primentq de exigência.
Artex S. A. Fáb. de Artefatos - Têrmo n9 588.559 — "Martinal" —
Têxteis (alt. de nome da titular na Térmo n9 588.560).
tro n° 349.008).
Comitê Nacional em Defesa -da DeImpormetal S. A. Metais não Fermarca "Toalhas Artex" — Tênmo
rosos
(alt.
de
nome
da
titular
na
Manoel Gomes 6 Irmão Ltda. (junto mocracia contra o Comunismo (CNDD);
119 431.894)).
— (junto ao têrmo , n° 589.585).
Cabreuva Empreendimentos Imobi- marca "Impormetal" Têrme nú- ao registro n° 350.874).
Comptroller Contabilidade e Despa- Aguarde-se;
liários S. A. (alt. de nome da ti- mero 592.725).
tular no título "Mairiporã Country
Edercy Netto & Irmãos (trans!. chante Ltda. (junto ao registro número
Club" — Têrmo n a 4313.722).
para seu nome da marca "Matinal" 356.305 ) .
Veb Pentacon Dresden Kamera — Tèrmo n 9 592.919).
J. Bastos Ei Cia. Ltda. (junto ao
Noticiário
und Kinowerje (alt. de nome da tiBozano Simonsen Adm. e Com.
tular na marca "Pentina" — Têrma S. A. (alt. de nome da titular no têrmo n° 304.331).
joduar S. A. Com . e Ind. de BeOposições
n9 442.038 — "Fenti" — Têrmo nú- título -93ozano Simonsen" — Termo
bidas (junto ao têrmo n° 463.182).
mero 442.039 — "Praktica FX" — n9 593.299) .
rrancischini
6 Pereira Ltda. (oposiTêrno n9 442.040) .
Guillermo Tolchinsky (transferênLuccazone Ind. e Com. de Bebidas ção ao têrmo n° 843.83, marca Poncia
para
seu
nome
da
marca
"LegListas Telefônicas Brasileiras S. A.
Ltda. (junto ao têrmo n° 476.171).
teio).
— Têrmo n9 593.535 — ,"Leg— Páginas Amarelas (alt. de nome nano
Philco Rádio e Televisão Ltda. —
nano"
—
Têrmo
593.537).
Indústrias Gessy Levar S. A. --da titular na marca "Emblemática"
(junto ao registro n° 145.872).
Têrmo n9 458.276) .
oposições aos têrmos:
Emprêsa "Fôlha da Manhã" S. A.
S.
A.
Inddagraf
Ind.
de
Artes
GráMáquinas e Equiparrassitos Mello (transf. para seu nome da marca
N° 845.369 — nome de emprêsa MaB. A., (alt. de nome d'a titular no "Revista Bom Giisto" Têrmo nú- ficas (junto ao registro n° 1.?6.269).
Go:gate Palmo:ive Company (junto magin Galli S. A.
titulo "Máquinas e Equipamentos mero 594.111).
Mello — Termo n9 472.426) .
Carioca Artefatos de- Papel S. A. ao registro no 201.015).
Companhia Cervejaria Brahma (opo-.
Dan.sk-Flama S. A. Instituto de FiManoel Ferreira de Macedo & Fi- (alt, de nome da titular na marca:
lho (trana. para seu nome ela marca "Carioca" — Têrrno n9 594.620).
siologia Aplicada (junto ao registro nú- sição ao têrmo n° 850.726, marca Emblemática).
"Lurregcs — Têrmo n9 460.727) .
212.594).
Soc. Farmacêutica Brasifa Ltda. mero
Alfredo
Jorge
Casseb
(junto
ao
regisGebruder Junghans A. G. (oposição
Ind. de Produtos Alimentícios Dilis (trans!. para seu nome da marca
tro n° 235.546).
ao têrmo n° '84.012, marca Jóias ,Cruz
S. A. (alt. de nome da titular na "Sibi" — Têrmo no 600.064) .
marca "Dalila" — Têrmo número
Djanira Coelho Laslieras e outros — Com figura de estréias).
Rotoprint Embalagens S. A. (alt.
477.106) .
Enlear S. A. — oposições aos têrMitsui & Co, Ltd. (a. de nome da de nome da titular na marca "Roto- (junto ao reg:stro n° 276.680).
Produtos Aliment.cios Crispetes Ltda. mos:
titular na marca "Mitsul Bussan" print" — Têrmo n9 600.250)
Brasilentes Ltda. (alt. de nome (junto ao registro n° 311.765).
— Têrmo n9 480.824) .
N9 843.85& — marca" Enicar.
Leuckert & Cia. Ltda. (trans!. da titular na marca "Brasilentes"
Rodeio Ind. de Cerâmica Ltda. (jun— Têrmo n9 605.932) .
para seu nome da marca "Zuki"
to ao registro n° 320.970).
N9 843.859 — Enicar — SoTêrmo n9 482.830).
F. Sano ford S. A. In(4 d. e Com.
Novaquimica Laboratórios S. A. — ciedade Administradora de Bens e Fun(trans!,
para
seu
nome
da
marca
. tro n° 238.079).
Produtos Químicos Tupinamba Li(junto ao
dos em Consórcio.
mitada (transf. para seu nome e alt. "Kaiki" — Têrmo n9 609..010 —
Q
Produtos
Alimentícios
Pastobon
Ltda.
"Kciki"
Térmo
609.011).
Owens Corning • Fiberglas Corporade nome da titular na marca "Ciclo(junto ao têrmo n° 325.147).
tion (oposição ao têrmo ,n° 844.058,
ne" — Têrmo n: 496.128).
Mineral e Refrigerantes Ind., com.
Vetitarin S. A. Lab. e Produtos Ve- marca Fiberg:ass).
Anderson Clayton & Co. S. A. Ltda. (transf. para seu nome da
Ind. e com. (ait de nome da titular marea "Serra Dourada" — Têrmo terinários (junto ao têrmo n" 498.178).
São Pau:o Alpargatas S. A. (oposina marca "lVIaitre" — Têrmo nume- n9 609.452).
Dou-Tex S. A. Ind. Têxtil (junto ao ção ao têrmo n° 845.706, marca Vinco
ro 510.440).
Maria rdvalda Miranda de Olivei- têrmo n° 542.745).
Ind. de Óleos Vegetais Tup'á S. A.
Eterno).
Dou Tez S. A. Ind. Têxtil (junto oa
(alt. de nome , da titular na marca ra (trans!. para seu nome da marLejaby S. A. (oposição ao têrmo núca "Café Tabor" — Têrmo número tênno n'.542.746) .
"Tupã" — Têrmo 490.599 —
— Têrmo n9 516.971 — "Algopã" — 609.712) .
Dou Tex S. A. Ind. Têxtil (junto mero 844.137, marca Lebazy).
Brasopal S. A. Ind. e Com. (alt.
Térmo n9 516.974).
Plastar S. A. — Comércio e Indúsde nome da titular ffri, marca "Bra- ao têrmo n° , 542.747).
Lab. Químico Farmacêuticos Bar- sonai" — Têrmo n9 591.23 g). — Retria de Materiais e Produtos Plásticoa
Rhodia
Inds.
Químicas
e
Têxteis
S.
ros Ltda. (trans!. para seu nome da Hf:mie-se o nome da depositante A. (junto ao têrmo n° 543.671).
(oposição ao têrmo n° 845.317, nom.('
marca "Petycau — 'nana número para Gehrmann ez Weber Ltda.'
comercial Indústrias Químicas Star LiImp.
Ornar
Zimernrmann
S.
A.
530.366). — Nada há que deferir
mitada).
Exigências
(junto ao têrmo n° 547.350).
quanto ao pedido de fls. 14, em frn
•
do pedido de transf.
Aipi S. A. Ind. e Com; (junto ao
Aviso — Avicultura!, Comércio e In.
Têrmos
com
exigência
a
cumprir:
Alvaro Vaz (trans!, para seu nome
térmo n° 558.430).
4J,Istria S. A. -- oposições aos têrmos:
da marca "Riroca" — Têrmo núAmerican Cynamid Company (junInd. e Com. de Máquinas Rodmak
mero 553.009).
to ao. Têrmo n9 424.702).
N° 84.852 — marca Avipro.
o 580.310) .
Colgate Palmolive ("ornpany (junte Ltda. (Junto ao tênno n
Biochemie Gesellschaft M. B. H.
N°
849.673 — nome comercial Avie
(trans!. para seu nome e alt. de ao Registro n9 006.518).
General Aniiine Ei Film Corp. (junto
— Sociedade Civil de Avicultura
nome d'a titular na marca "ColpoOfco Ind. e Com. S. A. (junto ao ao tênno n° 589.608).
blotic" — Termo n9 573.979).
Registro n9 227.008).
'David Huberman e Abram Gerszon mitada).
Lauro Goncalves Bastos e Silveira
Carel Caixas e Acessórios de Re- Huberman (junto ao têrmo n° 590.03).
Saval — Soc;edade Anônima de Va& Corrêa Ltda. (trans!. para seu lógios Com. e Ind. Ltda. (junto ao
Brazex S. A. Predial Ind. e Com. lôres — oposições aos têrmos:
nome da cama "Café Floresta de Registro n9 233.614) .
(junto ao têrmo n° 590.136).
N° 848.209 — Marca Saval.
Bambui"
Têrmo n9 578.168).
Roner C. A. Inds e Com (junto ao
Diversos
ao
Realstro
n9
233.699).
No 8.48.2u8 — nome de emprêsa
Farmed Produtos Farmacêuticos
& Cia. Ltda. (junto
Lttda. (trans.!.- nara seu nome da aoVendramento
Ind. de Bebidas Milani S. A. (jun- val — Distribuidora de Títulos e VauRegistro
n9 236.931).
Marca Farmeli Produtos Farmacêuto ao registro n° 169.211) — Arquive- res Mobiliários Ltda.
ticos" — Têrmo 578.988). — RetifiDistilara Turumã Ltda. .(junto ao re- se o pedido de anotação de contrato pvr 'Reprinco — Representações de Indúsque-se 0 nome da depositante para gi.
n0 256.796).
falta de cumprimento de exigência.
(oposição ao
trias e Comércio Ltda.
Wilson Fernandes.
joduar S. A. Com . e Ind. de Bebitítulo Reprinco).
têrmo n° 850.474
ilo
Cheli
(junto
ao
registro
númeFarm. Produtos Farmacêuticos das (Inntdo aos reoistros: 261.670 —
ro 309.963). — Arquive-se o pedido de
Confecções e Beneficiamento de TeLtdã. (transf. para seu nome da 280.212 — 282.311
— 286.681
anotação de transi. por falta de cura- cidos Ltda. (oposição ao têrmo.número
inarca "Farmed" — Têrmo anmeso 304.755 —318.245 — 351.706).
578.987 — "Acelumin" — Têrmo
primento de exigência.
844.628 — marca Dibancor).
Construções, Eng. e Pavimentação
a9 58 0.246) . — Retifioue-se o nome
Cilag Chemie Aktiengesellschaft —
Companhia Brasileira de Roupas —
Na depositante para Wilson Fernan- Eripavi S. A. (junto ao registro núme- (junto ao registro - n° 229.674). —
ffes.
(oposição ao têrmo n9 837.166, marca
co 275.002).
.
Nada há que deferir.
Mustang).
Toalheiro Brasil Ltda. (junto ao reGrandes Moinhos do Brasil S. A.
Inds. de Bebidas Cinzan S. A. —
Inds. Gerais (alt, de nome da titu- gstro n° 288.888).
Lúcio Marcos Beinquerer (oposição ao
(junto ao registro n° 302.639). — Arlar na marca "Aldeai." — Têrmo
Santos Soares Imp. Ltda. (junto ao quive-se o pedido de anotação de con- térmo no 844.628, marca Dibancor).
19 581.517).
_
• trato por falta de cumprimento de exiBeco Dana S. A. Ind. e Com. de registro n9 289.860).
Companhia Brasileira de Roupas —
Adulo da Silva Richa (junto ao re- gência.
e131-1 9s (alt, de nome da titular na
(oposição ao têrmo n° 837.166, -marca
narca "norki" — Têrmo n9 584.142) gistro :V 297,074) .,
Fanal Fábrica Nacional de Lustres S. Mustang).
- 1) transf. de deposiLúcio Marcos Bemquerer (oposição oa
The Manhatan Shirt Company (jun- A. (junto ao tênno ' no 350.313). —
ante nal-a Ymp e rxp. de BPbidas
Arquive-se o pedido de anotação de al- têrmo n° 84.004, marca Encontro).
Conservas Beco S. A. 2) alt, de to ao,registro n° 301.344).
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N. V. Philips Gloeilarapenfabriken , N9 844.387 - - T. estab occinteo to N9 568.048 - R. Parker Hannifin ' N9 573.812 - R. José Fernandes
Corporation - Reg. 378.631.
de Oliveira Lopes - Reg. 378.671.
oposição ao termo IV 843.777, marca i Vulcar Poetai.
Algodoeira do Sul ot.la. Oi c•roáã c I N 9 568.114 - R. Altesandra Jeseph ' N9 573.849 - R. Dai eToyoda
Agrilux).
,. Szoyka - loaat . 370.632.
'Reg. 378.672.
Pincéis Tigre S. A. -- oposições aos 'acl- terorno 845. i3 marco 1.,
1
Manah - nomeie:o e (Orou:E-1 No 568.145 - B. Casa Bailia So- N9 573.912 - R. Predial Mayapan
termos
tria (oposição a» tê-; 844,155 mar- ciedade Comi! Rala. -"Reg. 378.633. Ltda. - Reg. 378. 673.
No 848.248 - marca Tibre.
No 568.427 - It. Launes Adminisca Minerfes).
N9 573.927 - R. Inds. Quirnicaa
NO 846.951 - inarea Tigre.
Impor Intl Ostria e Comércio ae tração e Participações Ltda. -- Reg. Lago Ltda. - Reg. 373.674.
Companhia
LiSalgados, Irmãos It
Plásticos S.A. (oposição ao termo n o 378•634•
mitada (oposição ao termo 848.350 ne 848 . 532 mama Iam-Insto,
José Apolinário • Na 574.038 - R. Ind. de Calçados
N9 568.472 Gramont Ltda. - Reg. 378.675.
morei% Ita).
•
tia Rocha - Reg. 373.635,
Furtado S.A. Comércio e Indústria! Chocolates Iiepenhagem S.A. (opas
No 568.564 - R. Banco Novo ' N9 573.913 - 2, Predial Ma.yapan
Ltda. - Reg. 378.676,
(oposição ao têrmo 848.435 inarea 'sição ao teieno 848.99i lixares.
Mundo S.A. - Reg. 378.636.
flor)
; No 574.158 - R. Editora Bras.
Doira do).
Chocolatc.s Du1ou:1, S.A. oposiçao
.B.a
378 6t3i7co. Nroo da Informações Ltda. - Reg. mil-N9 568.572
mil-Moinho Sul-Mineiro Ltda. • (oPosl- ao têrmo 318.830 marca Caribe).
Mundo S.A.
mero 378.677.
Empresa Santista de en ganas Li- Na 568.598 - R. Banco N.,vit
011 " ao °cimo 848.938 marca TallN9 575.228 - R. Francisco Magagará).
imitada (oposição ao têrrits 849.806 Mundo S.A.
378.638.
lhães - Reg. 378.678.
fa'ay Corporation (opcsiçtio s.,is marca Santis•-,a).
N9 568.804 - R. Chocoltne Prink
No 575.270 - R. Mercidio Abatido
te., rrioN,
1 Cia. Acumuladores Preot O Lite
- Reg. 378.639.
•
Givisiez - Reg. 37 8.679.
ze 846.747 - tnarca Frani.
r posição ao termo a49.063 marca
No 569.262 - R. leéricles do Ama No 575.356 - R. Ind. Textil Suíça
W• 8413.746 -- marca Fruiu.
!1tettra).
- Reg. 374.640.
'Ltda. - Reg. 378. 680.
'
Simetal
S
.
A
.
In
ti
(stria
e
Comercio
alc. 846.745 - marca Fruir.
No 569.437 - R. alontie-Paz S.A.
Graciu Agro PeNo 575.371 Textron Inc. (oposição ao1.4.:.rniti ',oposição ao termo 849.901 tuaica - Reg,
-:-Metal.
n` 815.714 marca Olimpya).
! No 569.455 - R. Tdapia S.A. Pis- coaria Mercantil e Participações Li1 Sulbra - Sul Brasileira do Comermitada -81.
Reg. 578. 6
Maisushii'a EleUrie Industrial Co.. 1 eto, Impor-laça') e Exportação •.6M-*.3- cicultura Produtos Alimentícios 1
No
573
312 - R. Gracui Agro PeLiaia. (oposição ao termo 814.658 - 1 ção ao termo a Ot 574 marca Long- Na 589.460 - R. janiart in Com.
marca Nacional).
Life).
Ind. e importação -- Reg. coaria Mercantil e Participações L1•mitac•s• - Reg. 378 .682.
Coinpauy Confecções Marajó S.A. (oposição no 370.643.
Ano ideou
Cyanamid
Aço Engenharia
NO 575.429 i
ao
termo
848.845
marca
Ralo).
listo
Nossa
569..:o6
R.
1.:.,••
)
¡oposição aos termos:
1 Mercantil Brasileira S.A. Grosar' Senhora cia ApareJt.41. Ltda. -- Reg. Ltda.' - Rag. 378. 683.
.N: 845.521 - marca Grau.
1 (oposição ao térino 848 645 marca no 378.644.
1 N9 574.042 - R. Itohler Co. N" 845.522 - marca, Grau.
IBranisan).
N . 569.505 - R. P1 .3xon ( • ml. e Reg. 378.684.
No 845.523 - marca Gran.
i Comércio Representações e Ene- Indl. Ltda. - Reg. 378.845.
1 N9 575.477 - R. Banco RiogranN- 4345.524 - marca Grau.
'libaria Tietê S.A. (oposição ao 1.êrdensa de Expansão Econômica S.A.
509.599
a,
Com.
e.
•
Rom
R
N9 845.525 - marca Gran.
1 mo 843.843 titulo Cerâmica _Tietê). : N9
- Reg. 378.685.
de
A/Ia:nona
e
Gafe
Representações
lao 815.a26 - marca (arar!.
1 Casas Tigre S.A. •Oornércio e nuNo 575A78 - R. Banco Riogranli-aua• - Reg. 378.648.
No 845.527 a - nome de empre, portação - oposição aos termos:
N9 569.602 - R. Alvar, ' Moia Mo- , dense de Expansão "Econômica S.A,
847.188
frase
Ponott
Cm
Ti-,
o
Grau Indústrias Químicas Paulistas , N
-reira, - Reg. 378.547.
•- Reg. 378.686.
,:re no Seu Carro.
Ltda,
N9 594.6609 - R. Mouca' Rum817.189
fraso
Ponha
Om
Ti-'
o
N9 575.48:-I - R. Banco RiogranFrigorifico Wilson do Brasil 8.A.1 N
inandit Gesellsonart •- It. 378.648.
(oposicão ao termo 845.051marca Elle ,gre 110 Carro.
'No 569.629 - R. Colgate Pahnoli- denso de Expansão Econômica S.A.
!- Reg. 378.687.
Tender) .
1 José Tjurs (oposiçã ma termo nii- / e Company - Reg. 378.649.
N9 575.484 - R. Banco Riograumero
844.658
marca.
Nacional).
1
!
569.765
R.
ind.
de
Artefatos
No
1
Sinal - Editora e DistrMuidoia Lia
de Expansão Económica S.A.
adotado (aposição aa tênia.) a44.468 . Hotéis Reunidos S.A. }Torso topo- de aersey Dtwatii.ex Ltd a. - - Reg. denso
- Reg. 378.688.
Rosa).
378.650.
marca SMal).
Padrão Indústria Metalágica e siçao.uo
têrmo 845.550 marca mista
N9 575.485 - R. Banco Riegran.
9
Sociedade ImoOiliária de N 569.'768
-- R. Associação
dos
'denso de Expansão Econômica S.A.
Comércio Ltda." (oposição ao têrmo Sivel
L
•
ch,
Funcionários
Públicos
do
Estado
de
t
•-•
ee
- Reg. 378.689.
no 844.611 marca mista "N
(oposição ao termo 850.105 marca azã °Paulo - Reg. 378.51.
, No 569.855 - R. Chapou Texii1 1 N9 575.486 - R. Banco R logram-Laboratório de Produ Los Químicos eivai).
e Veterinários Vigor Ltda. (oposição American Home eProducts Corpo- 'Maduras e Afins Otda. - Reg. nú-1 densa de Expansão Económica S.A.
8 o.
- Reg. 378690.
ao temo 844.316 marca Ideal).
ration (oposição ao termo 817.026 mero 37.6
N9 570. 18- R. Mantiplast• Manti- 1
São Paulo Alpargatas S.A. (opo- marca Polidroga).
No 575.489 - R. Banco Rk,gran1iaturo
de
Plásticos
Lida;
Reg.
aiçao ao termo 845.790 marca Enxodensa de Expansão Econômica S.A.
Indústria de Tabacos Som Se-bastião r i s 378.853.
val. Bambino).
- Reg. 378.691.
Ltda. - oposição tsos termos:
N°570.454 - R. Peaen.s, Em preenQuímica e Farmacêutica Nialtho do
N9 847.579 - marca Mango C/Fia 1dimentos
na.»
No 575.491 - R. Banco Riogranca
.
ae.
-o
Comia.
Lt
Brasil Ltda.- (oposição ao têm/e) nú- gura.
.
.
.
,1 dense de Expansão Econômica S.A.
mero 848.264 marca Nysco).
N
9 850.139 - sinal da ompaganda mero 378 854
• 1 N9 570.688 -- R. Resfibra ind. e 1 - Reg. 378.692.
M. Pereira Martins (oposição ao Carijó.
N9 576 . 086 - Washington Etrusco
termo 846.061 marca erograrna).
Porcelana Real S.A. (aposição ao, 'Com.. de....Resíduos Ltda. - - Reg. tift1
Reg . 378.693.
p1•1010
. 3 .
511845'934 marca R°Yalt'ex)'
Distribuidora
de I3abidas
Li--sil
570.838 - R. , aroldo Sena Oto- N9 576.300 - Exótico Calçados
untada
(oposição
ao termoTijuco
848.210
S.A. (oposição ao termo 887.2061 N-oReg.
378.636,
- Reg. 378.694.
I Laboratórios Farmacêuticos Espa--;" 1
. n).
1 N9 570.974 - R. Coro. de Te-cido._1 N 9 576.304 - R. Monfor Técnica
Paes Mendonça S.A. (oposição ao .marca Cavlo
'e Roupas loliana Lida. - 1"-i:.•g. nu- indi e Comi. Ltda. - Reg. 378.695.
têrtno 847.953 marca Suplemmtol
' mero 378.657. •
1
No
Monfor Técnica
Paes Mendonça).
Ficam notificados os reqaerciites
No 571.007 - R. Bembenieri 'Rau- anal. 5: 663211.
E. - Reg. 378.696.
51 -Ltda.
Willys Overland do 3rasil S.A. dos certificados abaixo mencionados tildas Ltda. - Reg. 378.658.
1 N9 576.306 - R. Monfor Técnica
Iudlistria e Comércio (oposição ao a comparecerem a êste Departamento
N9 571.157 - R. Cervejaria Sere Comi. Ltda. - Reg. 578.697.
no prazo de 90 dias a fim de efe- ramalte Ltda. --Reg. 378.659.
têano 844.041 marca Itamaraty).
1 tuarem o pagamento da taxa de
No
573..078
RI
Construtora
Ac
lo/576.330
- R. Péricles do Ama
-Foicem Material Plástica Sol, topo- acordo com o Decreto 11) 2i34, de 28
pho Linderberg S.A. - R g. 378.660.
e
rai - Reg. 378.698
. sição ao tênno 844.219 marca Iftd- de fevereiro de 1967.
No 6 07.469 -- R. tTsafarina S.A
canw
N• 130.422 -. R• 1111
oL
uI z
Ree•. ' Ind. Farmacêutica - Reg. 378.699.
Certificados expedidas
Sí"to Paulo Alpargatas S,A
n o 378.661.
deão aos têrnicS:
N9 251.701 - R. Antonio alischiatNO 731.033 - R. Guepel TransN9 567.870 - R. Produtos Giduwai
ti e outro - Reg. 378.662.
portes Ltda. - Reg. 378.700.
846.258 - ina:ca : mista- Salles. - Reg. 378.621.
R. Rádi °Record S.A. N9 256.159 - R. Artefatos Hércules No 509.739 - R. Alfaiataria VanN9 567.890
N9 845.944 - marca .?".ies Çaprtees.
S.A. Ind. e Com. - Reg. 378.663. tajosa Ltda. - Reg. 378.701.
- Reg. 378.622.
ABC Rádio e Televisão S.A. (opo- N9 567.907 - R. Etablissements
sição no termo 815.663 marca Inter- Philippe e.; Canaud - Reg, número N9 386.766 - R. Unilover Ltd. - • No 523.737 - R. Casa 'rajá dc
Reg. 378.664.
brasil) o
Secos e Molhados Ltda. - Reg. nri •
378.623.
A Companhia Antarctica Paulista N9 567.912 - R. Cobonificio Bo- N9 391.761 -- R. M..talúrgico He- mero 378.702.
leny
S.A.
d.
e
Com.
Reg.
núIn
indústria Brasileira de Bebidas e Co- netto Ltda. - Reg. 378.624.
N9 523.782 -- R. Tecela„tani Stionmero 378.665.
nexos (oposição aos termos:
plex
Ltda. - Reg. 313.703.
N9 567.917 - R. Cerâmica RibeiN9 844.045 -- marca Oro.
N9' 398.425 - R. Agro lua l. Israel NO 524.277 - R. Bomaa
rão Preto Ltda. - Reg. 378.625.
Smal Na 344.328 - marca Pureza.
Silva S.A. - Reg. 378.666.
ce.ewski Ltda. - Reg. 378.704.
N9 567.933 - R. Metalúrgica Colin
573.082
R.
Consolo-ora
AdolN9
Laboratório Itriff Limitada (oposi- Ltda. - Reg. 378.626.
No 530.980 -- R. L'Eguipa Decoção ao termo 846.536 marca Vermi- N9 567.978 - . R. Madeiras Santo pho Lindenberg S.A. Reg. ml- rações Ltda. - Reg. 578.705.
mero
378.667.
U1) •
Onofre Ltda. - Reg. 378.627.
N9 532.410 - R. Dr. Nestor •da
ExpOsiçC.9 Modas S.A. (oposi- NO 567.979 -.R. Madeiras Santo N9 573.576 - R. Imobiliária Es- Rocha Bressane Filho -- Reg. roição ao termo 344.409 título A Expo- Ony•fre Ltda. - Reg. 378.628.
perança Ltda. - Reg. 378.668.
mero 378.706.
sição),
Fundição de Ligas e Metais - Reg. NO 573.592 - R. Olaria Libo Ltda.
No 534.478 - R. Cia. Americana
• Valem Material Plástico 8.4 - N9 567.980 - R. Dainasi S.A. - Reg. 378.669.
Ilidi. de ônibus
Reg. :378.707.
oposição qos têrmos:
N9 568.033 - R. :e3nac
N9 573.777 - R. Disgea Ltda. (Ás- N9 541.312 -- R. Proquirned PoNo 844.386 - nome comercial
tribuidoi
a
n9 378.629.
n
Geeros
Alimentícios - idos Químicos Ltdit.
Ree,,
..• 'joeirais S.A.
gens e Acessórios Ind .e Com. [Ida Reg. 378:670.
mero 378.708.

Têrça-felra 16

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Julho de 190 2959

N9 518.713 - R: Hilton Coelho] 149 561.805 - R. Li anchee Dublin NO 567.939 - R. juvencio Ilittisla
Ne 547.640 - R. Ritmar Tratores
e Máquinas Agricolas Ltda. - Reg. Soares - Reg. 378.749
Ltda. - Reg. 378.791.
dós Santos - Reg. 378.829.
n e 378.709.
Ne 565.349 - R. Fetricap Ferti- , 149 568.181 - R. Edegard Sousa
! N9 523.803 - fl. Tecelawee lizantes
Capitava S.A. - Reg. nú- Vieira de Moraes - Reg. 378:830.
•
N9 549.292 - R. Stopla Serviços Stamptex Ltda. - Reg 378.750.
Tecelagem mero 378.792.
de Marno e Platina Ltda. -- Reg. , N 9 523.813 - R.
Ne 568.222 - R. Construtora e
N9 565.873 - R. Centro Comercial !Imobiliária
I N e 523.814 - 11. Tecelagem Santa
ne 378.710.
Boulevard Ltda.
Ieee.
Maria
S.A.
-R,eg.
378.793
Imererrol Ind. Stampi.x Ltda. - 'Reg. 378.751. .
N9 551.643 .119 378.831.
Metalúrgica Ltda. - Reg. 378.711.
N 9 5i36.687 - R. Companhia Cie I N9 568.228- R. Sociedade de Ape-?.
R. Tecelagem
149 id. 815 Calçados Presidente - Reg. número I ras de Papel Sapal Ltda. -- Regei,
- i.eg. 378,752.
N 9 551:751 - R. Atilo Diesel Don- Starriptex
ne 378.832.
ec
Stamptex Lida. - Reg. 378.753. • 373.794.
de° Ltda. - Reg. 378.712. N9 566.928 - R. Perfumaria
Ne 568.235 - R. Criações de Lai-4
No 553.191 - R. Confort-Air S.A. Eta,mpt e>: Ltda. - Reg. 378,754.
Tecelagem . Champs Fieuris Lida. - Reg. nú- çados Blanes Ltda. - Reg. 378.1353e/c
Engeiharia, Ind. e Com. - Reg. núN9 523,816 -- R,
mero 378.795.
mero 378.713.
.817
E.
Tecelagem
R. Malhas Ti:cepo/e No 5(38.239 - R. Vermiculile letet°'
523,
N9 567.069
, dustriai Brasileira S.A. - - Reg. eet•e
S.A. - Reg. 378.796.
N9 556.687 - R. Pedro Kullock -- Stamptex Ltda. - Reg. 378.755.
inero 378.834.
Reg. 378.714.
• Ne 523.818 - E. Tecelagem 149 567.141 - R. Antonio Ortiz
149.568.1eio - R. 'Ua
i! tapre Empreen-u
N9 562.205 - R. Munck do Brasil Stamptex Ltda. - Reg. 378.756.
- Reg. 378.797.
cimentes d • Ao Reunidos Ltda.
S.A. Equipamentos Inds. -- Reg.
N9 523.819 - R. Tecelagem •Picam
149 567.142 - E, Orgattizaeee San- deg. 378.335.
•tI
Fte,g. 373.757.
Statnptex Ltda.
ta Terezinha '.Lida. Reg. nú568.2be -- R. Inettistria o Co-mi,
N 9 367.260 - R. *Luiz Kupfer Tecelagem
N 9 523.820 --. R.
mero 378.738.
7 é81.-cio
83 6. Ducor rade. - Reg número
:I13
s
Reg. 378.716.
N 9 567.710 - R. Bernardo Chata- Stamptex Ltda. - Reg. 378.758.
.,f
567.256
R.
eialharis
teuna!
No
• "•N9 524.370 - R. Cirbra S.A. Com.
dovski - Reg. 378.717.
N9 568.337 - R, Cunstruteet ee-te
zon
Ltda.
-Reg.
273.799.
Ind. e Representação -- Reg. cinLida -- Reg. 378.337.
,‘
N9 567.852 - R. João Limes eelho
. N9 567.259 - R. Luiz Kupper • I mero 378.759.
N e 568.334 - R. Indústria de exReg.
378.800.
e outro - Reg. 378.718.
'pelhos Nossa Senhora da Coneeiçaof
1 149 526.097 -- R. Sejai Cia. de
N9 568. 80 - R. Lustres Hansa Administração e Participação mdi. - ' N9 567.265 - R. eudeistria e Co- S.A. - Reg' 378.838.
; Reg. 378.760.
Ltda. - Reg. 378.710.
mercio- de Camisas Trylon Ltda. - ' N '
- E. Cia. d'e nue- •
N9 568.796 - R. Ind. e Com. de N 9 532.746 - R. Rádie Record Reg. 378.801.
Irias Brasileiras Cibras S.A. - Rege,
omec Ltda. -- Reg. S.A. - Reg. 378.761.
Máquinas Eur
149 532.837 - R. Rapleael Paula I No 567.266 - R. Clavus Indes- 111 9 378839.
ne 378.726.
:iria e Comércio Ltda. - Reg. ite-1 149 568.440 - R. Jervis B. Wele
'Neto - Reg. 378.762.
;Américas Company - Reg, 378.84e.
'mero 378.802.
N9 568.810 - R. Manoel KherN9 532.838 - R. 'Pedro Esperança
lakian S.A. Ind. e Com. de Calça- 'Filho - Reg. 378.763.
149 567.285 - R. Oficina de Urna 149 568.442 - E. Jervis 13. VetittI
Américas Company - Reg. 378.841."
E. P, Ltda. - Reg. 378.803.
dos - Reg. 378.721.
1Indl. de Ónibus - Reg. 378.764.
149 568.486 - R. 1\18de:eine
N9 570.342 - R. Ind. Metalúrgica
Pata- celle Beehin Dessonville
- • Reg.,:
Parbras
I 149 534.481 - R. Cia. Americana
NQ 567'294- E.Ltda.
Forjado S.A. - Reg. 378.722.
-.
Reg.
nus
fusos
Brasileiro
ele 378.892.
I No 563.383 - R. Lanifício Sulriol
'mero
378.804.
N9 570.429 - R. Centro Estadual grandense S.A. - Reg. 378.765.
1 N e 558.509 --- R. Emprêsa de Enee
1 149 567.e98 - R. Indústria
de Abastecimento S.A. - Reg. nú,
Textil .genharia Engenheircu Ltda. - Reg.
R. Lojas Tangará 'Suíça
Ne 539.155
Ltda.
Reg.
378.805.
mero 378.723.
!rei 378.843.
Ltda. - Reg. 378.766.
N9 571.565 - R. Importadora Lu- N9 539.275 - R. Cafeeira iV1ene- • NO 567.302 - R. Del-Mar - S.A. ' N o 568.525 - R.. Oliveira, Rosa 2+.:
gano Com. e Ind. -- Reg. 378.724. gazzo Ltda. - Reg. 378.767.
', Empreendimentos Imobiliários - Rodrigues Ltda. -; Reg. 373.844.
r a9,268.527 - R. Quitutilândia Bar
N9 573.755 - R. Mercantil JC de 149 540.605 - E. Zaina Ind. de Hipotecas - Administração - RegN
taurente Ude. - Reg. mimene
373.806
Ferragens Ltda. - Reg ,. 278.725.
Móveis Ltda. - Reg. 378.768.
Iro 378.845.
N9 573.763 - R. Cia. mdl. Rio
N9 544.830 - R. Richardson MerN9 567.305 - R. Metalúr
gica [tela. - Reg. 378.846.
Guahyba - Reg. 378.726. •
! reli Inc. - Reg. 378.769.
- Ltda. -- Reg, 378.807.! N e 568.543 - E. Grings & Ceie
N9 573.959 - R. Cia. •ealifórnia Ne 545.092 - R. Brasimac S.A. Bransfer
e
N9. 567.338 - R. Produtos Indus- __ R,ee . no 378,840,
de Investimentos - Reg. 378.727.
Com. e Ind. - Reg. 378.770.
triais • e Lavoura P.il S.A, - Reg ;
Ne 568.545 -- R. Elmnauuel Seniso N9 573.995 - R. Nestlã S.A. - 149 545.093 - R. Brasimae S.A. ne 378.808.
c., Antonio Carlos Fadei - Reg .rni,Com, e Ind. - Reg. 378.771.
Reg. 378 . 7284
mero 378.847.
N9 567.340 - R. josepn leantor ,-1
N9 575.310 - R. Cia. de Tintas 149 546.110 - R. Tranquillo Gian- Reg. 378.809.
, N9 568.606 -. R,. Banco Novo
e VernizeS R. Montesatto - Reg. nini S.A. Ind. de Instrumentos de 149 567.369 - R. Poleng,hi S.A. i Mundo SÃ.
.
- Reg, 878.843.
i
n9 378.720.
;Cordas - Reg. 378.772.
Indústria Brasileira de Produtos Ali-, le e 568.650 - R. Met.elergicii Igua--;
575.403
E.
Fibroear
S.A.
N9
/
çn. S.A. - Reg. 373.349.
I NO 549.924 - R. Carpintaria - e
.- Reg. 378.810,
Produtos de Lã de Vidro - Reg. 'Marcenaria Osório Lida. - Reg. mentidos .
N9 588.658 - R. Metalúrgica Igual •
n9 378.730. 14 9 567.371 - R. Polenghi S.A çu S.A. - Reg. 378.850.
In9 378.773.
Indústria Brasileira, de Produtos AliNe 575.700 - R. N W Rublicidade N9 550.134 - R. 'Vittorio Mediei mentícios
Ne 568.6(322 - R. .Aristides Ferreira?
,-- Reg. 378,611,
311
- Reg. 378.774.
Ltda. - Reg. 378.731.
' de Caetro - Reg. 378.851.
'552.045
R.
Richardson
Mer,
N9
PubliJ
.M.M.
N9Z 575.823 - R.
Ne 567.376 - R. Indústrias Qui-- I 149 568.688 - R. José Walter 'Frota;
!reli Inc. ; - Reg. 378.775.
cidade Ltda. - Reg. 378.732.
'nicas Muvema Ltde. - Reg. net- meneies e_ Reg, .278,8e2,
552.102 - R. Ancora Ind. o mero 378.812.
!
1 149 568.694 - R. Cia Dberinco • it
N9 575.828 - R. Rony Arlinclo ;Com. Ltda. - Reg. 378.776.
149 567.377 - R. Indústrias Qui:- Comércio, Indústria -; Administraçâou
N9 575.949 - R. Ind. de Bebidas ;e Amaral Vela, - Reg. 378.777.
micas eluverna Ltda. - Ie,eg4 ue- - Reg. 378.853.
Foster - Reg. 378.733.
NY 552.463 - R. Irmãos Eugenio mero 378.813.
149 568.714 - R. Celdeiraria Abar
Dal Pôrto Ltda. - • Re g.. 378.734.
149 552.941. - R. Hotel Rio Unido
,T.
NO
567.390
R.
Berolim
In-,Ltda.
- Reg. 378.354.
Ltda.
Reg.
378.778_
577.040
R.
lebalde
Lazzaea
Ne
I N 9 568.733 - R, Fábrica, ele Cal1 _ Ne 553.165 - R. . encorno RaSaii dústria e Comércio Ltda. .--- Reg. içados
Reg. 378.735.
Cremona Ltcta. - Reg. nee • r
11 9 378
.814.
1- Reg. 378.779.
N9 577.061 - R. Centro Audiol
,
reler_ mero 378.855.
N9 553.166 - R. Ind. de Carros- Ne 567.411 - R. Laboratório
- 1'
-.
Visual Evangélico Gave - Reg. -nú; 139 568.767 - R. móveis
I serias João Pillon Ltda. - Reg. cex Ltda . - Reg. 373.815.
1
mero 378.736.
res Edrex Ltda. - "Reg. 378.856.
n O 378.780.
NO 567.413 - R. Laboratório MarN9 568.782 - R. Socomarr Sc eile- 1
N9 577.339 - E. Ind. de Plásticos • 4
1 9 553.366 - R. Acylino do A. cex Ltda. - Reg. 378.816.
dade nomercial de Madeira se Ar..
Reg. Mariano - Reg. 378.781.
e Baeuelite Camiliz Ltda
149 567.414 - R. Laboratório Mem-. , tetatos Ltda. - Reg. 378.857.
• Q7 0 • • •
N . 553.669 - E. Oinalubre - a.- cex Ltda. - Reg, 378.817.
: Ne 568.786 - R. O & C. Pulei- .
N9 579.227 - R. lihne Com. e Ind. 'clolina S.A. Ind. e Com. - Reg.
ele eee , 454 __ R , madeireira Reeee !cidade Ltda. -- Reg. '378 . 858.
S.A.4 - Reg. 379.738.
n 9 378.782
• NQ 568.855 - R. Manoel3 lei aLtda. - Reg. 3784818.
N. 584.102 - R. Carlos Selei
' N 9 567.536 - R. Barra er Bezerra kian S.A: Indústria e Comércio do
Reg. ne 378.739.
Certificados Expediefos
•
Calçados - Reg. 373:859.
Ltds, -. Reg, 378.819.
'
Reerique Alves.
N9 586.466 - R.
,N9 568.885 - R. Dr. Samuel N1.1(-14
.N9 554.780 - E. Aldo Caneca - 149 567.597 - R. Confecções Eni- eehen __ Reg . eeeeeee.
- Reg. 378.740.
l'
N9 590.689 - R. Guilherme Mar- Incorporação e Venda de -Imóveis - dran Ltda. - Reg. 378.820.
1- e
ioleta RSe. gA .. IIint...
Reg, 378.783,
N9 567.609 - R. Pigozzi, mona II poNdOw;55608.9e01
çal da Silva - Reg. 378.741.
Comercio-as
N9 555.996 - R. Fábrica de Ci- & Cia. Lida, - Reg. 378.821.
N9 731.034 - R. Guepel Transpor,
'mero 378 e61
garros Carmo S.A. - Reg. ,318.784.
tes Ltda. - Reg. 378.742.
NO 567.610 - R. Pigozzi, Cipolla ,140 568.902 - E. Igasa S.A. Im- .
N9 556.653 - E. S.A. Indústrias
N9 252.453 - R. Georges Aubert Reunidas Fe Matarazzo Reg, nú- & Cia. Ltda. - Reg. 378.822.
1portação e Comércio - Reg. núme149 381.700- Re Sha ye Goldhagen .ro 378.862.
mero 378.785.
e Cia. Ltda. - Reg. 378.743.
Ne 257.438 - R. Produtos Elétricos N9 559.850 - R. Leuckert & Cia. - Reg. 378.823.
NO 569.254 - It. Ali etaehl•1 Read
Omelior Lida, - Reg. 378.744.
- Reg. 378.863.
Lida. - Reg. 378.786.
NO
567.645
14, Mamei' KomN9 559.861 - R. Stauffer Chemi- mandit-Gesellschaft - Reg. 378.824.
No 299.087 - R. Wing Record Cor- cal
No 569.445 - E. . Servi-Polha $.A.'
Company - Reg. • 378.787. •
poration - Reg. 378.745.
149 567.657 - R. MascarenhÉts & Ind. e Com. - Reg. 378.884.
Ne 499.035 - R. Cuddie Knit, do N 9 559.874 - R. Eletre Mecânica Santiago Ltda. - Reg. 378.825.
NO 569.900 -- Wiltontee Técnica O
Brasil Malhas Ltda. - Reg. .378.746. Ltda. - Reg. 378.788.
149 561.830 - R. Antonio Xavier Ind. Ltda. - Reg. 373.865.
N9 570.379 - Raul Silva S.A. Ind.
N9 501.197 - R. Citep Comi. Im-; N9 559.896 - R. Adolfo Neves de Lima - Reg. 378.826.
portadora Teixeira Posses Ltda. -' Martins da Ccestei e Efini. leeaiser - No 567.866 - R. Rápido Socorreu e Com. - Reg. 1378.866..
Reg.
378.789.
Reg. 378.747.
•
149 570.796 - Soa. Moto-Agriedle
149 559.917 - R. Equiplast Indús- se Ltda. -- Reg. 378.827.
149 502.498 - R. São Paulo Al- tria de Aerilicos Lida, - Reg. nú149 567.927 - R. João de Rossi, - Campo Real Ltda, --• Reg. número
parentas S.A, - 'Reg. 378.748.
mero 378.790,
Reg. 378.828,
378.867,
•
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N9 571.762 - Artefatos de Metais
N. 489.382 - Republic S. A.
Alone Ltda. - rdg. 378.868.
Ind. e Com. - Reg. 376.910.
7$.49,'
(;ods. Ricadja End.
N. 489 570 - Crimee Et Atomisti• cd.-.m. Ltda. - Reg. 348.9.
qce - Reg. 376.911.
N. 485.736 - .1. M. Carvalho &
N ? 573.591 - idesáurante Camarão Musical Ltda. -- 'Reg. 378.570. Cia. Ltda. - Reg. 376.912.
N9 573.769 - Rayal Viagens Ltda.
N. 511.522 - Ind. de Meias MyReg. 378.871.
too S. A. - Reg. 376.913.
1\d' a t3.889 - Supermec Maq. e
N. 522.231 - Cia.' Farm. Organon
(2. de Blasil S. A. - Reg. 376.914.
Apar. Mec. Ltda. - Reg. 37L872.
523.036 - Metalúrgica OrienN9 573.948 - Imaga Ind. e Com. teN.
S. A. - Reg. 376.915.
de Móveis Ltda. - Reg. 378.873.
N9 573.950 - Staridl - Ind. de
N. 52.3.417 - Café Integral Ltda.
- Re. 376.916.
abrasivos Ltda. - Reg. 378.374.
N. 523.491 - Hetalúrigca Ro-Lex
N9 574.000 - Cavasotto P,4 Cia. Ltda.
- Reg. 376.917.
Ude. - Reg. 378.875.
N. 532.409 - Dr. Nestor da Rocna
N9 574.036 - Daniel dos Santos Bressane Fiho -- Reg. 376.918.
Peneira - Reg. 378.876.
N. 536.563 - Restaurante PapaN. 574.159 - Contec. Orimar Ligaio Azul Ltda. -- Reg. 376.919.
mitada - Reg. 378.877.
537.466 - Ibesa - Ind. Bras.
N. 574.165 - Hoelzel S. A. - deN.
Embalagens S. A. - Reg. 376.920
Reg. ...
Inct. Reunidas Mercur
N. 539 . 106 - Lab. Lutecia S. A.
378.878.
Mg • 376.921.
N. 575.237 - Lab. Griffith do
Brasil S. A. - Reg. 378.879.
N. 539.152 - Suferco - Cora, e
51. 575.241 - Lab. Gaiffith do Repres. Ltda. - Reg. 376.922.
Brasil S. A. - Reg. 378.680.
N. 540.217
Fab. de Encordoamento Rouxinol Ltda. - Reg
N. 575.249 - Cocomel - Soc. 376.923:
com . e "de Melhoramentos Ltda. N. 542.142 - Cia. Ermeralda de
Reg . 3.8.881.
N. 575.346 - Auto Tratmotor. - Imóveis - Reg. 376.924.
Com. Ind. Imp. e Exp. Ltda. N. 546.085 - White Lab. dic. R - 378.882.
Reg. 378.925.
N. 546.320 - Etablissements OhmCeifo
- Clinicas
N. 575.417
S. A. - Reg. 378.926.
E.speciaiisrudas Médico - Odontol. Byla,
N. 549.816 - Equipesca - Equip.
Ltaa. - R 3703883.
N. 575.434 - Coutry Chibe do. iT- de Pesca S. A. - Reg. 378.927.
N. 549.970 - Kochen Eng. e Cons.
luca, Soc. Civil - Reg. 378.331:.
-- Reg. 378.928.
N. 577.452 - Transnorpa S. A. - Ltda.
N. 550.048 - Quimio - Produtos
Emp. de Transp, Rodoviários - Quim. Com . e Ind. à. - A. - Reg.
Reg. 378.885.
N. 575.496 - Funerária Cruzeiro 378.929.
N. 550.174 - Ind. de Móveis CoLtda. - Reg. 378,886.
ronel Ltda. - Reg. 378.530.
N. 575.541 - Extração e Com. de
N. 550.993 - Tan Leeuw - Reg.
Are-a Noemar Ltda. - Reg. 373.881. 378.931.
N. 575.548 - Padaria t., Confeitaria
N. 551.045 - Com. Agrícola Pau19 de Janeiro Ltda. - Reg. 378.888. lista Ltda. - Reg. 378.932.
.N. 575.554 - com. de Aço MonN. 551.413 - Focima Mat. Fotug.
Isesol Ltda. •t-- Reg. 378.889.
cimentacog. S. A. e
N. 575.565 - Sandrecar - Com. 378.933.
Imp. S. A. - Reg. 378.890.
N. 551.466 - Maria de Lourdes
N. 575.595 - Colégio Com. Monte Argolio Oliveira - Reg. 378.934.
Sinai - Rev. 378.891,
Ind.
N. 551.502 - Molas G J Z
N .557.616 - Karl Helmuth Erich e Com. Ltda. - Reg. 378.935
Eleinzelmann - Reg. 378.892,
N. 551.189 - Dom Rosco - EsN. 575.753 - Bar e Pizzada Bru- colas Reun:das Ltda. - Reg.
ao Ltda. - R-eg. 378.893.
378.936.
N. 575.768 - Laurentina de JeN. 553.670 - Anelihe S. A.
sus Costa - Reg. 378.894.
. e Ind. - Reg. 378.937.
Com
N. 575.857 - Exakron - Incorp.
Irineu /.ntonio da
N. 554.680
Adm. Soc. Civil) - Reg. 378.395 Silva
'Reg. 378.938.
N. 575.934 - Hospital Aaehieta
N. 554.902 - Repres. Mello Li3. A. - Reg. 378.896.
mitada - Reg. 378.939.
N. 576.089 - Oficina Mec. FaCertificados Expedidos
tura Ltda. - Reg. 378.89.7.
Beg.
N. 555.201 - Luiz Pardini
N. 576.163 - Supermercados Peg378.940.
?ag s. A. - Reg. 738.898.
N. 555.671 - Samuel Garson N. 576.280 - Const. Adolpho LinReg. 378.941.
lenberg S. A. -••• Reg. 378,899.
N. 576.282 - Mecânica Reyziko
- Petróleo
N. 557.826 - Dist.
- Reg. 378.900.
Derivados do Brasil S. A. N. 576.326 - Winston. dilue Prod. bras - R - 378.942.
;Ida. - Reg. 378.901.
N. 55.924 - Cornprasa - Com. de
• N. 576.592 - Ind. Gessk Lever Prod. Aliment, S. A. - Reg.
378.943.
3. .A - Reg. 376.902.
N. 565.764 - Wimi Ltda. Ind. de
N. 576.742 - Com. e Ind. SalseiBeb:das e Conexos - Reg. 378.344.
ro Ltda. - Reg. 376.903.
N. 566.832 - Ind. e Com. de MóN. 576.810 - Arlete Walg'0 1: De- veis Ltda. - Reg. 378.345.
.
Reg. 376.904.
niate
N. 2'15.492 - Diamond Alkali
N. 567.348 - Fazenda SandAna
do Ri.., Abaixo S. A. - teg• 378.946
ompany - Reg. 376.965.
N. 567.5.1 - Ind. de "S'acas py i nN. 375.875 - Braspesca ind. e car e Cartas Favincor Ltda. - Re.
Com. de Pesca Ltda. - Reg. ... 378.947.
116.906.
N. 567.674 - Surinam - Dist. de
N. 443.438 - Semp-Rádio e role- Frios e Latic. Ltda. - Reg. 378.948.
Ete g . 376.907.
N. 438.903 - Claudio - Scarinci - N. 667.761 - Delforge S. A. Ind. de r, apel - Reg. 378.949.
Pisão S. A. - Reg. 376.9/18.
N' 567 • 911 - Bar e Sorveteria araN. 487.039 - Isofil Fios e Mate- . im
. Ltda. - Re g. 378.350.
riais Isolantes Lida - Reg. 376.909.. m
N. 487.039 - Isofil Fios e Mate-i N. 577.934 - Arnaldo de OliveiReg'. 17z.951
Riais Isolantes Ltda. - Reg . 376.909 ra
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N. 567.956 - Livraria Tab3jara

S. A. -

N. 517.667 - Cerâmica..S. ate.

Reg. 378.952.
tano S. A. - Reg. 378.978.
N. 567.989 - Beabrasi -- Bebidas,

Alim. Bras. Ltda. - teg. 378.953.
N. 568.186 - MG - , •J ubl cidade
Ltda. - Reg. 378.954.
\
N. 568.284 - Lolita ,--soctique•rdtda.
- Reg. 378.955.
N. 568.368 - José Alves Pinheiro
Jr. - Reg. 378.956.
N. 568.467 - Esquadrias Agua
Verde Ltda. - Reg. 378.957.
N. 563.508 - Emp. de Eng. Engenheiral Ltda. - Reg. 378.958.
N. 568.526 - Com.
Roti;sseria
Alaska Ltda. - Reg. 378.959.
N. 568.801 - Colégios Vederados
Itamaraty - Reg. 378.60.
N. 568.806 - Farm. Santa Filomena Ltda. - Reg. 378,961.
N. 569.937 - Premesa
Precd
Mec. S. A. - Ind. e Com. - Reg.
378.962.
N. 570.022 - Wakamoto S. A. Prod. Quim. e Farm. - Reg. ...
378.963.
N. 570.602 - Irmãos Vittorazzi Reg. 378.964.
N. 571.593 - Somag
3.oc. Mercantil e Agrícola Guararema Ltda.
- Reg. 378.965.
N. 571.771 - Tecelagem Kuehnrrich S. A. - Reg. 378.966.
N. 575.441 - Carreras Limited. -Reg. 378.967.
N. 575.648
Koday Bras. Com .
e Ind. Ltda. - Reg. 378.968.
N. 575.655 - Stefano Jappone Reg. 378.969.
N.
576.136 - Castro & Castro
Ltda. - Reg. 378.970.
N. 566.196 - Tito Batini - Reg.
378.971.
N. 576.465 - SDU - Cabeleneiros
Ltda. - Reg. 378.972.
N. 576.497 - Lab. recnico Dentex
Ltda. - Reg. 378.973.
N. 577.229 - Supermercados PegPag S. A. - Reg. 378.974.
• N. 226.347 - M. Gurvitz - Reg,
378.975.
N. 429.721 - Antonio Lilla - Reg
378.976.
N. 488.053 - Geraldo Rende &
Cia. Ltda. - Reg. 378.977.

FUNDO AEROVIARIO
E
CONSELHO AEP.OVIA,
RIO NACIONAL
CR/AÇÃO k: REGULAMENTO

Divuloaçáo n° 1 048
• Preço: NCr$ 0,40

A venda:
Na Guanabara
Seção de Vendas: Avenida
Rodrigues Alves n° 1
Agência 1: Ministério
da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo serviço
de Reembôlso Postal
Em Brasília
Na Sede„do 0.1.N

N. 517.758 - Cia, Farm. Organoll
do Brasil S. A. - Reg. 378.979.
N. 520.870 - Adriano Maurici0
S. A. - Ind. e Com. - Reg. .„
378.930.
N. 521.847 - Materiais de Constç
Nipobras Ltda. - Reg. 378.981. •
N. 529.308 - Distilaria ..Anchieta
Ltda. - Reg. 378.982.
N. 529.831 - Buckman Lab. inc.
- Reg. 378.983.
N. 530.113 - Shoji Kobayachi
Reg. 378.984.
N. 530.300 - Karl Veit S. A.;
Exp. Com , e-Ind. de Madeiras Reg. 378.985.
N. 531.379
Fae S. A. Ind. k
Com. de Metais - Reg. 378.986.
N. 537.026 - Dist. Mercantil
Adriana Ltda. - Reg. 378.937.
N. 406.142 - Emílio Pancani
Reg. 378.988.
N. 542.712 - Dragaria Pacheco
S. A. - Reg. 378.989.
Com . e Ind. - Reg. 378.990.
N. 545.066 - Brasimac S. A, N. 545.068. - Brasimac S. A. • a
Com. e Ind. - Reg. 378.991.
N. 545.070 - Brasimac S. A,
Com. e Ind. - Reg, - 378.392.
N. 546.109 - Tranquilo Giannini S. A. - Ind. de Inst. de Cordas
- Reg. 378.993.
N. 549.150 - Joseph Brancoft &
Sons Co. - Reg. 378.994.
N. 549.652 - Casa Santo S. A.
- Ind. e.Com . - Reg. 378.995.
N. 549.977 - Preza Adm. S. A.
- Reg. 378.986.
N. 550.359 - Terei./ S. A. Máq.
Agrícolas - Reg. 378.997.
N. 550.401 - Cia. Cestol - Ind.
de Oleos vegetais - Reg. 378.998..
N. 551.602 - Prod. de TouervioR
Realce Ltda. - Reg. 378.999.
N. 552.039 - Coinco - Adm. e
Participações Ltda. - Reg. 379.000.
N. 552.181 - S. A. Vinícola e
Agrícola Sanroquense Savas - Reg.
379.001.
N. E1.153 - Sila Soc. Imobiliária
Luiz Alvas Ltda. - Reg. 379.302.
N. 561.493 - Schuler S. A.
Com . e Ind. - Reg. 379.003.
N. 564.081 - Deusdedit Auguste
de Andrade - Reg. 379.004.
N. 565.198 - Ind. e Com. de Parafusos e porcas Elpa Ltda. Reg. 379.005.
N. 566.008 - 1VIeditecnica Ltda. Reg. 379.026.
N. 566.057 - Emilio Cid Rodrigues & Cia. Lida. - Reg. 378.007.

N. 566.185 - Empreend. Com . e
Ind. Emprisa Ltda. - Reg. 379.0o&
N. 566.304 - Simão Dalmolin
Filhos - Reg. 379.009.
N. 568.089 - F:os o cabos Plástle
cos do Brasil S. A. - Reg. 379.010.
N. 568.295 - Pcerino Ribelato Reg. 379.011.
568.797 - Ind. de Plásticos e Reforçados Poliglas Ltda. -- Reg. ..,
379.012.
N. 569.488 - Lojas I% Ltda. Reg
3576 9 ..0133 .
N
..92
Restaurante e Bar
Intermozzo Ltda. - Reg. 379.014.
Confec. Vellela LiN. 369.999
mitada - Reg. 379.015.
N. 570.040 - Lab. Lutecia S. A.
- Reg . 379.016.
N. 570.048 - Lab. Estrela Ltda.
- Reg. 379.017.
N. 570.138 - Torusi Torno jusinagem de Peças Ltda. - Reg.
379.018.
N. 571.178 - Farm. S. Roque de
Co-nel'o procópio Ltda. - Reg. ...
3/9.019.

Terça-feira 16

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Julho de 1968 2961

PATENTES DE INVENÇÃO
•
'e se faz de acôrdo com o art. 28 do Código da Propriedade Industrial (Decreto-lei
903-45), em eftce do quo ficou resolvido
Item 4 da Portaria a9 73 de 4 de outubro de 1967. do lairetasarseerai
•

TERMO N9 122.435

meio espaçador forma uma cavidade
Reivindicações
ceptoras do membro interno são ra:.
entre pelos menos um de ditos enronhuras, os elementos de transferência
De 5 de setembro de 1960
lamentos e o material encapsulante.
Em resumo, reividicam-se como ca- do torque ficam posicionados eit t re
• Requerente: Egidio Boffa a- São
4.. Um aperfeiçoamento em apa- racterísticos da invençae:
ranhuras cooperantes para transiee
Paulo.
relho de indução de acôrdo com qual
rir torque entre elas, e as unidades)
19 Dispositivo para o comando hi- eeparatias
de p osicionamento peteca°o
- Titulo: "Aperfeiçoamentos em ou quer um dos pontos precedentes ca- dráulico de embreagens, caracterizarelativos" a máquinas para obtenção racterizado pelo fato de que o fluido do pelo fato de ser constituído de nem os elementos de transferência do
de trançados "plásticos" — Privilé-- é um liquido e pelo fato de que pão duas bombas hidráulicas de, pistão, torque num p'ano único sempre si.
providos meios de vedação para evi- corno sejam o burrinho mestre e o secionando o ângulo entre os alem°
: gio de Invenção.
bros externo e interno.
tar a perda: ou contaminação do dl- burrinho receptor.
Pontos característicos
elétrico líquido.
4 — Uma junta universal de velo.
5. Um aperfeiçoamento em apare- • 29 • Disp ositivos para o comando cidade
1 — Aperfeiçoamentos em ou reconstante conforme reivindia
lativos a máquinas para a obtenção lho de indução de acôrdo com o pon- hidráulico de embreagens como no cação 3. caracterizada pelo fato nue
ponto
anterior,
caracterizado
pelo
tade amaçados plásticos, caracteriza-, to 4, caracterizado pelo fato da que
na mesma ditas ranhuras são rauhudos pelo lato de coasistir na coloea- o meio de vedação inclue nabos de to do burrinho mestre (bomba hi- ras . de bolas de acionamento, ditos
expansão
adaptados
pdráulica)
estar
por
uma
extremidade
ção, à saida da máquina de extrusão
ara se expan
elementos de transferência do for.
de plástico, casco .provido de paira- direm ou contraírem à medida qe u (extremidade Su perior) em conexão que são bolas de acionamento
, e R.9
lidade .de orifícios de configurarão varia o volume do ineio dielétrico com o pedal da einereseem; pelo unidades se p
de nosicionamene
apropriada, acima do qual se en- com a temperatura.
centro ligado por uni conduto a um o constaeamaradas
as
bolas
de
colou
amen.
contram duas peças, uma delas cende óleo e pela extermiclaxie
os lados das mtenna,s
6. Um aperfeiçoamento em um denósito
tral, tronco-Côniea, com base maior
inferior, lig ada por outro tubo con- to em. ambos
para com os membros ex.
voltada para cima e provida de „. • método de produção de bobina en- dutor de óleo, com uma outra bomba exittemente
terno e interno. .
cos e saliências alternadas segundo capsulada para uso em aparelhos de hidráulica de pistão ou seja n bursuas geratrizes, sendo tal peça as- indução, caracterizado pelas fases do rinho receptor que, por sua vez, tom
5 — Unia junta universal de velo.
sociada a eixo voltado para baixo .3 enrolamentos cimo uma bobina, en- ligação de comanda com" a alavanca cidade constante conforme reivindle
e ada na reivindicação 4. caracteriza.
dotado de polia que lhe confere eo- cerramento de dita bobina dentro de 'da embreagem.
tação: ao passo que a segunda peça uni meio espaçador para formar uma
da p elo fato que na mesma cala
envolvendo lateralmente a central, cavidade em volta de dita bobina, enTudo como substancialmente, des- en i d e ded p osicionemento separada
apresenta como esta, sulcos -e sa- chimento de cavidade com um de- crito ,desenhado e reivindicado.
compreende uma chaveta associada
liências alateranadas cai confronto létrico fluido, selagem da cavidade
com cada bola de acionamehto.
com as anteriores, esando a peça ex- assim cheia, encapsulamento da bo6 — Uma junta universal de veloterna dotada de polia que confere bina assim selada com resina sintéTÉRMO N9136.778
cidade constante conforme reivindi.
movimento em sentido oposto ao im- tica e cura de dita resina sintética.
cada na reivindicarão 4, caracteria
primido à peça central, podendo
De 27 de fevereiro de 1963
zada p elo fato que na mesma ale
7. Um aperfeiçoamento em um
ainda, uma das peças com canais e
método de acórdo com o ponto 6 caunidades sep aradas de posicionamena
saliência permanecer imóvel.
Requerente:
Dana
Corporation
—
racterizado pelo fato de que a fase
to são bolas piloto.
2 — Ap erfeiçoamentos em ou re- de enchimento compreende a im- Estados Unidos da América.
— Uma juata universal de velo.
lativos a máquinas para a obtenção pregnação a vácuo da bobina encerInvenção: "Junta universal de ve- cidade constante conforme reivindi.
de trançados plásticos, conforme rei- rada com uni dielétrico liquido.
locidade constante"
Privilégio
de
cação
4 ..caracterizada pelo fato que
vindicação anterior, tudo substanna mesma uma ranhura de- bola pa.
8. UM aperfeiçoamento em um Invenção.
cialmente como descrito no relatório
loto é formada na -parte do ando da
e ilustrado nos desenhos apensos ao método de acôrdo com os pontos
Reivindicações
ou 7 no qual a bobina inclue um encada ranhura de bola de acionamente
presente memorial.
rolamento de alta e um de baixa • 1 — Uma junta universal de velo- em um dos membros, e uma unidade
tensão, caracterizado pelo fato de cidade constante caracterizada pelo de p osicionamento fica disposta em
que a fase de enrolamento inclue o fato que ela compreende um mem- cada ranhura de bola piloto.
TÊRMO N 9 139.65a
enrolamento de ditos enrolamentos de bro externo tendo uma abertura axi8 — Uma junta universal de ve.
teeneral Electric Company, Norte_ alta e baixa tensão são sôbre ditas al.no mesmo, uni membro interno re- beldade constante conforme reinvina
cebido
dentro
de
dite
abertura,
uma
formas
e
pelo
fato
de
que
a
fase
de
americana.
dica. na reivindicação 7, caracterizadas
encerramento e vedação compreende pluralidade de elementos de transfe"Aperfeiçoamento em bobinas en- o enrolamento de um meio de veda- rência do torque posicionados entre pelo fato que as formações receptoras
capsuladas para dispositivos de in- cão em volta de um dos enrolamen- ditos membros e acionadamente en- dentro da abertura axial de dito mem..
bro externo e as formações receptoras
dução eletro-magnética e método de tos para formar uma cavidade que gatando os mesmos, e unidades seprodução deta
is bob
inas". — Pri- encerra completamente dito enrola- paradas deposicionamento a,ssneia•das na periferia de dito membro interno
eão cada uma urna pluralidade de
vilégio de invenção.
mento.
com cada um dos ditos elementos de ranhuras substancia lmente axiais ana
9.
Um
aperfeiçoamento
em
apare,
transferência
do
torque
poeicioaancto
O que a requerente reivindica coeularmente esp açadas, as ranhuras
lho praticamente como indicado nos ditos elementos de transferência do a m cada membro
mo iióvo é:
ficando alinhadas
desenhos acompanhante.
torque• num plano único, ditos mem1. Um aperfeiçoamento em bobinas 10. Um aperfeiçoamento em um bros interno e externo sendo respecti- com as cio outro membro, ditos ele..
encapsuladas par &dispositivos de in- método caracterizado por ser pràti- vamente móveis axialmente e angu- m e ntos de transferência do torque fia
dução eletromagnética e método de camente de acôrdo co ma especifica- larmente em relação aos seus eixos "em nosiciona dos em tais ranhuras)
produção de taisbobinas, conforme ção. acompanhante.
normais comuns, sendo que ntel,o di- el?nhaaaa e as ranhuras de bola pia
descrito e ilustrado, caracterizado pe- * tos membros interno e externo podem 'nto são formadas no membro inm
lo fato de que' são providos meios de 11. Um aperfeiçoamento em apa- transferir torque numa velocidade terna unia pluralidade de ditas Unte
espaçamento para seperar o núcleo relho praticamente como indicado constante durante o relativo movi- Age/W-I de nnsictonam ento ficando opte.
'ati vamente assoc i adas com cada um
do material encapsulado e nara for- nos desenhos acompanhantes de acôr mento angular e axial entre êles.
"Os e lementos de transferência do
mar uma cavidade de dimensões Pre- do com o método praticamente con2 — Uma junta' universal de velo- te-rme e enn tatandn dito membro ex..
determinadas entre os mesmos, e pelo forme descrito na especificação acomcidade constante conforme reivindi- teimo e dito membro 'nterno para
fato de que é provido um dielétrico panhante.
i •cada na reinvindicação :i, caracteri- n nel MAnar ciPY).S elementos de trans.. .
fluido para encher sultstancialmente Finalmente, a requerente reivindi- zada pelo fato que na mesma o memvênia. do tome durante o flua..
dita cavidade. ca os favores da Convenção Interna- bro externo tem uma pluralidade de' el eamm
e nto da iunta universal.
i
nvenção
ter
cional,
.visto
a
presente
2. Aperfeiçoamento em aparelho
formações receptoras dentro da aber9 arma Surda universal de velo.,
de indução conforme o ponto 1, ca- sido depositada na Repartição Ofi- tura axial no mesmo, o membro in- 'Idade constante conforme re117111clie
ra,caterizado pelo fato de que pro- ciai de Patentes dos Estados Unidos terno tem uma pluralidade de for- ,, a,art, na ae ivinclicaeão 8 caranteriaaa
vida uma forma de bobina para a da América do Norte em 5 de junho mação receptoras na periferia do mes- da /l edo fato nue na mesina ditas raa
mo cooperando com a pluraeldade de alairas
Montagem de dita bobina e pelo fato de 1961 sob o n9 114.747.
têm ema serão transversal ar.
de que uma cobertura ou domo é Rio de Janeiro, 5 de junho de 1962. formações receptoras no membro ex- e
nleada, o membro externo Inclue uni
terno e os elementos de tra5 aferên- nar
formada de material resinoso sintéde cnbertn rss seg ures em lados
eia do toroue ficam posicionados entico é provida para selar a fôrma da
tre cada uma das formações recepto- opostos do mesmo formando uma caia
bobina e a bobina nela montada, e
TÊRMO S/N
ras cooperantes.
xa com êle para dito membro interno,
pelo afto de que o meio espaçador
e ditas unidades e p osicionamento fia
forma uma cavidade que separa a
3
—
Uma
junta
universal
de
velo-.
cam
csee rativamente associadas cota
De
6
de
junho
de
1962.
bobina da cobertura.
nade constante conforme reivindi- :tas
coberturas para posicionar clitoa
Júlio
Mário
Corrêa
d'Avila
de
Mocada
na
reivindicação
2
, caracteriza-.
3. Um a tr:rfe ie reanento em apada p elo fato aue na mesma as for- elementos de t ransferência do torque
relho de inducão . de acôrdo com o raes —Estado da Guanabara.
num plano único sempre bisecionan.
ponto 1 ou 2 no qual a • bobina inclue Um dispositivo para o comando hi- mações receptoras dentro da aeertu- do
o ângulo entre os eixos dos mem.
enrolamentos d3 alta e de baixa ten- dráulico d eembreagens 1VIOdalo ra axial cio meembro externo são rabros interno e externo durante o mo...ao, caracterizado pelo fato de que o de utilidade.
nhuras, as cooperantes formações se- viMento
relat ivamente 'angular e axi-
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•a
ai entre ditos Membros edemas •abreagara paaa trator,* • -a. vlikM Primeira
a; •al . ~eira 'dis- coaduatio, na =alua d ir
do d."
tratem).
•
de Invenção.
positivo para Mover arp para carpa:- rede mundo 'dispositivo eção
Pata mover
.
.
rar
o
ar,
através.
do
citada
Primeiro
o
ar,
pata
fazer
circular
uma
10 - Uma Junta unive,rsal de ve. Pardal `conduta. da citada passagem de ar do ar da adtada, segunda calmara
,
.
. itelvindicaçaa
locidade constante conforme revir:para
a
'citada
primeira
garoara;
nm
su
Imante, diretamente `. para
,dicada na reiviadicação 9. caracteriAlierfaiçoitin-ais em ou rala. segtmde diapositivo te; 'ondução, Ina
1
segundd • dispositivo para
zada pelo fato que na mesma meios tiros
a:
eios'amortecedórescieinarea.
terligando
a
citada
primeira
~Iara
mov
"
o
c
c.
ar.
entre tilaç
d
fva
am. dispoittos ficn
deve
a tratores, caracterizados
De -e a "atia
de vedeato ficam dispostos entre dl- gepar
1"pa; -- A.Parelho damkatieo- Para ta;
cospoaaavo"1214t,
--a mo ar
io tato de serena constituidas por pe, aunar,
terno.
caracterizado
ii _ _ uma junta universal de veie, ssi,,
terizado pelo fato
rraaão
i
trilio
ve.
ra empinara
ar, através
casa°
cote..a.
de..eades
pacas deese
couro
alongam& COM
send.eireu.os.
tua_ zuno
atepasi nea
je cotrtizancr
a,
compreeticlea: dispositivos formata,
,de ar; disposta /na de
um Pass
cidade constante conforme reviria- das no cento de
Mimara I, a 'citada, refr
derlWes de alta Primeira
para esfriar ó dr: na
.eamara
•
e
a
ispolut
moa na reivincticad.o 3. caraateriaa- abertt iara peias quais st.1 ,:aaaadoa :e03,muniaivos
o
laka
-ia • -- -nr dasicaapas calmaras
citada passagns
e de ara dispo lio
. da pela fato que na Mesma as rat , tubos :náut." enquanto que nal- ra a. citada,
em de ar. . . fornaanclo ama primeira eliniaraa una
aturas da .dito membro externo e as rr a3nee g monco., traçam:4, ..:: .
. primeira dkpciattivo de coriduçao, lnrenhiras no dito membro interno taxi cinte matálluaTig;Éaterlaraienta ao '2. a-, ...,aparelo4_
. do~.
' Para
terlfgando a 'citada ~gen de ar g
tas • coaertu-as e dito membro e.a.- apresenta com . axpandida ..an hiaaraçaia etaawarmaCtu -Pato
rato ra".
de . ' g.
catada primara Onsra; um . prk.
temais. sendo que nisto ditos men- contata i com_ ea bordas -correspoaden. compreenaer: clisposiavos cie tirana- - melro
dispositivo para mover ar. paia
broa serro imPelike 11°11—a.a.
te/ente : reaa. tes. de um 'doa lados de maior erten, çao ale uma passagem de ar; ~Li a Ta_ empurrar o ar, através de citada
latiam:lente entre si ca ~imano tia'ao de cada vaiara de .couro que .con. 'sitivoa de refrigeraçia0 para asaria/ O ^pretto dispositivo de condudo da
toque na 'junta una/areal. -- a
rearma o lado patota. ar na Palatal Paasaaem; .disPoaltaada citada passagem de ar para, a eu. .....,_
.,
para tomar uma primeira : e tuna da primeira aamara;.disnositivor toa- .
12 --. Unla
ta Jun
entrem/. de ve- -2 - 'APeriekoementO- 0 eM 'el 1-afir" ~Work eitmara; UM _primar° dispoManda ama segunda carmim subiateridade
eena'arnte
ennt°pelo
Pne
~dlti", a e2Os errorteeederee ." 110hreal altivo Cie conciuçao. interligenao a aria edite à citada
Crie
1.1.
eareeterizeda
tato
que
primeira ~ara; mi
Os mesma as tanburas rica dans agem para tratorés. oonfarme relvara cada passagem da -ar e a cimas pria segundo dia:Metia*
de cenduelo. Indicação
anterior.
tildo
su
ranetattriella
meara
_câmara;
um
pr
imeiro
clisposi
1
- teragartdo a citada prhinira elizaar5
atentam Internos ficam dietentell-M te -aomo demito 320 r a -Arto e
uva
para
meter
ar.
para
atapu
:asa
e
a
citada
seg
intsMa maneira em reuicao ao eixo
unda; câmara: urn ca4A0
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câmara; m- segundo dispositivo de dução, da citadaaprimeira ~ara
' mas. em sentido
aito membro rte:ata
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refrigeração, para esfriar o ar na re11 — Aparelho doméstico, para ta,- igando a citada -primeira câmara e a /altivo para mover o ar, .para empala
ferida passagem de ar; dispositivo s frageração, cuacterizado pelo fato de citada seguness
câmara; incluindo, o sar o ar, através da citado segun
formando uma primara e urna ve - compreender; dispositivos formando ci tado segundo dispositavo
de condir dispositivo de conduado, da el'ala
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para a adiada segunda câmara; dis- aitaaa, segunda cainc.r e a eitaua cio entrada
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positivos puts eonauçãa cio ar, das passagem de ar, em Um ponto da
14 — Apard_ho doméstico, para
citadas cámaraa para a c.tada paa- _atada passagem de ar onde a pres13 — Aparelkio dauéstico, para re- refrigeração, de acôrdo com o pouse
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— Aparelho doméstico, para recitada passaadin de ar; disposl- mera ca.aara; uru primeiro disposi- aaaalmeate, a depositante reivinfrageraçao, de ae8rd0 com u ponto 9, na
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Publicaçáo feita de acórdo com o Pirí. 109 e seus parágrafos do Código da Propriedade Endustrid
TERMO 1\19 853.151

Nu 853.150
waYERA.ÇÃO N. S.
?ERPÉTUO SOCORRO

DISTRIBUIDORA

JARD M

2)0STRIA BRASILEIRA

Itamar Ribeiro Camelo
Local: Goiás
Classe 4
;Artigos: Caolim, amianto (antof,31,..., ,
(.5xido de tRrro, vern:colita, talco brto,
cassiteraa, feldspato, rutilo
c—
N° 853.151
equt:

NOSSA

YAZEN

• Reciuz_entc: Ag - c.a til - ga
' Local: D .strito Federal
Clzszcs: 32, 38 — Titulo
TIMO

N

Y 853.156

GA LEREA
DAS MS
• Recp_serznte: Mofid Fand Abdes
Ramad
Local: 13:s-rito Federal
r• asse: 3 -1 — Titu'o
=MO N 9 853.157

TERMO N9 853.160

WIRUCCE
Mado Bre,s110:=,

BRANCA

CQR N
[.U'querente: Wi2son Pedro da Silva e
Gracy Ignacoriteti
Local: Distrito Federal
Ciasses: 32, 33, 36, 41, 48, 49, 50 Titulo

Requ—us: Detival Urres AraUjo
Local: Distrito Federal
Classe: 39
Artigo-: Na classe
TERMO N9 853.159

TÉRMO N9 253.1E3

AR M A. Z EM

DO POVO
Requerente Otacilio Peieirai
Local: Distrito .Federal
Classe: 41, 42, 46 — Titulo
'?ERMO N9 853.155

A CEGON-' A
r

A

I` A _UCA

MA,L14.0TEX
Ind. 'Brasileira

;112-Onsw

Reauerente: Intiús.,..ria e Cometclo Requerente: Bar e Restaurante MinHwa Ltda.
Malmotex Ltda.
•
•
Loca': S:lo Paulo
Local: São Paulo
Classe: 36
Local: SãoúS
Artigos: da classe
Classe: 41 — Titulo
TERMO N 9 853.163
W 853.169
.

SECA-LUX

C oRDEIRO
Irao:uulw2

Requerente: Oficina Co:cieiro Serviço.,
Comércio e Indústria Ltda,
Local: São Paulo,
•
Classe: 10, 50
Artigos: classe 10 — Agulhas de iajcção, cintas abdominais, abridores cirú.gicos, ampolas radiogêneas para fins
médicos, aparelhos para análises de
'dsangue, aparelhos de ou para massa.
Rens, aparelhos cirúrgicos, apareshos
eletro-diagnósticos, aparelhos ortopédis•
R
cos, bisturls, dilatadores, cirúrgicos,
Lffleir
l iiistrumentos
odontológicos, aparelhos
de radioterapia, aparelhos de Raio X,
Requeiente: Droga Polar Lula.
Local: Rudge Ramos Municipio de aparelhos para radiologia, registradores de Fusão, aparelhos de ou para
São Bernardo do Campo-SP.
raios infra-vermelhos e instrumentos
Classe: 3
(Cirúrgicos
Artlgos: produtos farmacêuticos
Classe: 50 — Consertos de aparelhos
TERMO N9 853.165
N° 853.170
n

Jpft m

Indo iw-asilenza

9SARTO AYORSO
n
nãdo C.ra

1.1eira
Requerente. oandri — Indústria de
Acessórios Para Autos Ltda.
Requerente: Panificadora Santo AtonN,
Local: São Paulo
Limitada
Classe: 21
Local: São Paulo
Artigos: Automóveis e suas partes inClasse: 41
TÉRMO N9 853.161
tegrantes. auto-caminhões e suas parArtigos: Pão
tes integrantes, auto-motrizes e saas
partes Integrantes, a l avanca de 3ân2-N° 853.171
pio, amortecedores, de veículos, ares
para veículos, earrocerias, carros irriGo
gadores, e suas partes integrantes,
dragas, direçõen de veículos, engates,
2.1 CS 12'2
chapas de Veludos, inoques, dessigadeiras de veicn ios freios de vem:lios Regnerenec: Mecânica Pagão Ltd.,.
estribos, guidões para veículos, mola,
s gmtclItiketrri,p, Sresileire
Local: São Paulo
e rodas de veículos, e pneumáticos de
Classe: 50
veículos
Artigos: Consertos de veículos
•
Requerente: Confecções Port-Styl Limotores
=MO N9 853.166
mitada
N° 853.172
Local: São Paulo
Classe 36
Artigos: blusas, blusões, vestidos. .a2
efrCS
noA„ar,AQ ,Jan COEC.=
sacos, manteaux, paletós, tailleurs eci14&ãu,
let,re cap:- jaauPtas. qu'inonos,
noir, sueter, pulôveres. ponches coa- Requerente: Gilberto Gonçalves Pe-REV2S50MEW
.
reira Filho
lesm , cehcols Paha rrec. , com hl
"
Local:
SN°
Paulo
CÔPF. COrn i,, I1OS
mq0;,:t5
Regn
Aves
es / nro.
'e • •;•
ro
•
Cig r se • 50
^r!
A rtigos: Re.p
Local: São Paulo
5.'s e Prestação
ri- • e serviços
ca':rs de se r•N s--•
Classe: 4 e 16 — Título
Requerente: Elias Dayoun Elias
Locai: Distrito Federal
Classe: 36 — Título

FowNscrvL

Co
2.A„
r

2sequerente: J. Campos Casar
Local: Distrito Federal
Classes: 12, 13. 86 — Tituk

çu)agnm.,,ponAnu.

E

Requeiente: Indúsir:a de BomOas Ei- Requerente: D'Auria
Contábil
dráulicas Marrucci Ltda.
Administação S/C
Local: Sáo Paulo
Local: São Pato
Artigos: Bombas hidráulicas
Classe: 33, 50 — TituT.o
Clalse: 6
NU 853.168
=MO N9 853.162

Requerente: Ricarte Batista de . Morais
Local: Goiás
Classe 32
Artigos: Programas radiofônicos, televis'onados, peças teatrais e cinemdtográt'cas e pubriceses impressas
• Requerente: Mtfld Fand Faran Abue:
Indústria Brasileira
ãRMOb ,...?.)81'.CADO...; EM 18 DE
Samad
..;UNHO DE 1963
Local: Distrito Federal
TERMO N 9 853.152
Classes: 35 36, 37 — Titulo
Requerente: Seca -Lux Indústria e coTÉRMO- N9 853.158
mércio Ltda.
Locai: São Paulo
. Classe: 16
Artigos: boa para banheiro
—
TERMO No 853.164'

CASA

" N 9 853.167.

J 'TY

Têrça-fe:ra 16 N° 853.173

NINIVE "
Ind. brasileira
n
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No 853.178

"TRANSMAIS
Ind. Brasileira

, N9 853.1'

No 853.184

- IMOLA Ind. Brasileira

Requerente: Transmais — TransRequerente: Antonio Gragnam
Requerente: Gráfica Ninive Ltda.
portes de Veículos Ltda.
Lora': São l'ando
Local: São Paulo
Local:
São
Paulo.
Classe:
Classe: 38
Classe: 50.
Artigos: Aguarden_e, anizete, aperitiPirt:gos: Blocos para anotações, boArtigos: Transportes de velculos.
vos, bagaceira, bitter, brandy, cachachuras não impressas, cadernos esco
ça, cervejas, conhaques, extrato ClC
N9 853.1'79
lares, agendas, em branco, áibuns em
'malte fermentado, fernets, gin, l'coass
branco, car.ões comerciais e de vis*tas,
.rum, vinhos, vodca, vinho espumante,
envelopes, livros comerciais livros de
whisky, vermuth
contabilidade. mata-borrão, notas fis4 VARPAATIO.5
cais, tôlhas de ce:ulose, talas de paN 9 853.185
Indo Brosileiro,
pa. iô mis de indices, papel carta,
papel almaço, papel de s&la, pilpd
Requerente: Varematic — mausestanho, papel para impressão, talão de tria
TEInAL
de Variadores Eletromagnéticos
recibos, ro:os de papel, papel almaço Limitada.
'n•.'
brasileira
Local: São Paulo.
N° 853.174

ORGASTWg
InS 0 -Pragileirm
Requerente: Syller Rádio e TOUmitada
Locz,0 São Paulo
. Classe: 8
Artigos: Rádio, tleev:são, aparelhos sonoros, aparelhos toca-discos, trans'stores, ventiladores, radiotonos, gravadores, graton&as, estereotonos, estereografoscópios, fonógrafos, fonosc6p'os, apa-

relhos de discos automáticos, aparelhos
projetores, aparelhos telegráficos aparelhos sonoros e aquecedores
N 9 853.175

',",ORGONDISOO
a.na Brae ¡leira

AST °NAUTA

sil

Requerente: Rafic Amim Joãc
Local: São Paulo
Classe: 37

Artigos: Acolchoados para cama, ca.
oertas para cama, fronhas, guard::..to

z)os de qualquer tecido, t;uarnições
ra camas, guarnições para mesa, guaro
nições de qualquer tecidos, lençoiz 08
qualq- ,s tecidos, mantas para camas,
panc.s cie pratos e análogos, panos pr.a
cobrir ou enfe:tar móveis, toalhas cie
mesa, acolchoados para poltronas e
ca-1.:irrs, toalhas de banho, toaars

rosto, panos para c:'z.nha, toalhas p9p
' ra banquetes e r3.:-1-3- para cobrir aup
mentos

Cla - se: 8.
Artigos: Variadores eletromagnetlcos.
N°853.180

Requerente: A Trincai Charutaria
Ltda.
Local: São Paulo
Classe:
Artigos: Acendedores de charutos ou
„agarras, bôlsas para tabaco, cachim0 EMPATE a
bos, charutos, cigarreiras, cigarros,.ciIndo Brasileirffid garrilhas, corta-panas de charu t os. estojos para cachimbos, filtros oara piteiras, fumo, jogos de artigos para
Requerente: Empate — Engenharia fumantes, palha para ci n• arros, piteiras,
e Comércio Ltda.
rapé, tabaco.
Local: São Paulo.
NQ 853.186
. Classe: 16.
Artigos: Materiais para construções
e decorações de prédios e - estradas:
areia, azulejos, calhas, cimento, cal,
caixas d'água, caibras, janelas, ladriWO"
lhos, Manilhas, portas, portões, tijolos, tubos de concreto, telhas. tacos,
Ind.
Brsilel
tanques de cimento, vigas, venezianas.
Indústria e Comércio
vitrôs, casas pre-moldadas, artefatos AequerenteHewo
Ltda.
de cimento, pavimentação de rodo-.
Local: São Paulo
vias, guias, sarjetas, materiais para
Classe: 5
pavimentação.
Artigos: Ação, bronze, chumbo, cobalN 9 853.181
to, cobre, estanho, ferro, 1/minas ce
metal, lata em folhas ligaz metálicas,
limalhas, manganez
" MUG "
1-"N9 853.187
Ind.

a

N 9 853.190

Inno

E7-,RA,MR

Requerente: Instant — Produtos Ali:
mentidos I tela.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Produtos preparados para all•
mentacão, massas para alimentaseati
massas alimentícias, de cereais, fara
nha de trigo, grão de bico, azeite
azeitonas, milho, arroz, feijão, queijo
leite, condimentos preparados para
alimentação, salame, salsichas, bata,
tas, alho, cebn'r e bolos
No 853. S92

"NO - 9A Q OR4
MA uuBOB Ç 0
Ind Brasileiro

Requerente: Matadouro e Avícola No80 1
Requerente: Syller Rádio e Telesa Senhora da Conceição Ltda.
visão Ltda.
Local: São Paulo
Local: São Paulo,
Classe: 41
Brasileira
Classe: 8.
Artigos: Rútilo, televisão, aparelhos
Artigos: Aves abatidas
j
sonoros, aparelhos toca-discos, tran" IEDAB,A
N 9 853.193
altares, ventiladores, radiofonos, graRequerente: Marques, Ortolan
vadores, grafonolas, estereofones, es- Cia. Ltda.
Indústria BrAàileira
tereografoseópios, fonógrafos, tonos- Local: São Paulo.
• " JIMTRA
eópios, aparelhos de disco automáti- Classe: 47.
jnA
cos, aparelhos projetores, aparelhosi Artigos: Substâncias e produtos des- Requerente: —, Nadaba — Indústria
irtg
12d.
telegrafas, aparelhos sonoros e aque- tinados à lubrificação, à combustão,
e Comércio de Tecidos Ltda.
cedores.
Local: São Paulo
à: iluminação e ao aquecimento a saber:. álcool-motor, graxas, gasolina
N9 853.176
RemiAre..Pte: Transportadora
1N 9 8531.88
óleos refinados, manufaturados de
tuba Ltda.
petróleo, óleos para lubrificação , de
Local: São Paulo
máquinas e motores.
Classe: 50
N9 853.182
Artigos: Transportes
Requerente VI-King — arte Deco',Uva no Vidro Ltda.
Local: São Paulo.
Classe: 25.
Artigos: Pinturas em vidros, vasos,
ratos. bibelots e bandejas.
N° 853.177

No 853.194

d arPaReideirs;

Requerente: Móveis Henrique. Ltda.
Local: São Paulo
• .
Classe: 40
Requerente: Antonio Carlos Cice.tt, Artigos: Armários, bares, berços, bufLocal: São Paulo
fets, cadeiras, camas, colchões, cômoClasse: 14
das, dormitórios, estantes, mesas, meArtigos: pratos rápidos variados, lan- sinhas, móveis de cozinha, móveis de
SUPE IX
de tôdas as espécies, petiscos Jardim, móveis de sala de ian:-ar
Indo Br sileira ches
petisqueiras, refeições em geral, piz- móveis de sala de visitas, Móveis para
zas, churrascos,
televisão, poltronas, sofás, sumier e
;travesseiros
Requerente: Supermix S/A. IndúsN9 853.183
ria, Comércio e Transporte de ConN9 853.191
trato Misturado.
Local: São Paulo.
Classe: 16-50.
Artigos: Concreto preparado para
AL
cl
35gORT.CON
.onstrucões, chaminés de concreto, ciInd. Br sileirs
(
cento comum, caixas de cimento, cal
ara construções, argila prepa.ada
'ara construções, argamassas, para
onstrucões, blocos de concreto, para Requerente: Empai — Emprêsa Pau- Confecções
lista de Serviços Gerais Ltda.
lequerente: E s " . '
.onstrwrôes, estuques, forros, lajes,
Local: São Paulo
Ltda.
ajeotas, massas para paredes, rnosalClasse: 50
Local: São Paul°
. os, pi s os, vigas para construções, teClasse: 36
Artigos: marca de servi"
has e tijolos

L'"

^AI c'
ileiwã

Requerente: Depósito de bebidas
Malafai Ltda.
Local: São Paulo

Classe: 42
Artigos: Anizes, aceritivos, bagaceira,
brandy, cidras, fernet, chopps, cervoo
ias, kummel, licôres, marrasquinbag„
runn, sucos, mel, sucos alcoólicos, vi,a
nbos, •~I ka, ponches, cachaça, quinas3
aos, conhaques e whisky
1n1•9 853.195

ODO
-13.-02.2re2, _
Requz, rei,'

Rodonlaza, S.A. I

Transportes
Local: São Paulo
Classe: 50

Wrtigos: Trans p ortes •

Dl mo nFic:At. (Seco

2966 Tint4fIrn

Nitihn

1- 3

Classe: 40 j aaso asaisausa caisass, ceadtaue„ C.hati
lArtigos: Almasaase paia móveis, *a- I umat....smaiwa., utilWcatua. 2.4u,asuma.„ ar
MEIAM& soo solina de movese uivai:sue i adase, e-amadas assisto saiusau.ugaue
paia essadásio, assentos usialanuiteue ;Lte ef.....two..., t...4.1.,..m..a. r.:.*."Na, 1...,... ...19
oanquesas, ouiesua, caaeuais dum su- * .u.aads uha4e4 us essa:mio, nudesia
iáRPOri *
Qa ttli310,
..aa, CaLauf.a Ue esCrItar.), ca,&a.uu ao, 04•115...:8oaóalwame,a,
Anta LU&
i forma cie inoveis, caixas paia leme weeS pala
ind. Braaileci-ra
resinas sesaill~a, Zitiíe.111t3140.43,
13(iii 10IIIIS cid móveis, caixas para
saievizeo sab Joana tie nadeis, car- vessiazes cucu. 33414 állotalt 43 ao
Ruas:sente: Aresn Prsznoções e
G011eittWr
..ni1os-mc..a4 tincsusive paia reat1Emaalegens ;teia.
Classe: 21
1 aass e paia estritarlos . , suanuciaid,
Locai: Szo Paulo
rumo J -. ma:as, casco:ecaa sob ferina ao Artigos: Alavaidaa ue cannao, &Ma.*
Clasas: 25
.:
13 auu4 36 as iauvi.a, escsavaninh is, caseadas, duas- beCaukuU (te Vett:111(lb, ariss para
fotografias.
crases: ) 1
Artigas: Certa-si
disassis,
' da-cascos sob forma de moveis, azá- cusid, uaneus cevesissaa, a:asma
copies tuSograbeas, c:Átauspas, letreaLocal: São Perlo
el.ma.a4 LIC as 'riria
veis para rádio, mase.s para ie.evi- .taeLLOo,
ros, painel.; e straides
Se - Titulo
stio, poltronas, prateleir.us fora:nisso° veicuias, Ga:ri:ceras. eludes $0,...:te. hes•
cu,d. C ila •
149N9 C53-202/203
titreOeS tu! veauses,
•el
unmelaw
cum
vsa,
trelas os sesciika, sua.as ste
Géaero de Aasidade: Manutenção paia-easas ue veicuad, paesseausues
de rádios e seus pertences em :trai de veicu.oa, para-,auats us seicu.os,
MIZ22:0 11
- peciasa cie camoio. ractiacia?es pala Ia:t. 'a:4;724101ra
14 9 853.210
-elhe/a roas cie seiCiaara VCnet3.tnS
• CleSSC: :36
sas: Almada-ais" àijiaii.Y, uat•ices.
Arts
Requerente: Latieiraos Lu Menino
sos, CatálagUu. Uh:1MS iu.prk,Esuá 10..
larada da
iált111184 migressas, 3011311.5, AtIlUm, rt-•
Locas: Isae salso •
ças cinemacograiicus, peças teat.U44,
Classe:
pioaramas de radio, p.uktalui...£ ao
Requerente:
Dietrich
Feanticit
Artigos: Quaao, doce ae leite, requ(i„miamo, pluaramas mamaste, p.u•
Local: São Patio
yag
jac,. reen ,..e s. a, q e aia
pagancia anis:assa escrisa, pisaspee,..4
Classe: 6
leas sasialets lelte. canas:estio erra Artigos: Aquecedores
.mpressus escritos, publicaras ,rupitede máquinas,
to ta essuisz, essitina, hitt em pó, bambas elétricas. calmai/res. cilindras
: sas, revistas impressas, iamaleCe.N, imgeslas, gea:a r1e eal.nits e len,e de mamarias, erimutedosta ds fiara.
pressos, "scripts" de saneraid.ssuipaba
•— • —
de teatro, nistorias empresam
de reloeldarie, ctinamsr,
N9
f.52.198
• comutadores
Classe: si
eletrodas. e:ir-rena :Iene cl-: maquinas
Artigos: Abridores de iatas, caixas,
esmeris de maiptinas excent s.cae de
etc.,
'afiadores,
alavancas, aia:ases,
m5,quircs, ferrertenias roce-se:ia
arames lisos ou farpaita, idrasi aferramentas. partes de mittroinas,
taras, arrebites, baterias ue esescsas,
earaaors de corrente. mamares sbrocas, cabides, chaves ee tr..,:ea cisate/fiam/deras. rnasmines cetrenressaras.
yes de fenda, chaves ing:esia. corta
Imáquinas furadoras. moto:es, tornos,
ai ames, dobradiças. fechai; uras, 1 eteares
IND. BRASILEIRA
chos, maçanetas, porafuisos e Porcas
Classe: 8
Classe: 8
Artigos: Alternadores de correntes
Requerente: Dietrich Schmidt
detsaos: ditarnadares as corrente
i ela:ia:s. amortecederes eétritw, cmLocal: São Paulo
elitrica, amortecedora eie,ricsis lua.antenas, ame:hos de
Classe: 50
de plifiçadores, antenas, aparelhos de
Ia t i as:ti:te: Sapos Merca da Pague- Iplifloedores,
.alvartribtstia, anarelhos de 'Sumira. Gênero de Ativideds : N.'att. s.em7Ão
P
gaivanoplarsia, apare:Na Ce duinhaa:Á alo Limitada
eão. s .:arribo; 0,.. sadio, ataral hos dc
40, aparelhos de radie, e aidesnes de
Loca:: São Pauto
.1/batina:ia, nista/hos dsearrsioree rádios e seus oer•-:e. sra em geral 1 sinalizaeão,
aparelhos min uradoree
C:erse: 41
149 853.211
(de
11(midoe.
de
irs
aas. ets`. ) haterles,
(de líquidos, óleos, 4.4 , . °atada%
Artigos: Caruss em se ai, lingidçaa l htrcinfta. chassis. lkróis, fecha-ponsa
buzinas,
chassis,
fartas, h aba-portas
rassis.aelas, paias, presunass
M ie.dares
..
de rdran.
s
automáticos,
indicadores
de priscos
sa ames, tas:se:las, carecce, :Juan .mitra/Si-ices.
animasses e shallarabl. Indicadora
(taxímetros e similares', indicadercs
carrão, bacalhau, maraccs, condi- de
euantla-ae,
lanmedss,
sadioside quantidade, tampadas, radieis. sina rase, cesserses alimentsclas, /nassa 1 naleiras de cltren'o, sinais de tramado
nais de transito e 11:21genl'Ob de
assea:e, bisai comestíveis, sal. mendireciso
Classe: 11
asa café, mate, margarina, mar.telea,
Classe; 8
cans.ca arras. raostarla, feijão. ars IArtigos: Abridor de latas, caixas, etc..
Artigos: Aquecedores de máquinas,
rcrar. farinhas, maseas selementleies,
alavancas, ali-ates, arames
‘bombas elétricas, salandres, clima:sei
pansnla, vinsare, laUcmIs, Atte :Ou- afiadores,
lisos
ou
farpados,
arranca-tachas
ar. de máquinas, coniutaleree de terça,
dsn.:ado, micaos, etc:nes, tseuellao rebites. brecas, chaves inaseeas, cortacomutadores de velocidita la dizimes,
ba milhas, geléias, frutaz secas, crita arames dobradiças, fechaduras teeletrodos, engrenegens ca maquinas,
taliesdos e em caldas, raçbes para chos. maçanetas, paratusos, porcas,
esmeris de máquinas. exeérateos de
aves e an:ma.tai
pregos, rebites, roscas, rosetas
máquinas, ferramer!as meeninees, ferZÇ Si53.199
ramentas
partes de nasairms. atmClasse: 21
dores de corrente. Intireilnas tasedelArtigos: Alavanca de cambio, amorras, máquinas compressaraa mi loidtecedores de veiculos, aros para reinas furadoras, motores e condensaculos, bancos de vemn'ae, alargra puta
dores de mãoataaa
Requerente: Dietricn Schmidt
veículos, breques, calutas, carnaras de
• " Local: São Paulo
Classe: 40
ar para veículos, carrocesias, caspa).*
Classe: so
-tara veículos, chassis, direções de
Artigos:
Almofadas
paia, móveis, arde
Atividade:
Manutenção
veículos, freios de veículos, moles do -*c__Sas
ern
mações sob forma de móveis inclusive
seicuios, para-brisas de setculos, para- "Ai" e seus pertences em geral para escritório. assentos soo:meadas,
choques de veículos, aara-larnas de
blucaux. cadeiras ema I opedais de cambio, radiadores 149 833.213 - 214 - 215 - 211 - banquetas,
das, cadeiras de escritório, gazas sub
Requerente: Nilson alaste:18 Ribeiro velculos,
para
veicules,
rodas
de
velaulos
forma de móveis, caixas pura rádio
& Cia. Ltda..
Local: São Paulo
sob forma de móveis. sa:stie para teClasse: 28
levisão sob forma de moveis, carriClasaca: 41 - 42 - 43 - Tilado
— Artigos: Borracha artificial ou sinnhos-meses (inclusive pi'm refeições
N9 853.201
tética, borracha natural quando proe para escritóriosi. cómodas. discoteduto acabado, cabos, neiulóicte, colas
cas sob forma de móveis, escrivaniindustriais, correias. lebres:iças, PEnhas, estantes.. guarda -d,actis. sob
feras, esmaltes exceto adontológirue
forma de móveis, móveis para rádio,
da toucador, espelhos, feenos
móveis para televisão. ponconas. pla•n
lacres exceto de escritório, mataria
tenhas formanl a um movei
plástica ou sintética, negra de fumo,
N9 852 2/2
óleos para pintura. parafina prepa/49 853.200

N9 853.198

Q2go?,elty
ifio: bk".

PAGUE-JUSTO

1

1

¡TIO PATINHAS 1

J
J.V.B.,I

1ND.'8RASILEtRA.

rada, resinas preparadas, reveetanera
tos, vernizes exceto acta lastrar e

de toucador
Classe: 32
Ind. Bras
Artigos:. Almanaques. álbuns impres.
deemerente: J.V.B. Comércio de soa, catálogos, folhetos impressos, fo219 - 220221 - 222
Perros Ltda.
lhinhas impressas, jornais, lisros. peRequerente: DTetalch Scinnidt
Local: São Peta*
ças cinematográficas, peças teatrais,
Local: São Pause
Clame: 16
programa de rádio, programas de tei Requerente: tnetzich Schmidt
Classe: 50
Artigos: Calhas. lajota, manilhas, levisão, programas impressos, propa- Género .de Atividade:
Manutencitol
Local: São Vau,*
ganda
impressa
escrita,
prospectos
colunas, pilares, telhas, estacas. PinClasse* "O
tes, tijolos. blocos. amidos, ladrilhas imarersas escsitos. rmaceeass lia- sadios e seus pertences em ema
ess sradisdaa
Ca=:: 28
Subas, Painéis Para t stos e paredes. crestas, •ar.Ssais
eia ^mia, "tios: liorrseha artif:ciel ou sai- , Género de Ativi Sa is . M‘undencrie
*arasts"
sarro para constro-'es e concreto • irnprer c
eaarkits" de teatro, Neblines Impressas tática, borracha matutai Guando pro4 rádios e seu* Portei:iam em geral
atenazado

• Terça-fe':a 16

MARIO OFICIAL (Seção III)
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ase

N9 C53; 21a

853.227

"NOSSA SENBRA DAS
DORES
=e. Brasileira
oa

fg

laaieli clamidt.
Locar: São. Paulo
Classe: 50
. •
Gaanwo de Atividade: Manutençãa
de rádios e seus pertences em garal
"53.218

Requerente: Indústria de Farinha cie
Mandioca Nossa Senhoradas Dores
Limitada
Local: São Paulo
Classe 41
Artigos: Farinha da mandioca

•

aeueesamocamma....

853.231

&fito de 1958 2927
N.9 853.237

IMPACTO

GLOBO.
Ina, BrasilvIrts,

tad• Brasil e iya

Requerente: Faiaria Sprzy Produtzs Requervate: Grande Garage abotoa
Químicos e FarmaceuLaos Ltda,
Liar tada
Local: São Paulo
Localidade: São Paulo
Classa 48
Ar tigcs: Gasolina e Iabrificanttaz
Artigos: Na alasse
.
47
85.3.233
Na 152.238

853.228

LIA
Brasileira

•grADO DOS TFAI,
- SIO PAULO

BEFRAN
Brasileira

Requerente: Farma Spray Produtos Requerente: Befran Prcrutos Qiiimia
Químicos , e Farmacêuiacos Ltda.
COS Limitada
• Local: São Paulo
Localidade:
São Paulo
Classe 48
•
Artigos: Antibitairas, ac do tostar:cai,
Artigos:
Aguas
de
colônia
, aguas de anidrido maleica, hormônios, litopa,
Requerente: Jaime A. de Oliveira lavanda, águas da rosas ba.ton
brl-a
sacarina, vitamina A
Local: São Paulo
lhantma,
cera
depilatória,
cosméticos,
Classe: 3
Classe 23
cremes
para
-pele,
ciastals
para
133 I
• Recpaereate: Dietrich Schmidt
Titulo ds esataa/enimento
alio,
dentifrícios,
desodorantes
eaN.9 853.239
Loca!: São Paulo
maltes para unhas, cssancias Perfu229
Claase 50 -madas,
extratos
perfumados,
escovas
Gênero de mainitencão de rádios e
da. touzador para sombrancalhas, as• sem pertences
TRANS PORTA
.010s de barba, estojos para mamAtividade em geral
TANaER
ura eatojos p'ara toucador, grampos
Ind. ^alleira para cabelo lápis para cinca, lápis Requerente:, Trana-porta Limitadaaaa.a23 •
para lábios, lápis para sombranceLocalidad..: São Paulo
lhas, lixas para unhas, loções para •
TKK2BLOS
Claqs-...: 50
Requerente: Pastificio Fidalgo Ltda. toucador, artigos para maqunagem
Ind. _Brasileira
serviços de transportes de
Local: São Paulo
áleas para cabelo, para:mies, pó ta Objeto:cargas
leves e pesadas
Ciarse
arras, range, sabões para barba saArtigo: Macarrão
. Na 853.240
Requazarite: Bétula
bões perfumados, sabonetes não meDadastrial
dicinais, saehets, sais .parfumados,
Comércio de Malhas Ltda.
853.230
"shampoos", talco- perfumado e tin- (
Local: São Paulo
turas para cabelo
Classe 22
Artigos: Fios dá algodão, cânhamo,
juta, lã, rtsion, toa plásticos; fios ae
sêda natural e rayon para tecela• TUFLE
gem, pa:a costura, tricotagem e para
croché, fios e linhas de tôda espécie,
Ind.,
Brasileira
tios e linhas para pesca, linhadas de
aço para pesca
Requerente: Ruma Spray Produtos
Clasze 36
Artigos:. Artigos de vestuário e rouQuímicos e Farmacêuticos Ltda.
pas rei.as em geral, inclusive calçaLocal: São Paulo
dos: . agasalhos, blusas, calças casa• Classe 48
Artigos: Agiras de colónia águas de
cos, capas, chatas, chapéus, casaco. 1
de pele, gravatas, lagos de tangeria,
_avanda, águas da roas, batais, briluvas. . ternos, meias, peai/czar, pulo—
lhantina, cara depilatória, cosméticos,
ver, quimonos, robe de chambre.
cremes para pele, cristais, para ba1r(2)Ft I dk
Saias, "shorts", "stolas"„ "talar" e Requeaearte: VVPB Engenharia Ltda. nho, dentifricios, desodorantes esLocal: São, Paulo
vestidos
maltes para unhas, essências perita.
f11- 1). BRASILEIRA',
Crassa 50
medas, extratos perfumados, escovas
£53.224
Género do negócio: Projetos e exe- de toucador para somorancemas, es.
cução de serviços técnicos • de enge- zojos de barba, estojos para maninharia do ramo de mecânica,
cure, estojos para toucador, grampos Requerente: Organização Vitória de
•
MULA
cidade e civil, assim como outras para cabelo, lápis para cilicia lápis,
Puta:cidade Limitada
Ind. Brasileira
atividades coagêneres e torrelatas para lábios, lápis para sombranceLocalidade: Silo Paulo
aue independem. de autorização legai lhas, lixas para unha-, loções para
Classe: 50
Requerente: Bétula —
e
toucador, artigos para maquilagem Atividade: publicidade, anúncios ema
Comérc.:o de Malhas Ltda.
,853.232,
Óleos para cabelo perfumes, pó Cl: jornais, rz,visias e rádio e propagatta
Local: São Paulo
arroz, rouge, sabões para barda sadas em geral
Claese 22
bões perfumados, sabonetes não meArtigos: Fios de algodão, cânhamo,
N.9 853.24.1
dicinais, sachets„ sais perfumados
lã "nylon" fios plásticos, fios de,
Ind9Wirasileira:
"shampoos",
talco
perfumado
e
tinsada natural e "rayon", para teceturas para cabelo
lagem, para costura, tricota¡em e
S/O LUIZ'
para croché, fios e tinhas de tôaa Requerente: Farma Spray Produtos
Ind.
Brasileira
espécie, fios e linhas para pasta, li- Quhnicos e Farmacêuticos
Ltda.
GRIII
nhadas de aço para pesca
Requerente:
Lascani
irmãos & Ciaa
Local: Sa.o Paulo
Localidade: São- Paulo
853.225
Ind.
Brasileira
Classe 48
Classe: 50
Artigos: Aguas de colônia águas de
Atividade: Exportaçao, unportaçao e
Lavanda, agiras de r=is, baton, Pra.
repre - entações de armarinhos em gea
FINAMCRED1
Farraa. Spray Produtos ral,
Mantina; cara depilatória; cosméticos Requerente:
jcalhera e aragos de metais proa
Químicos
e
Farmaceat:e03
Ltda.
arames para pele, cristais para baCIMOS e suas ira tações usarias Cama
Local:
São
Paulo
nho, dentifrícios, descriorantes es
adorno% bijuterias em geral, pecaras
Requerente: Domingos Soares
Classe 48
maltes para nnaas, casaisrtaa perita
precanas e suas alutaçÕes, artefatoa
Comercial Ltda.
Artigos:
Na
classe
.
mr
3,
extratos perfuma:aos, escovas
de couro em geral artigos de vestuaa
Classes 15 — 34 — 40 — 49'
de toucador para sombrancallitas, es.
cosraaa
rio ca. geral, °arruinarias
Na 853.236
'ritmo
rojos de barba, estojos, para inaniticos e brinqu-edos em gerai
nra, estojos para toucador, grampos
N.9 853.242
rara cabelo. lápis para cflica, lapt
--..ara lábios, lápis para sombrance.GUARAPARI
:* SIL
Lhas, lixas para urrhas„ toções para
Ind.. .
1,
Brasueira toucador, artigos para maquilagem,
Brasileira'
catos para cabo, pertimies, pó de
Requer:na-a Grganizaçao , Contatai arroa, rouge„ saltões para barba saRequerente: M-Irave Cu1ocadora &C'
Guaaapari S/C Ltda..
:ões perfumados. sapcnetzs não me • gequerente: Ma° Brasil Ltda..
Travas
• Loca': São Paulo.
l'airtair, sacheis, aavs parrumadca,
/
Lccaaaada: Sala Paulo
Localidade: São Paulo
Crassa 50
"shampoos", treco perturnada e tir 1.
. Aavalade: ofaclira, el.a-,r C2 mecânica
Casse: a
latas: Servaças de contabilidade
turas para ce.azio
.Classa : 53
Artigos: Travadures da Direete
••n••n•n .#

.a.•••n
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-N.9

852.243

WER-PAL
am,S, zwesii ira

N.9 85&249
u niZE O MgP
BRASILEIRA DR
NERAÇO c,J
•

DRI,,
Isad, R-easiloira

pÇ9nr,45

853259

PAZAPI
Ind. kengileim

EN SEADA

1„,

Á uus.tria madeira
Requerente : C-rseaiaa Uber-Pal LiRequerente: Panapi - Indústria Q.
mitada
Comércio Ltda.
Enseada
Requerente: Paut
id.s.
il,t)adora
L
Localidaae: São Paulo
Local: São Paulo
Case: 41
Classe: 6
Requeeente: "Juazeiro" Emprêsa, BraLoco' .s Paulo
aUtigos: Areez, jE., trilho fubá,
Artigos: motores e suas partes, acesa
lineração
Ltda.
,
sileira
de
Classe:
41
farinhas a l imenticas de caras, café,
para automóveis alavancas,
Localidade: São Paulo
Artigos: Pá, s.sco.,AS bolachas sórios
erra, ientlaaa, grão da boi), ervilhes,
anéis de pistão, anéis de óleo, autoa
C'as,sa.
4
panctones
'
pães-doces,
qual
os,
doces
czeaaa, azeite , farinem de milubrificadora, máquinas para ajustar
.0 tp
lho, farinlas de una,. iéculas, oeta.• bombas de ar comprimido, bombaa
• C5S2e3
eas amearalm, av.las, ccndamsntes
N. 8b3 250
lubrificante,s, comprassôna máquina?.:
praper -.aza, para a alimentação
brunidoras, máquinas betoneiras, vál_ •
vulas para óleo.
_
N. ee3.24•
Ind,Bra s ile ira
853260
°OPICIEA NRQUIOA
„ a de.
I TAR/RX °
Requeeaa. e : LeLiva -- C
Ações, Titules e Valôres S. A.
'.,¡ )r2c) 0
Local: SS,o Paulo
o x:Ti..Xo-i,Tee, • Requeren.e: Oliceia Mecânica naaâtrE
•
Classe: 25
,asileirV
r:ri atda.
, p
Localidade: São Paulo
Artigos:
Ações,
apólices,
desenhos
da se: 33
ate.qusreala: In:Astral, de Meias "Meldispiays, cartazes, maquetas, painéis
ro" anu tada
Titulo
figuras, plantas de obras e títulos.
rsoCalidaele: Saa Paulo
Aragcra Agendas em branco, álbuns Requerente: Lumiarte - Indústria
853251
atj
Comércio Ltda.
de passagem, bobinas de papel, bloAr t, - gos: Meias
Local: Sao aaulo
palão, bilhetes de ingresso, bilhetes
Classe: 8
uD ISTRIIIIDORA DE
N.9 853.245
em branco, argolas de papel ou paculpe, • blocos para corre.spandencia Artigos: Componentes eletrônicos par
WITERIAIS DE EScos para anotações, blocos para cal- ra rádios, televisores, toca-discos, vi'
CRITOM VIDO m
aros de papel ou cartolina, lenços de trolas e artigos eletro-domésticos em
c,- 7,UNRI9 2
papel, livros oomerclais em branco geral, apara-Mos de precieão, ralais
livros de contabilidade, livros faseai: para veicules, acumuladores. condubranco blocos para desenhar, blo- tores elétricos interruu:ares astrett
Requesrenae: Distribuidora de Mate- em
co) para . escrever, brcehuras não im- tomadas, soquetes, chaves, fuziveis e
riais de Escritório Vido istda.
pressas, papel para cabogramas, ca- rédea elétricas, instalaeões elétricae,
Local: São Paulo
eletricidade agro-.necanica.
aeaie_as cai Piamo, caaerno3 escoRequerente: Imputa1os:1- Luzel LiClasse: 17 - Tittno
lares, cadernos para desenho caixa)
853261
:latada
853252
de papelão, capas de papei para doLocalidade São Paulo
cumentos,
capas
de
papelão
para
doCla,sse: 40
cumentos, carteiras de papel, carteiartigos: Aerop:anos ds iaanquedos,
II wils1,1, AROX52 P.
OOLO
ras de papelão, cartolina, cartões de
alvos para jogos, balanços, ema para
Indo niN
.'
identidade, cartões de visitas, cartõe:
ir
craisquer jogos, bonecae bonecos,
em branco, cartões índices, cartuchoo
ca .:rira-las de merica, (manda banquede cartolina não de outras classes
Requerente: Casa Napole Leda,
ales, carrocinhas, viõas de minguachapas de papelão para fins diver- Requerente Studio Color Print Ltáa.s.
Local: São Paulo
da:, armas de artn.azedos. bolinhas
Classe: 13 - 14 - 15 - Titulo
sos, chapas planográficas cheques em
Local: São Paulo
ele gude, carr_nrios para crianças, fubranco, duplicatas, encadernações de
Classe: 25
853253
.,
foges
de
datebol d3 mc a, aa o
papel, envólucros de papel, envelopee
Artigos: fotografias.
mas, jogos de discos, espingardas de
envólucro3 de papelão, etiquetas, fa853262
brinquedos, •coleaci ano, logos de xaturas, fôlhas de celulose, fôlhas de
drez, tacos dá oilhar, tacos de snopapel, fôlhas de papelão. fôlhas in
ocker, e pedras de jogos
dicas. guardanapos de papel, -ótulo:
MOi EODERNA
de papel, socos de papel, talão de
N. 8.53.246
eileir
Ind,
Requerente: Bar e Restaurante
cabogramas, talão de ingressos, tala(
Galeria Pagé Ltda.
de passagens, talão de promi:sórias
Local: São Pauto
talão de radiogramas.. talão de reci- Requerente: Moldura Moderna Ltela
nX8EfigJÇO
Classe: 41 - Titulo
bos. tubetes de cartão, tubetes de
Local: São Paulo
Xzt. BW njli8a
papel, vasos de .cartolina ou pape853254
Classe: 26
lão, livros não impressos, malas de
C.sne Branco
Artigos: molduras
papelão, me-a-borrão, notas fiscais,
Limltaaa
notas promiseórias, ornamentos d:
853263
Localidade: São Paulo
papel, papel absorvente, papel imaLESMA
AUTOCOVÊ
311-;
ClaSES: 41
ço, papel aluminizado, papel crepon
Art'gcs: Queijo, requeija°, manteiga,
papel carta, papel de celulose, pape:
'AVIER= SPO2
Requerente: Luiz Carlo:, aereirs,
quelhada , Lite. simples, leite em pó,
"de linho, papel de sécia, papel enceXR,50
Local: São Paulo
É ce3 de leite yoguat, Parte condensarado, papel estanhado, papel higie, Classe: 21 - Titulo
do. extrzta ' de crema, gelat.na,
nico, papel impermeável, papel linha
teia, geleia de gannaa, creme do leid'água, papel para desenho, papel pa853255
' te simples
para impressãb, pastas de cartolina Requerente: Eletrônica "Ameeikag
Spot" Ltda.
partas de cartolina, recibos em ManN. 853.247
Local: São Paulo
co, recipiente de papel, recipientes de
Classe: 8
papel, rosetas de papel, rôlo de papel, talão de telegramas, telegrama: Artigos: Componentes eletrônicos 132,u lr 2AEAR X3DVS2RIA
em branco, tubos de cartão, tubos de ra rádios, televisores, coca-discos, viE COH2ROXO'DE MAR
papel, tubos de papelão, e tubetes de trolas e artigos eletro-doenCticos em
PARES co
gera!, aparelhos de precisão, relate
papelão.
para veículos, acumuladores condu.3.W2320,
Classe: 32
i
Artigos: Almanaques, álbuns impres- tores elétricos, interrupto: es , tomadas
sos, anuários, calendários, 'catálogos soquetes, chaves, fuziver e rêdes eléBrazão - Exportadora crônicas
"Juazaro ' Eaataesa Bra- Requerente:
impressas, deignação de tricas, instalações elétricas, eletrica.
e
Importadora
SIA
Indústfia
dada agro-mecânica.
sileira de Mineração Ltda. •
filmes, designação de peças teaa•ais
e
Comércio.
Localidade: São Paulo .
discursos impressos, folhetos napresN9 853.264
Local:
São
Paulo
Classe: 4
sos, folhinhas impressas, história:
Título
Classe: 41
impressas, romances impressos, roteiArtigos: Café
ros impressos de filmes, roteiros imZENEL
N.9 833.248
pressos de peças teatrais, jornais liJLr&
sorvete e café.
Beasileizw
vros,
músicas
impressas,
citações
im:42957
m DISTRDUIDORA
DY
pressas, peças cinematográficas peça:
teatrais, poesias anpressas progi aMIMAS =ALUES
V . A )30
A C
Requerente: Comércio e Represenmas de circo, programas de televaão
programas impressos, propaganda im- tação Banal Ltda.
kaceeuer:nze: Distribuidora de Bebidas Recaia-a._ .
d( pressa escrita,
prosaactos impre:so: Local: Sf' o Paulo.
P:nhalves Ltda.
AÇUS,
e alâres S. A. i escritos, prosas impressas. 'tese:miaClasse: 38.
Localidade: São Paula
Local: São Paulo
Artigos: Papel e seus artefatos yida cinema, "scripts" de teaaro
Classe: 42
Classe: 33
pel
para imprimir, papel jornal, pa"scripta" de televisão, e sueltos im"" 'Sauí(?) 00
Títuir
pel e papelão para 'embalagens.
pressos,
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N9 853.285

o

(

Requerente: J. F. Olmos & Cia.
Limitada.
Local: São Paulo.
Ca-se: 21.
Artigos: Veículos e suas partes Integrantes, amortecedores, alavancas
de câmbio, braços de direção para
veículos, eixos de direção, molas, para-lamas, para-choques, para-brisas
pedais, rodas para veículos, terminais.
N9 855.286

¡sistemas orçamentários, concessão de
bolsas de estudos; fomento do ensino;
elaboração de código de ótica profis1 sional; colocação de emprégos; análise 'de projetos; elaboração de projatos; treinamento; estudo de tempos
beis e de
1 e movimento; serviços contá
despachantes; serviço de corretores
Ide imóveis; de seguros, de navios e
`de fundos públicos; pesquisa de mercado; relações públicas, serviços e-ra-'
tisticos e atuariais; formação de prot'essiires de qualquer nível; cursos superiores e .ensino superior; curso de
nível médio; cursos técnicos profissionais; cursos de -tias-graduação; cursos de especialização; assistência !iscai; interrne.diaçã.o financeira; cansultoria 'e assessoria; processamente
de dados; fundos mútuas; relaçO_es
humanas; cursos de oratórias; divuigação de técnicas de ensino; conferências; jogos empresariais; canamica de grupos; psicologia e sociologia; • ensino audio-visual; edição de
livros, jornais, revistas e periódicos;
alaboração de cartazes, layout e . displais; elaboração de planos de contas; elaboração de siatemas contábeia;
elaboração de sistemas de cantrõle
interno e de auditoria; pesquisa de
opinião pública; estudo do mercada
de trabalho.
N9 853.267

• N9 853.271

BRADESPLAN S.A,
PLANEJAMWITO E
CONSULTORIA.
NciçJe cZ Emprésa

Requerente: Bradesplan S (A.
Planejamento e Consultoria.
Estabelecido em: São Paulo
N9 853.273

'OBRAS CO91.(1PLETAS
GOVERNO RWOLUCIONÁRIO,
Requerente: Dr. • João Adipino do
Costa Doida.
Estaaelen'alo em: São Paulo.
Classe: 32.
Artigoa: Obras ligadas as atividades editoriais, jornalistia,as e literárias.
• N9 853.274

ZORRA TROPICALIZADA

Indústria Brasileira
CAKPO MOURO
Indo BrasilOxa

Juillo
de 1968 2969
••••n•*•.n.me
N9 853.277.

IMPREIED/MENTOS
CATAN ru'vA LTDAG
Nome de Emprêsa
Requelente: Empreendimentos C80
tanduva Ltda.
Estabelecido em: São Paulo.
• N9 853.278

PIA S .r.0 X A R I'S
Indlio%rin P2orsciIel1.a
Requerente: Plásticos Plastiarís 1.1t,s
mitada.
Estabelecido em: São Paulo,
Classe: 28.
Artigos: Sacos de plásticos.
N9 853.279
a

°NOVA" PROMOES
VI V GUARDA LIMAI>
Requerente: "Prova" 'Promoções de
•
Vanguarda Ltda..
Estabelec'a o em São Paulo
Nome civil
N9 853.281
a

Requerente: Indústrias Modasport
Limitada.
Estabelecido em: São Paulo.
' Requerente: 1V1 a d ereir ra Campo Classe:
1
36.
M OG
Mourão Ltda.
Artigos:
Agasalhos,
aventais,
alperLocal: São Paulo.
catas, anáguas, blusas, botas, botinas, Requereate: Mogi de Produtos
Classe: 4.
Lmfdizadas Ltda.
Artigos: Madeiras em bruto ou 'alusões, boinas, babadoures, bonés capacetes, cartolas, carapuças, ;casacão,
Estacelce t' a • çro São Paa,o'
parcialmente trabalhadas.
coletes, capas, chales, cachecols, cal• Classe 50
No 853.269
çado:, chapéus, cintos, cintas, aombi- Artigos: Liofilização de produtos
nações, calças de senhoras e de crialimentícios eai geral
—
atiças, : calções, camisas, calças, carniN9 853.230
solaf, camisetas, cuecas, ceroulas, co:nua CANECA
larinhos, cueiros, casacos, domines.
S -ao Paulo-Capital
echarpes, fantasias, fardas para mili
tares e colegiais, fraldas, galochas,
gravatas, gõrros, jogos de lingerie.,
Titulo de Edifício
jaquetas, leques, luvas, ligas, lenços,
Requerente: Brabel —
mantes, meias, maiôs, mantas, manComercial Ltda.
drião, mantilhas, paletós, palas, peEstabelecido em: São Paulo:
nhoar, peugas, pulover, pelerinas, pon/indústria Brasileira
Classe: 33.
raies, polainas, pijamas, punhos, perArtigos: Edifício.
neiras, quimonos, regalos, robe de
Olmos & Cia.
• Requerente:
N9 853.270
chambre, roupão, sobretudos, saias, Requerelit,• Kalman Redo & Cia.
Limitada.
Ltda.
suspensórios, saidas de banho, sanLocal: São Paulo.
Estabelecido em São Paulo
dálias, sweater, shorts, sungas, stolas,
Classe: 21.
BRADESPLAN
soutiens, slacks, taier, toucas, turArtigos : Veículos e suas partes In'
Classe 17
bantes, ternos, uniformes e vestidos. Artigos: Arquivos
tegrantes, amortecedores, alavancas
pira correspondén
de câmbio, idraços de direção para
laia, almofadas para carimbos e para
853.275
No
veículos, eixos de direção, molas, pa- - Requerente: Bradesplan S/A, —
¡tintas, abridores dê cartas, arquivos,
ra-lamas, para-choques, para-brisas, Planejamenteo e Consultoria.
apontadores, berços para mata-burEstabelecia° em: São Paulo.
pedais, rodas para Veículos, termirões, borrachas, brochas, Ca netas para
Classe:
50.
nais.
desenhos, cortadores de papei,. colArtigos:
Elaboração
de
projetos
técchetes carimbadcree cestos para paN 9 253.268
nicos, nos campos da Agronomia 'Inpéis e • correspondência, classifica docluindo o ramo da silvicultura), Enres, • clips, co/adores, canetas, compasgenharia Civil, Naval e Arquitetura;
sos, cofres, canetas tinteiro, canetas
prestação de assistência técnica e seresferográficas, datadores com mulas,
viços de assessoria e consultoria; para o
descansos para lápis e canetas, esentidades privadas ou oficiais poden
Requerente: Anel — Representa- s aaaeob, fias para máquinas ce esdo para 'tais propósitos atuar isoladações e Empreendimentos Ltda.
crever, espátulas, furadores, ruiria,
mente ou no sistema de consórcio.
dústrda rasilleirra.
fichários fichas para arquivos, maEstabelecidos em: São Paulo.
N9 853.272
quinas para escrever, calcular e soClasse: 50.
Artigos: Serviços de representaçUs mar, fitas gomadas máquinas, para
Requerentes: Otto Fuchshuber O
e comissões por conta própria e de grampear, goma arábica, gomaderes,
Mauricio da Costa.
terceiros„ administração de imóveis, grampeadores, grampos e ganchos
ULTISSIMA
Local: Guanabara.
bem como a compra e venda dos mes- para escritórios, giz, godets, lápis, iaClasse: 50.
Artigos: Serviços de: cursos em ge- Requeranta: Distribuidora Paulista mos, compra e venda de bens móveis piscinas, molhadores, máquinas ra
ral; puolicacões técnicas; assistênaia de Jornais, Revistas, Livros e Impres- e subsidiariamente, angariação de só- apetrechos para apontar 'lápis. macios para sociedades beneficentes, POtees,,R metros para escritórios e
médico-social; recreações; edição de sos Ltda.
culturais, de classe e esportivas.
para desenhos, papel carbono, pariuEstabelecido em: São Paulo.
livros; realização de seminários; ediradores, pastas para escritórios com
Classe: 32.
ção de manuais e catálogos; assistênN9 853.276
fechos de metal, porta-tinteiros,. porArtigos: Albuns impressos, almanacia e pesquisas contábeis; auditoria;
ta-lápis, porta-canetas, porta--carimrevisão de perícias; contabilidade me- ques, apostilas, anuários, boletins, cabos, porta-cartas, porta -blocos, penas,
canizada; operação e •programação de tálogos, calendários, enciclopédias, foAITEL:-REPRESENTAÇÕES
prensas, pincéis, prendedores de pacomputadores eletrônicos; sistemas e lhetos, ,folhinhas, jornais, método paE. EXPREENIEMTOS'.
métodos; normas e métodos; enge- ra ensino de música, livros imprespéis, percevejos, réguas,, stencis, se.'
nharia; advocacia; pesquisa operacio- sos, músicas impressas, programa de
paradaras para arquivos / sinetes, tinTDA
nal; economia. e •finanças; planeja- rádio, televisão e cinema, programás
tas para escrever, tiralinlia, tiritas
mento em geral; representações co- circenses, radiofônicos e rádio-televiNco;:c de Emprêsa
para -carimbos, tintas para dupocaanizacão
comercial
e
Insionados, peças teatra13 e =enato- Requerentc: • Anel — Representa- dores, tintas para impressão, tintas
mercia!; cr a
dustrial em geral; controle de proau- -rráficas, roteiros impressos, histórias "es e Empresndimentos Ltda.
para desenhos e aparelhos para tirar
ção; custos industriais; orçamentos C. Impressas e prosas impressas.
E=tabelecido em' Erd Paulo.
cópias, pastéis de tinta para escle-.

•
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Ter e dzsanhos, máquinas de endere- i
çar, máquiugs'r.actrts, máqui• I
1;
2,4
1..
•
..(111:
'te
prouger chequ.:s. máquinas do coact.w e:nx: Ge
papei.
trinpace,
. selar
CtlaS, :At j..i cao4aS
isfsa -Jgrál ices
— IP 853.232 . .
p

11 853.288

Julho de 1.7'.:8

N. 853.295

9

N.

e

nPOMACRiLn

Cr. Ci12.

hizi.

e

.94n••••

coar - D PEONJTOS.
LIÓFILIZAIOS MU,
SAOPAULO•CATITAL
lequcr.tik: 1..:41 cb Pre..dutcs
Liutilixatbs Ltda.
.
Requerente: "lutara Machado Co
tIA 44i Pauto
mérelo e Empreendunenti s TAaa.
,Nora3 da culpa.%
—
Estabeler'rio em São Paulo
N9 853.233
Classe 33
Insignia de comércx.
MREALISE" REALIMAird
853.289.
awd. geeew-

Sdoio-ECONUICA
LTDA.

Requerente: E even — Ds.v.r:t.-u:crura
Eletto dom:Isticos Ltda.
Local: S3a Pau.*
Cas:e: 40
Artigos: Na cesse
N. 853..296 *

"INPRIL
industrio Brasild ira
,Requerente: Inpril—
Leo Lte.a.
Local: São Pau'o
Casse:
Artigos: Na classe

Requerente: "Realize" Realidade
Stíciu-Económsea Ltd&
Estabelecida cm cão Paulo
Em., de emprtsa
N 853.284

Fr:

0

N. 853.297

CIEM /O JOVEM
INVESTI IOR

PRIGORIPICA-LTDA4
INDUSTRIA BRASILEIRA

Artigos: Clube dos associados que
cum pequenas quantias. Requerente: Gonea'res There=
Ltda.
que na total dera q.ututia euivacue,
Ektabelecbid, in São Pauto
que será re.rariada em u. ir:t.cau cio
Classe 40
e,luba e dos associados os emprégus
Artigos: Aguardente,
feitos cum o capital sobre aelks. titalos, crédito, Investimentos em neIP 853.290
Delicio do clube e dos associados
—
/1 853.285
9

DO JOVEM
4 INVESTI ION •

Sas Paul•-Capit aÍ
Requerente: Cunha S.A. Correttira
de Veieulos
estabelecida tm São Paulo
Classe 33
N 853.238 - —

INDUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Indetek S.A. —
Produtos a/mu:ticos
Local: Sio Pude,
Classe 47
A t os: Na ?lasso
Ns. 853.391-292
r ig

COMPANHIA NACIONAL
33 ARMAZESS MUSS

Indetex.

,ALrAwrzoAros
Requerente: Coava:2:1a Nacional de
Armazéns Gerais Alfandegados
Estabelecido em São Pauto
Nome de emprega
IP 353.287

Requerente: Inpril —
fica Ltda.
Loca.: S3o Pado
Nome
ai
_ Comerc
.
N. 853.298/299

as A R a ^OLOR A

t

:

1.

8

4c)

INDOSISIA UAI MIRA
.

•

Locai: Sio Paulo
Classe 1
Artigos: Na dam
Classe 47

Artigos: Na alasse

--Na."--853.293-294

.1.1•0141•

, Estabelecido em Mb Pauto
Classe 11
Artigos: Serras de Sia

lua

...equerente. Socomaco — Sociedade ComereLal de Mater'ais de Construção Ltda.
Local: Guanabara
Requerente: Companhia Hemmer IndúsC.lasscs: 11 — 15 e 16
tria e Comado
N:853.305
Local: Santa Catarina
Clas:e: 38
• Artigos: Na r asse
Case: 41
Artigos: Na classe
N. 853.300
polua/

O
Pe ca

Requerente: Indetrix S.A. Na.
Produtos ;ti:amima

Mequereste: Berras Vasone S.A.

cal

DECKAL

9

babais lesselia.

Requerente: Tecelagem Parabayba S.A.
Lca: ;aZa rau.o
t..lass..: 23
Artigos: Aparas
tec.tiaz: Fazendas em
•
ta-er: suor.ra: mu.sodae; organdis
paao-couru: FWICS
pesa para qual. quzr ida; pzrza ;
iaa: r..taibub de
tarja; .sariináa; tai.Lás: :cedo'
erá t...c.ciza ti- a ga;:e5u, a.p,2ca,
am.au:o, cuzrov...:o.-.os c:a borracha, de
da:duram. ean"aaio• casaa.ra, ce.ulose,
craune, c.ust.cos. tiane.as,
gnuardaie, g•uga, çase, gargurão.
irap_taueáve.s, inigu.w.0 e quatquer
nutzcrái, dc úerscy, laia. .5, ilaus. medta,
tnater.a ay.oa, cpaa, calmancaLas cie ouro. da papa. p zisticos. entrecredos de praia, ue remi. rayon. sèda,
után, cie u.dro e vizcose; icklos para
dr- 9Na:a tec c:os revestidos
f
i
de quaisquer ma:ers e ve_udo.
(..a...se: 37
Artigos: Aco:choac:os para camas, cadeiras e poltrona::: cober;as para cama e
cabertons: co chas: cor.cio.d: iroabas, guardanapos; guartições para Lama
e mesa; •ençá:s de quaisquer tecidos;
mantas para cama; e toalhas
N. 855.304-l nagne

INPM — INDUSTRIA

Requerente: Cunha S.A. Zorret8ra
da Vaidres
Esiabelecida em Cão Paulo

But.

0r1 -

9

•

853.301/302

41.11111111111a

Requerente: Elevon —
*e Metro-Domésticas Udu.
Local: 81:3 'amo
Classe 8
Artigos: Na easse
Classe ti
Actiges: Na euzeu

••

Ia

1

moosnuA BRASILEIRA

49
O•

Requerente: Iolimode taupas S.A.
Loca': Guanabara
C asse: 35
Arrgos: .Na c!asse
N. 853.306'
E

091°''
oow

i

Rec,..-rente. Arrenda — Arrenciamento
de Velazlos e tiLicm nrs Ltds.
Loca:: S3o Patt!G
Nome Comercial
N. 853.303
:

MOURA DE CA/1105
Carlos de Oliveira e Moa
2equeroste: Creos chetre:et
' (Prete:oro e?. c.--e,$)
Lota!: G"•-:1-Nrr3
16. "I c 5,
ee

e

Tiostittuta

Requerente: Pla:tihasa indústria e Co&ido Lt-t.
d
Siva
Low : Ger--t-ora
•
33
; Artigo: Pasta en'ee'r'o para uondedoirre e
rrnte
prenl: ..;arts
'
c pr.::.:13.
l

0.0!?1 en ` n--
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N. 'C:3.52:7/311

N° 853.320

N 9 853.325

.ffi'21
gictráttn'a Zkraaàlefre,
IND. BRASILEIRA
Requerente: Klabin Innacs & Cia.
AND. ORA saztar.
Locai: Guanabara
Liasse: I
Artigos: Substancias e preparações qui- Requerente:- Produtos Rematei S.A.
mica.; usadas nas indúsáás, na iotooiaLocra: São Pau:o
fia e nas anáiises químicas. Suostanc.as e
Coese: 41
preparações gli1M:CAS ant:eorrosivas e an- Artigos: alcaparral a ho, ameixa, amêntics
doa, amencla'ra, amido alimentícios, araClasse: 2
ruta, arroz, aveia, ave.iãs, azeitonds, baArtigos: Substânc:as e.preparações quí- ias, banam...da, baunilha, biscatos, bommicas usadas na aur:cuoura, na norikul- bons cacau, can:la, canjica, cevada, chá,
tura, na veterinária e para fins sanita- cheiros ar.ment cios, côo°, co'orantes para
•nos
alimento:, carn:nho. cond:man'os pira aliClar..te: 3
mentes, cravo. dõees, extrato de tomate,
,Artioos: SubstgecOn quon:cas, -produtos extrato dc carne erva-dure, farinhas
e preparados paro suom usados na
tar:nha -tie trino, fermento,
medicina ou na farmácia
tubas, g:-..léias a1onentici4s. ;;erge:im, grão
Classe: 4
dc bico, mand:oca, massas de tomate,
Artigos: Substancias de origem animal mate, mel, mocotó mô!hoc alimenaicios,
vegctai o.i min.raiocm bruto ou pare.a,- mostarda, pickcs. ii:menta do reino, pumente preparadas, e nau inciu.das em
dins, sal, soja, sõpas e tempêros
outras ;lasses
N9 853.317
Classe: 5
Artigos: Metais não trabalados ou parda.mente trabalacion, u-szo-los mas indústrias

PLAZ PEC

N. 853.312;313

re3pand

Requerente: Indústria de Conserva
Colosso Ltda.
Local: São Paulo
Classe 41
Artigos: Peixes em conservas

N9 853.321

JEL,21

IND. BRASILEIRA.

Requerente: Indústria de Conserva
Co/osso Ltda,
S:o Paulo
Classe 41
Artigos: Peixes em conservas
N° 853.322

IN6ÚSTRIA CONSEMVA
COLOSSO 112.

CT20 DE.lnsn1m3E-2n

Recitterente: To:.:. Garc i a de Fre i tas Pilhei
Local: fl:io de anciro
Claroe: 42
Artigos: Aguardente, baoneeira, bittero
cervejas, conhaques. fernets, q m, !: :sebo
kumel, vinhos, vodka e kvisky
N° 853.326

Requerente: Audit-Contába Ask
,j'edade Civ:1 Ltda.
.1..,oca/: São Paulo
Classe: 5-0
Gênero: Aud:toria, contabilidade, escrIa
turação fiscal, contratos, alterações e
distratos, aberturas e encerramentos dist
firmas e despachos em Repartições
Públicas
I\19 853.328

Requerente: Plazipec S. A. — Indústria
Requerente: Indústria de Conserva
de Embalagens
Colosso Ltda,
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe: 28
Requerente: tia. Lopes Sá Industrid
N. 853.323
Saa 'Paulo
Artigos: kucareiros, anéis exceto de
de Fumos
n
outras classes, aparelhos para água, baLocal: Guanabara"
2ndústri'D. Bras:l.elro
cias, baldes, baixelas, bandejas, biscoteiClasse: 44
ras, bolas não de outra classe, cabides,
Artigos: Cigarros
canudinhos, centra de mesa, cestos, chaRequerente: Laboratórios Organon do pas, colas industriais, copos, cordeis. emN° 853.329
Bras:I Ltda.
balagens
plásticas,
enviálmicros,
esferas,
1 Requerente: Latinia S . A.
Local: São Paulo
••
Indústria ae
estojos, fechos, fõrinas, frascos, matéria
Classe: 2
Beb'das
plástica
ou
sintética.
parafina
preparada,
Artigos: Um produto farmacêutico es.Local: Ria de Taneiro
Requerente: Cia. Lopes Sã Industr./4
recipientes, , revestimentos, vas i lhames e l
pasmolitico. para uso veterinário
Classe:
de rumas
vernizes
exceto
para
lustrar e de
Classe: 3
Serviços: Compra e venda de Imóveis,
Guar-rbara
toucador
Artigos: Um produto farmacêutico
1,aJministração, engenharia, terraplanagem,
Classe: 44
espasrnolitico
N° 853.318
liottamentos, constro,ões, pavimentação,
Artigos: . Cigarros
'arquitetura, planejamento, empreendimenN. 853.314
N 9 853,330
tos, corretagens e cobranças
,

BARON

n„Drganon rk Brasifl

eun ERO

BUFFALO

g

•

Les
-Puís

.,CASA DE CARNE
01 DE OURO LTDA.

-N9 853.324

Requerente: Ios Laboratoires Roussel
Local: Paris — França
Classe: 3
Artigos: Um produto farmacêutico indicado no tratamento das afecções cardiovascu'ares.
N. 853.3l5

Local : Gmorobara
.Classe: .44
Artigos: Cigarros
N° .853.331

Ltda.

Local: São Paulo
W 853.319

BOI DE OURO I
1

0412).

COMMODORE
Requerente: Indústrias Macedo
Serra S. A.
Local: Guanabm.a
Classe: 18
Artigos' Sabonetes perfumados
N° 853.3V •

DERBY

'Requerente: Café Brasa; Ltda.
Guansara
C'rese; 41
ArUgos: Caf,:: torrado e-woo..i.r2o

1 Industrial

da Fumos

RNISSe, 'Requerente: 'Casa de Carne Boi de Ouro
K.:dane3W
Fraga

CLOPPER
xequerente: Cia. Lepes

Requerente: Casa de Carne de Boi de
Ouro Ltda.
Local: São Paulo
Reçarente: cia. Lopes Sã Industrial
'CkinSe: 41
de Fumos
Artigos: Carnes a., r1'1 - r, Paga:i ças, lomCrnanobara
bos, morr-d-Oas
pr-or-,tos, sala`.."'":1-,s-c• 44 .
esses,
tas e amarques
Artigos: Cigarros

Requerente: Da. Lopes Sã Industriag
de Fumos
Local: Guanabara
Classe: 44
Artigos: Cigarros
N° 853.332

RR
Requerente: Compar_lria 'topes Sã
Industrial de Funum
Locrl t Gu:tuahara
Classe 44

Artigost Cigarros

2972 Terça-feira 16
Ne 853.333

HOB Y
Companhia Lopes Sá.
Industrial de Fumos
Local: Guanabara
Classe 44
Artigos; Cigarros
N° 853.334

1 Requerente :

HOLIIDAY
Rrquerente: Companhia Lopes Sá
Industr:al de Fumos
Local: Guanabara
Classe 44
Art:gos: Cigarros
N° 853.335

DPARIO ONCIAL (Seção Hl)
N° 853.341

MIRAGE
Requerente: Companhia Lopes Sá
Industrial de Fumos
Local: Guanabara
Classe 44
Artigos: Cigarros
N° 853.342

RA,LY
Yeauerente: Compahhia Lopes Sá
Iadustr'al de Fumos
Local: Guanabara
Classe 44
Artosi Cgarros
N° 853.343

ROYAL
querente: Companhia Lopes Sá
Industr:al de Fumos
Local: Guanabara
Classe 44
Artigos: Cigarros
N9 853.336

Requerente: Companhia Lope9 cz;
Industrial de Ft111107
Local: Guanabara
Classe 44
Artigos: Cigarros
N° 853.337

KANSAS
Requerente: Companhia Lopes Sã
Industrial de Fumos
Local: Guanabara
Classe 44
Artigos: Cigarros
Ne 853.338

K YAK

Requerente.: Companhia Lopes Sá
Industrial de F1111109
Local: GuanabarE
Classe 44
Art:z: Cigarros
W 853.344

SPOR1
gequerente: Companhia Lopes 3a
Industrial de Fumos
Local: Guanabara
Classe 44
Artigos: Cigarros
Ne 853.345

Ukak sco

N° 853.347 .

cangica, coalhadas, castanha, cebola
cond:mentos para alimentos, colorantes
chouriços; dendê, doces, doces de frui
tas; espinafre, essências alimentares, enb•
padas, ervilhas, eriXovas, extrato de ta
mate; farinhas alimentícias, favas, fé.
cuias, floco, farelo, fermentos feijão, ft.
gos, frios, frutas sêcas, naturais e c.ristc
lizadas.glicose, goma de mascar, gordo
ras, grânulos, grão de b:co, gelatint
go:abada, geléias; herva doce, barca ma,
te, hortaliças; lagostas, línguas, leite, leite condensado leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro; massas alimonticias, mariscos, manteiga,
Requerente: InclUstr:a de calcinação
,margarina, marmelada, amcarrão, massa
Sociedade Anônima — ICAL
de tomate, mel e melado, mate, massas
Local Minas Gerais
para mingaus, molhos, moluscos. mostar.
Classe 33 -- Titulo
da, mortadela; nós moscada, nozes, óleos
, N° 853.348
comestives, ostras; pães, pa:os, pralinés
p:menta, pós para puci'm, p:ckles, peixes, presuntos, patés e petit-pois, pastilha% pizzas, pudins; oueijos; rações baFL
laneandas para animais, raizes alimenticjas, regue: Ião; sal, 'sagú, sard'nhas, sanRequerente: Bruno de Paulo, dentista dulehes, salames, sopas enlatadas, sorve.
tes, sucos de teomate e de frutas; torraLocal Guanabara
das, tapioca, tâmaras, talharim. tremoços,
Classe 50
tortas, tortas para alimento de animais
Atividade: Conjunto m:asical, bailes,
e aves, torrões, toucinho: vinagre
orque'stras
_
Classe 45
N° 853.3V
Artigos: Flóres naturais; mudas para
pomicultura, árvores e arbustos. mudas
para a agricu l tura, horticultura e floricultura; plantas v:vas; sementes
Ne 853.352

EV nruf2

Riggl,N610

Requerente: A. A. Auditoria
e Análise S/C Ltda.
Local São Paulo
Nome de Frnprêsa
Ne 853.350

Tio Patinhas
Indústria Brasileira

Indústria i rasileira
Requerente: Ideal S/A Tintas
e Vernizes
Local São Paulr
Classe 1
Artigos: Na classe.
N° 853.346

ente : Companhia Lopes Sá
Industrial de Fumos
Local: Guanabara
Classe 44
Artigos: Cigarros
N° 853.339

Requerente: Padaria Tio Patinhas Ltda.
Local Guanabara
Classe 41
Artigos: Pães, bisco:tos, bolachas, bôlos,
rôscas; massas alimentícias, farinhas,
raspas. féculas, grânulos, flocos, alindo,
fubá, araruta, clóces e confeitos
Nç 853.351

Nenu er

MADIS N
'Requerente: Companhia Lopes Sã
Industrial de Fumos
Local: Guanabara
Classe 44
Artigos:
Comr.os
,
. N° 853.340

MATCH
Requerente: Companhia r
Inclust.rial de Fumo.
Locai: Guanabara
Classe, 44
Artioos: Cigarros

Juthn de 1968

!mamei Brasileirts

Requerentes: Albrteo Sposito, Robes
Castagno e Emalai Saltz
Local Rio Grande do Sal
Classe 7
Artigos: Nebulizador de Inseticidas, para
agricultura, residências, depósitos de
grão, em., borrifadores agrícolas, máqui' "RM horrifadoras agrícolas, máquinas de
matar fonnigas e outros insetos na agricultura, máquinas de combater pragas,
ny'v9u , n3s desinfetad ,ras de plantação,
máquinas insetifugas agrícolas, vaporia.,--andores agricolan

P1
Indústri

Requerente: Acumuladores Tudo?
Ste. Ame.
Local: Florival, Provida de Brabant,
Bélgica
Classe 8
Artigos: Acumuladores elétricos, sifia3
partes e acessórios
Ne 853.353

0 551
-déstria,

tragneh.-73.

Requerente: Pirata Indústria e Comércio Requerente: Pirata Indústria e COMéltb
Locai Minas Gerais
Local Minas Gerais
Classe 41
Classe 41
Artigos: Alcachofras, aletria, alho, as- Artigos: Alcachofras, aletria, alho, aspasgos, açúcar, alimentos para animais, pargos, 'açúcar, alimentos para animais,
am'clo, amendoim, ameixas, amêndoas, amido, amendoim, ameixas, amêndoas,
araruta, arroz, atum, aveia, avelãs, azei- araruta, arroz, atum, areia, avelãs, azeite, azeitonas; banha, bacalhau, batatas, te, azenonas;. banha, bacalhau, batata,
balas, biscoitos, bombons, bolachas, bau- balas, biscoitos, bombons, bolachas, baunilha; café em nó e em grão, camarão, I nilha: café em pó e eia grão, camarão
canela em pau e em pó, cacau, carnes, e.aoela em nau e em pó, cacau, carnes
chá, caramelos, chocolates, contPitos, ,..há, caramelos, chocolates, confeitos
cravo„ cereais, cominho, creme de leite, i cravo, cereais, cominho, creme de leite
cremes atimenticlos, croquetes, compotas, cremes alimentícios. crooneces. compotas,

aslaal•ie:ra

16

cangica, coalhadas, castanha, cebola,
tondimentos para alimentos, colorantes,
elouriços; dendê,. doces, doces de frutas;
tspinafre, essênc:as alimentares, empadas,
ervilhas, enxovas, extrato de tomate;
farinhas alimentícias, favas, féculas, floco, fermentos, feijão, 'figos, frios, frutas
sécas, . naturais e cristalizadas; glicose,
goma de mascar, gorduras, grânulos,
grão de bico, gelatina, goiabada, geléias;
berva doce, herva mate, hortaliças; lagostas, línguas, leite, leite condensado,
leite em pó, legumas em conserva, lentilhas, linguiça, louro; massas alimentícias, mariscos, manteiga, margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel
e melado, mate, massas para mingaus,
_ molhos, moluscos, mostarda, mortadela;
rads moscada, nozes; óleos comestíveis,
ostras, ovas; pães, paios, pralinés, pimenta, pós para pudim, pickles, peixes, presuntos, patês e petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins; queijos; rações balanceadas
para animais, raízes alimentícias, requeijão; sal, sagu, sardinhas, sanduíches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomate e de frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talharim, tremoços,
tortas, tortas para alimento de animais
Classe 45
Artigos: Flores naturais; mudas para pornicultura, árvores e arbustos, mudas
para a agricultura, horticultura e floricultura; plantas vivas; sementes
Ns. 853.354/359
-

T. RADIO

indtistri a ..rasUeiri
1

NYequerente: Motorádio S/A Comercial
e Industrial
Local São Paulo
Classe 9
krtigos: Instrumentos musicais e suas
'artes integrantes, exceto máquinas faantes, a saber: afoche; arcos para insrumentos musicais: bandolas: bandoliias; banjqs; baterias: de música; casta",holas; cavaquinhos; chocalhos; clarinees; clarins; cordas para instrumentos
lusicais; cometas; cravelhas para insrumentos musicais; cuícas; flautas; foles;
altas; gongos; guitarras: instrumentos
msicais de cordaá instrumentos ?amiais de percussão; instrumentos musicais
e sopro; liras; macacas; metais de ba..rias musicais; órgãos; pandeiros; partes
degrantes de instrumentos musicais;
ianolas; pistões; pratos de baterias: ra:cas; rabecões; realejos; saxofone; sarda musical; surdinas; surdos; tambores;
mborins; tantãs; tarrachas; teclas para
strumentos musicak; trombones; tubos
Ira órgãos; turunas; violas: violinos;
violões; violoncelos; xinofones
Classe: 8
rtigos: instrumentos de precisão,
strumentos científicos, aparelhos de
o comum, instrumentos e apareos didáticos, moldes de tôde espéa acessórios de aparelhos elétricos
aclusive válvulas, lâmpadas. fios.
I I Ouetes etc.); amarantos fotróá gif b
luetes etc.) a ap arelhos fotos...ráfia Cinematog ráfico. marminas falan:, discoa aravades e filme' revela..
s; abaixa-luzsa; abaduras • abem,.
ftetros; acendedores; actinômetros;
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açucarimetros; acumuladores; adap- ! netas para • veículos, correntes de Indicadores para válvulas; injetora;
tadores; aerômetros, alcoolometros: agrimensor, cortadeiras de fotogradiaa meaticidas náo agrícolas _aparemos;
alternadores de corrente elétrica, al- cristais de rádio, cromastocópios,- Cro- instrumentos de cálculos; iustrumense
to-falantes, amassadeiras de uso do- nógrafos, cronômetros, curvimetroa. tos de ccutróle, mecanismo; insssua
méstico, amortecedores elétricos am- densímetros, descascadores de uso do- mentos de física; instrumentos matara
perímetros; ampliadores, amplifica- méstico, despertadores. diais, diafrag- máticos; • instrumentos náuticos amua
dores, analisadares, ameis de calibrar. mas, dinamômetros, discos automáti- titicas;Sa'sercomunicadores; inter raras
anemômetros, antenas elétricas, apa- cos, discos fonográficos, discos gra- torea; isoladores isolantes, fitas; ca.
relhos acionados, por moedas, apare- vados, discos para Cálculo discos sai laidoactipios, lactassopios; lâmpaaas;
lhos aerofotogramétricos, aparelhos noros, discas te/afônicos, distributao- lampiões; lanternas de pilhas; iatstera
amplificadores, -aparelhos calibrado- res de elatricidade, dispositivos me- nas elétricas; lanternas simples; nass
res, aparelhos cinematográficos, apa- cânicos ou elétricos para cortinas. du- seiras; lensometros;
lentes; animeo
relhos cosmográficos aparelhos de chas, ebulalores, ecobatimetros, ejeto- tios; linigraroos;
ica dores ;
agrimensura, aparelhos de alarme, res, eletrofora, eletrocópios. enceradei- metros; lucrômetros; hiadaas;
itiaas;
aparelhos de alta tensão, dparelhus de ras, equipamentos • de aparelhos elé- aistres; maçaricos; inacrómeaos,
ar refrigerado, aparelhos de assar. tricas, equipamentos para sincraniza- magra togr adias ; manipuladores, manda
aparelhos de astronomia, aparelhos de ção, espelhos para . instalacão elétrica me troa ; mapas as tr og ráfia os ;mapas cocção, aparelhos de comunicação in- espactroscapios, espatógrafos, espre- de astronomia; capas • geogSátmo
s;
terna, aparelhos de con s rôle de calor, medores de uso domestico, esquadro, mapas marítimos; mapas náuticos; .
aparelhos de caritrôle de fôrça, apa- . anoto para desenho, estabilizadores máquinas ailadwas, de uso domasa
relhos de contrôle• de movimento a pa- de pressão, estabilizadores de volta tico; máquinas cinematográficas; nada
relhos de contrôle de som, aparelhos gem, estadias, estadimetros, estenô- quinas
cortadoras, de uso doméstica;
de contrôle de temperatura, apare- metros, estereescóMos, esterograies- máquinas
de fazer caá, de uso .10-,
lhos de cortar fios (de aso domésti- cópios, estereemetros, estereoplanimc- méstico; máquinas
de lavar legumes,
co); aparelhos de encerar (de uso do- troa, estereopticons, estesiómetro s, es- de uso dotnéstico; máquinas
de _a 'ar
m
éstica),
aparelhos
de
engenharia,
tetárnetros,
esticadores,
aparelhos;
.
aparelhos de - enjomar (de uso do- estilômetros, estrada de ferro, apa- pratos, de uso doméstico, máquinas de
méstico), aparelhos de 'espargir, apa- relhos para; estrada de ferro, can- moer ou picar carne, de uso domes
relhos de evaporasão, aparelhas de trôle ale, estranda de ferro, sinais au- tico; máquinas de moer ou plcar --aexperiência cientifica; aparelhos de tomáticos para; estrada de ferro. sis- rises •• d.e MO doméstico; máquinas tafermentação, aparelhos de física tema de sinalização para estufas de jantes; máquinas.. fotografa:as; naía
aparelhos de fotodecalque, aparelhos aquecimento; estufas para plantas• quinas laaadcsas de uso domésaisc;
de fotografia, ararelhos de galvario- endirmetros ; evapora. metros ; exa usto- máquinas limpadoras, de uso domssplastia, aparelhos de geodesia, apare-- res, exces o de miumina.s; experimen- tico; máquinas picadoras de aso :2 ("1-=
lhos de. geometria, a p arelhos de ilu- tadores de ovos; exposOmetros: extin- mésticos; máquinas registradoras-, exminação, aparelhos de institutos de tores de inundas, fantoscópios: fa- ceto de escritório; máquinas inasa.abeleza, aparelhos de matar insetos roletes; faróis; fecha-portas automá- dosas de passagens; máquinas marca(não agrícolas), aparelhos de medi- ticos; fecha-portas pneumáticos; fe- doras de magas; marcadoras automácão, aparelhos de observação, apare- ders; ferros elétricas para solda; fer- ticas; marcadores elétricos; matemittilhos de ordenha', aparelhos -de passar ro para passar e engomar; fervedo- cos; instrumentos Medidores de alroupa (de uso doméstico), aparelhos res; filmadores; filmes revelados; fil- tura; medidores de comprimento; mede pesar, aparelhos de protecão con- trantes; filtres automáticos; flos; didores de diítáncias; inedidores de
tra acidentes, anarelhos de rádio. apasd aparelhos elétricos; física, aparelhos fôrça; medidores de intervalo; media relhos de refrigeração, aparelhos de de; física, instrumentos de; fitas mé- dores de pêso, medidores de prestam;
segurança (inclusive de tráfego) tricas; fixos dentados; fleximetros- medidores de rdsca; medidores de voaparelhos de sinalização; aparelhos flusches, focagem de; instrumentos lume; medidores gracivados; magmades infetadores não medicinais; apa- óticos, dispositivos para; focalização nes; megmetros; megascópiosa mesa
relhos de som; aparelhos de teleco- para câmaras; fogareiro (elétrico ou ciados es ; meteorológicos, aparei aos;
mainicação, aparelhos de televisão não); fogões (elétricos ou não): ft,- meteoroscópios; metrônomOrnetros;
aparelhos esterilizadores (não medi- nondoscópios; fones; fonográf,cos. má- microfones; micrómetros; microscócinais), aparelhos fotogramétricos quinas; fonográficos, discos; fonó- picas microtornos; miras de base; miaparelhos fotográficos, aparelhos . fo- grafos; fonte de cabeça; fonômetros; ras graduadas; misturadores de mui.
totelegráficos, aparelhos gas.eificada fonoscópios; fôrmas elétricas, fornos: dcs; moedores , de uso doméstico; mores, aparelhos geofisicos, aparelhas fosforoscópios; fotodecalcadores; fo- linetes hidráulicas; mostradores; :uihidrometricos, aparelhos limpadores tofono.s; fotografias, máquinas: foto- veis; objetivas fotográficas; óculos;
(de uso doméstico), aparelhoa me- g rafômetros; fotômetres; fotoscôpios: odômetros; aselhas af ; oiça: ador es
teorológicos, aparelhos misturadores freqüência, aparelhos de; freqüenci: ozonizadores; ozonimetros; ozonoscó(de líquidos, de óleos), aparelhos ozo- metros; :seqüência, medido
res. fusí- pis; padrõe's; painéis de aparelhos e e°
nizadores, aparelhos náuticos cientí- veis, base de; •fusiveis, chaves de; tricos; panelas dep sessão, pane.'as eié- •
ficos, aparelhos p asteurizadores. apa- troe; térmicas, gás, bicos a o tomati- tricos; panelas de pressão; panelas eérelhos projetores, aparelhos reatores, gabaritos, glactõm e txos; galvanôma- simetros; pedometros. pêndulos; -sena
aparelhos radiofônicos, aparelhos re- tros; garrafas térmicas, gás, bicos au- teadores elétricos; pesag,em, aparefrigeradores, aparelhes radiotelegráfi- tomáticos de; gás, bombas para; gás, lhos para; pesagem, lastra-mentos ce;
cos, aparelhos reprodutores de ima- bombas para' limpar tubos de; gás, pesos para ba:anças; picadores, de
gens, aparelhos reprodutores de sons bombas para prover; gás, contadores uso doméstico; "pick-ups", pilhas
aparelhos sinalizadores, aparelhos sol- de; gás, difusores'ele; gás, dispositivos elétricas; .pince-nezé pipetas; pirômeaparelhos sinaladores. aparelhos sol- para lavar; gás, distribuidores de tros; piroscóplos; pistolas de pin'ar;
dadores, aparelhos sonoros, aparelhos gás, fogõek a; gás, fornos a assoa& planimetros; planisferios; plugs; nista
telefônicos, aparelhos telegráficos, nios; gasômetros; geisers; geladeira, viogratos ; pluviom atros ; pluvio mda
aparelhos • termostatos, aparelhos to- giroscópios; globos geográficos para pios; polarimetros; amariscopios; Po.
prismas;
projetores,
ca-discos, aparelhos ventiladores, api- ensino; globos terrestres para ensi- tenclometros;
tos não de outras classes. aquecedo- no; glucômetros; gncrnonos; goniô- cinematográficos; projetores de silo
metros;
gra,duadores;
grafafonos;
grasmes; projetores de imagens; projeto.
res; aritondmetros, aspiradores de pó,
assadares, autoclavess automáticas, fômetros; grafonulas;. gramofones' res de luz; • propulsores;. prumos; 'ima,
gravadores;
gravímetros;
gisivoscea
chaves, baterias, balanças, balcões,
verizadores; não de outras Massas;
frigoríficos, balisas, barógrafos, card- pios; grupos conversores; harmanô- quaprantes, quadros de eletrividade;
metros;
hectógrafo;
hectograno;
• hec- queimadores de óleo; queirnadnaes
metros, bazimetros, batedeiras de uso
doméstico, baterias, benjamins, binó- toesteres; hectôlnetros; heliegrafo; eletricos; ra.diofonos; rádios; reata
heliofonógrafo;
*
helicômetro;
helicóculos, bitolas, bobinas, bombas de
refletores, refrigeradores; reaadares
ar não mecânicas, borboletas auto- grafo; heliômetro; helisocópios; heli- automáticos; registradores de 1 y9.v o;
ostatos;
heliotermômetros;
herbários
máticas, bules elétricos, buzinas, búsregistradores de pressão; registrado.
solas, butirômetros, caixas automá- didáticos; herômetros; dirosteeda; hi res de tempo; registradores de teno;
d
r
a
n
t
e
s
;
h
i
á
u
l
c
o
,
b
a
r
ô
n
e
t
;
ticas não de outras classes, calibraregistradores de tiragem; resdstaadoa
dores, câmaras de aparelhos, câmaras didáticos; barômetros:- hirostatos; hl- res de tráfego; registradores de tra p o .
fotográficas, câmaras frigorificas, cã drômetros; hidrotimetros; higrôme- sito (borboletas), registradores de
maras de cinema, câmara de televi- tros:h igrocsl shrdl mhmrdl ta hrf velocidades; registradores para vela são, campainhas elétricas, carregado- tros; higroscópios; hipsômetros; ho- culos; registradores automáticoos;
reres automáticos, carregadores pneu- dâmetros; holofotes; horizontes ar- gistros da . águe ; registro para catificiais; "horse singers":
máticos, cartas astrográficas, cartas
is', registros para gás; registros aaa
geográficas. cartas náuticas, chapas de incubadoras; indicadores automáticos;
aparelhos elétricos, chassis, chaves au- indicadores de detencão da curto-cir- ra luz; registro para vapor; realstros
tomáticas, chaves de alavanca, cha- cuito; indicadores de aparelhos elé- telegráficos; réguas graduadas; aea
ves elétricas, chaves Magnéticas, cho- tricos; indicadores.:ie corrente; indi- lays iu ralais, elogios em geral (iria •
cadeiras, chuveiros elétricos, ciddme- cadores de elevadores: indicadereS de slusive solares) redmetros, reossatos,
tros, cinematógrafos, clinômetros, Cio- escapamentos; Indicadores de flexões.; reotomo; resistênciaé retiricadores,
radorés, colimadores, colortmetros, co- indicadores de fôrça: motriz . innira- seismaranes; ozic nó gra ros; siesmosaó.
mandos à distncia, cambustores de dores de nivela; Indicadores de pêso; pire'; selecionado ;ssa; semáforos, segás, comoassos (exceto para desenho) indicadores de preços (taxímetros e reias, de alarma; varelas dé aviso,
setas de sinalizas:á s) eléfaiaas; sifões;
ccmus adores. 'condensadores', conta- simi'ares) indicadores de
de sextantes; sinala de trânsna; sia
dores autom 4sicos, can s ad ares de ro- ad s ; indsa.: •anrer da rree sénaaressão
de
vácric•
naladoras ; sinale iros de diraagn;
tarda. conaessa-ea 'csa-sia•a-ssesa
t ;, 11'44^,,o. '• rPosen..e'
sinoscónios•
Stre.
cogneteleiras, corners elétric :-s, cor '.."; t'-..'h' i ; 'mal ica d ores para motores; si ncrosd -^^ão;
nas; sism0fone; sismoscópios: histea
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mas de alarma; sistema de COM11111- netas, galer:as, para cortinas, aldravas,
; s.seema de controle sistema de 'ferrolhos, trilhos para parta e janelas de
sa.anza,ao; s-stema de sons sistume-I correr, arruelas. pregas e parafusos, gratruz; so_daao.e.s eiéericos; soquates, ao- das, conexões para encanamentos, torneiVc.r.../aa; suportes de apareases metal- ras, sifões, moas, p_r ' 'cs, tanques,
etz; tacamaero taquaamatsoz; taradobradiças e roldanas
m:ai:as; te-ceasses; telégra_os; te.traeClama 16
troa; te:ezcap.os; telaveaões; te.anissoreza taaniato; termoiemas; taimame- Artigos: Artefatos dc metal empregados
troa nao chnicos; termczcópios; tes- exclusivamente em construções, a saaar:
Dae:.eaaas; tis-a-à:lhas; toca-dIscas; to- esquadrias, basculantes, portas para Lm
ma:ias, torneisas
automáticas; tor- molduras e guarnições para partas e iaSeLas de ccmpressao; tolea...e.ras; nelas, rodapes, cantoneiras, corrimões.
,orradores; toseadenas; transeerida- telhas, balaustres, calhas, caixilhos, cha
ms;
ansistor6.; ; trenas, tirpes; L e
•parelnos fotoaráfieas; tubas actisti- pas, colunas, divisões, estruturas, tr"scs,
:os; tubos "conduits"; vacutimetros; grades, portas e portões, sobras e batentes para portas, prateleiras, tubos,
tálvulas de compurea; válvu.as eletr.vigas c vergalhões
as; varas gradam:ar; varigralos; veoaim e .roa ; ventiladoses ; vibradores;
9 853.362
iscosimetros; voltametros; voltimeros; volumetros; volumenometros;
wattometros; zimoscopios
Classe 32
Irtigos: publicações cm geral, folhetos,
'EQUIPE L.
catálogos, jornais, ravistas, programas I
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA.
de rád:o e de televisão
Classe 40
krtigos: Caixas e móveis para rádio e
. de televisão, de nwdeIra ou qualquer
outra material
Classe 49
Requerente: Equ ipei — Equipamentos
krtigos: Rádio c ta aviclo de brinquedo
Elzitr:ccs Lt3a.
Classe 50
Local Guanabara
ert!gos: Serv:ço de assistência, coloNemaComercial
ação, reposição de peças; consertos e
N9 853.369
:formas de rádios, antenas e televisão

Classe 16
l Artigos: Artefatos ce metal empregados
' cac:usivamente em construções, a saber:
esquadrias', basculantes, portas para box,
I mo:duras c guarniçõea para portas e ianelas, rodapes, can:onairas, cari-ir/Iões,
talhas, balaustres, calhas, caixilhos, chapas, co:unr.s. divisões, estruturas, frisos,
grades, portas e portões, sole'ras e Lm-.
tentes para portas, prateleiras, tubos,
v:gas e vergalh5cs

Ii/.9&53.375

Eanqueren'e: "Midas" Distribuidore I
de Títulos. .e lla'o-rs Mobiliários
Limitada
Loca , : ta aarszbara
C....n.aza: !O
Serviços: Distribu:cân da títulos e
valores mobiliárias
N9

853.371

Coleção

toa POIIIYAbORA SUECA

Primeiros Traços

Requerente: Companhia Importadora
Sueca
Titulo
:lasses: 1, 2,-4, 5, 6, 7, 8, 11, 16, 21,
38 e 41
N 9 853.361

AL-F
Requerente: Aluminura Company of
Canada, Limitcd
Local: sede em Montreal, CanadáClame 8
krtigos: F:os eletricos para edifícios e
construções residenciais ou não
'q.s. 853.363/365

Requerente: Alumínio S/A Extrusão
e Laminaço
Local Pcrnambuco
Nome Comercial
Ns. 853.366/368

Reçuerente: Alumínio S/A Extrusão
e Laminação
Local Pernambuco
Classe 5
Arts.aos: Mais parcialmente trabalhados, a saber: aço, abanca. alarnin to. antiRequerente: Alumínio S/A Extrusao
mein'o, chumbo, cobre, estanho, ferro,
e laminaçâo
lítiJ, manganês. níquel, ouro, paiaLocal Pernambuco
cl ,o, platina, prata, tungstênio.• ~Mie.
Classe 5
tório e titânio. em barras, em chanas.
krtigos: Metais parcialmente trabalha- em lingotes, em massa. cm pó. era verlos. a saber: aço, alnaca, a/mi/1'o an9- galhões, corrugados, estamnados, forjantm eo. chumbo. cobre, estanho, ferro,
dos, modelados, laminados
man. litio manganês, níquel. curo. nalls.
e palvinlrados
lin, ',latina. mata, tungstênio. vanâd'o.
Classe 11
6rin e MAM°, em barras, em chnnas, Artigos: Artefatos metal, a saber:
ns lingotes. em massa, era pó, em ver- molduras e nuarnicties tiara portas e ¡aalheies, como-ar/os, estamnarlos, forja- nelas, prateleiras, placas e chapas. miardos, modelados, laminados
pier.-s e espelhos para fechaduras, maça• e galvantrados
a etaN. g2Iceas. para cortinas. admiras,
Classe 11
f-rreihns, trlflios nora perta e !anelas de
Krttonst Artefatos de metal, a saber:
arrao as. manos e naralusos, eraror"e"rn
no/duras e criarnieeles para_ nortas e ta- d-s c
tanques,
teias. pratela;ras, olaerts e cir nas, rteir-, ras, sifar-. m-1 --. nerf''-'-dobradiças e roldanas
dOes e espelhos para fechaduras, maça)

7

Requerente: Profarb Ltda,,
Local: Minas Gerais
Classe: 3
Artigos: Um produto farmacêutict
indicado no tra.:arnanto da ascariso

N° 853.3G0
ui

Indústria Brasileira

35TR 853.373

N

COINIPAN ti

‘19 S53.374

Reg/crente: S. C. Johnson & Son. Tos
Local:
Estado de VV n sconsin,
Es:-ados Unic:oa cia América
Classe: e..3
Artigos: Preparados para limpeza e
poliras:x.1 o, e p articularmente lim padores e polidores para automóveis
N9 953.3n

Requerente: Editorial Bruguera
Limi ‘^ 'Uca!: Guanabara
Classe: 32
Artigos: Revistaa, livros e publicações
ira^-easas
N9

853.372

nequerenta: The Carborundum
Company
Local: Ninara Falis, Estado de NoV1
York, Estado, Un9ra da América
C iazars: 4
Artit.ros: SubstArrias da origem anima
vegetal ou minera l , em bruto ou parcialmente nre , aradas e nlo incluidaã
em outrcs e'asses
Classe: G .
Artigos: Insi-curn—• `^- de nrecisão, imigrantes não in eloldris nas ciasses
7, 10 e 17
Classe: 3
^rtig,os: Instrumento d enrecis§n„ inseien'ificos, anarelhos de use
Re:oculte! norácia Yi far Navarrc `rumentos
--mons; Instrarri a ntos e aparelhos liLoca l : Gin,,^"bara
dá:tece: moldes ee toda a esnéele;
Classe: G
A a ---rins de aparelhos cletricos (inArtigos: Elevador rara automáveis ciesive
válvu l as, lâmados, amadas.
`-^- ^c^.. -'-is etc.); tmarelhos totour4N9 53.373
-hos, radin f'r‘PI COS el"'nr^#35,,ráficcs,
máquinas fe lantas, etc., discos gravatks e Wrnes teve:ados
Classe: 13
;ER T E
Artigos: Artefato; de cerâmica (porcelana, fakon ra, iouna vidrada ..• ou..
trcs), para rso caseiro, adônio. afins
.rtf^"l c.s; e inch, stria4s, instalaçues sa.cc
equerente: Sertec Ltda._
nitárias não 1 ,,clotclos em outras
Local: São Paulo
_
classes
Classe: 50
Classe: 16
I
"srviços: — Serri-es te.snicos re'alvosi Articos: 1Vlaterlel exciti-ivemente para
N. l lquida"ão de &las tros, 11 publico- constrerán e a4+‘:-ni de prédios, es'-'s r^st• ritár'a e a r 4"?""4-f"-"le t—, ',... ct^.. e"..^1 airna^an, 1.roetos,
•----yr-, t'--- : ---- ea c------ cn,t - t,....-:-.....
,a--s, tan -las, atra,
^:le--", —a'', r "-'' ''''^ — -,ento não inclu"'-- r-' e a '--- "ase. Paoel
pte,-;:oma¡ão e consultoria
I
para forrar case

•re*

f- - .• ••• ••• ,- •
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N9 853.385
Artigos: Arte..aus e i,..adutos acabados ue origem anima., ve6e.a4 uu
nerai, nao ncluaCtOs eul Ou.Ã5 Jlaseb,
artaatos ue jUOSfl..tS tiUdIlle::io nau
incluidos em oneras classes
Classe:
NOOSTRIA BRASILEIRA
Art,gos: Velas, iusiuros, sabão cumum
e ueze,:gentes. amido, cum e pievalaçues para a lavanderia. Aitigus e Requerente: Afonso Gonçalves de
preparaçozs paia causei:ver
Oliveira
Local: Mulas Gerais
N9 953.377-78
ela .se: 41,,
Artigos: Arroz, 'Não e milho, beneficiados ui não.
N 9 953.384

Ju:ho de 1968 297.

N9 853.33r

1\19 853.416

GRUZEIREMS5

INDUSTRIA BRASILEIRli:
?.
5010,V,O,
FÀBP n CA Of LATICiNtOS

VICTDPIA

Requerente: João I). Victoria
Local: Bahia
C:asse: 41
Aplicação: :lenteja-a de leite.
N 9 853.390

Reaucrente: Maia-Tintori S. A.
Indústria e Comércio
Loca.: São Paulo
Classe 6
ApLcação
N 853.417

PLENA AZUL
INDUSWIT3EUSILEIrti‘

172-1=r-C-.171=r-ET-CIZr-Tzr-tz3--cr-ez--c,

APAIMIDA,
'1450 BramlasIrm,"

Requerente: Cláudio Lima e Pratico'
Requerente: Af,-;nso Gonçalves de
Gagnor
Localidade: São Paulo Oliveira .
Local: (...aailabara
Artigos: Blusa., salças camisas, caLocal: 1....iinas Gerais
Classe:
sacos, cuecas, lenços, lingerie, maillots
Cla.se: 41
Artigos: Na classe
Artigos: Arroz, feijão e milho, bene- meios, paletós, saias ehorts, tailleus,
Classe: 38
ternos e ce.stidos.
ficiados ou não.
Artigos: Na , classe
Cia se: 36
N" 853.385
N 9 853.379
N o 853A.391

Li
incitt''tstria Erraaiiieãrre

CUM!

DE NITERÓI

51MPOS10 EDITORA

'aid.But4

:querente: Associação Corneis.... e Requerente: Francisco Peixoto Filho

Industrial de Niterói
Local: Rio de Janeiro
Classe: 23
Título
N9 1153.381

ASSOCIAÇÃO • COMERCIAL

Local: Sahia
Classe: 32
Aplicação: Jornais, rcvistas. livros el
publicações em geral
N9 833.387

1 Qi L AS

E INDUSTRIAI DE

CU)
Jtd 0silelra
Requerente: Livraria Canaã Ltda.
Localidade: ifit ao Paulo
Artigos: Jornais, livros e revistas
Clas:e: 32
N9

853.394

00
esileir

Uerente: Associação Comercial e Requerente: Instituto Maçônico de
Previdência e Assistência Social "ImIndustrial de Niterói
pas"
Locae Rio de Janeiro
Requerente: Metalúrgica e Tecelagem
Local. Cabia
Classe: 33
Junil Ltda.
Classe: 50 •
Titulo
Localidade. São Paulo
Aplicação: Serviços de previdência e
Artigos: Máquinas para tecelagem de
assistência social
.
N O R.NR.38,
veludo
N 9 853 389
Classe: 6

DIDOSTRIA BRASILEIRA

Re q uerente: Célio Antônio de
Tullio Lopes
,oca: São Paulo
Classe 33
Titulo
N° 853.419

Requerente: Cerealista Caobiance
Ltda.
Localidade: São Paulo
Artigos: Cereais
Classe: 41
N9 853.3P

inãájik

LEÃO

DIRECIONAL-'
ÓRIWITAÇÃO E'RECRUTAMEine

Ind. Bresileim

N 9 853.380
iP2V:14 4
. 9

N° 853.418

RODOVERA
Ind. Uwasilvlr

Requerente: Rodovera Transportes
Localidade: São Paulo
Requerente: Afonso Gonçalves de
Atividade: Transpeita rodoviário de
' Oliveira
cargas
equerente: Imal — Indústria de Ma- Local: Minas Gerais
Classe'. 50
terial Avícola Ltda.
Cla se; 41
Local: Rio de Janeiro
Artigos: Arroz, feijão e milho, beneN 9 853.32
ficiados ou não.
Classe: 11
Artigos: Gaiolas metálicas
N 9 853.3P
CAOBIANCO

Ineuatrim armsneire.

Requerente: rarenn
Local: São Paulo
Classe 41
Aplicação: Classe acima

1n1 9

853.415

Requerente: Parenti 6 Cia. Ltda.:
Local: São Paulo
Classe 41
Aplicação: Artigos da classe
N9 853.420

ESTALEIRO CRISTAL
Requerente: Daniel Angelo
Cristal
ocal: São Paulo
Classe 21
Titulo
N° 85-3.421

zit o Z E:
lnd.Bras.

crente: Afonso Gonçalves de
...equerente: Leão Rozemberg
Oliveira
Local. Bahia
, Local: Minas Gerais
Classe: 41
Cla-se: 41
Aplicação: Refeicões ,tliontas, lanches
os: Arroz, feijão e me.o, bene- ..n.7vQtea.
biscoitos, doces, frutas carficiados os não.
nes

.ART-PROPAGANDA
Mectuerent\e: Aparecido Benedito
Loyo!a
Paul»
•
Classe 33
Titulo

LOCP :

MARLY
INDUSTRIA BRAS Ltra R4.
Requerente: Sizuda Saltava

, Local: São Paulo
Classe 48
Aplicação: Artigos da dast

N

Julho de
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N9

9 853.422

MAN —CálIOU
ind.Brasilelra

Ind e

ilelra

N° 853.437

N° 853.432

853.427.

Requerente: Comercial Maru-Chiou
Ltda.
Local: São Paulo
Classe 8
Artigos: Componentes eletrônicos para
toca-discos —
rádios — televisores
vitrolas e artigos eletro-domes icos em
selais
geral — aparelhos de precisão
para veículos — acumuladores
relógios

^r2

-

Indo, Brasileira

Requerente: Indústria e Comércio
Rouxinol Ltda.
Requerente: Sabato Cucciniello
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe 11, 16 e 21
Classe 36
Artigos: Abridores de latas • - aço:,
Artigos: Artigos de vestuário e roupas
at adores — alicz,es -para aliar
¡citas em gerai inclusive calçados:. agaaparelhos de café e de chá — a.cos
blusas
—
calças
—
casaahoa
de serra — aicos de pua — argolw
cos — capas — chales — chapéus —
para guardanapos e sMnlares — armacasacos de pele — gravatas — jogos
baçães — arruelas — assadeiras
de lanç,er.e — luvas — lenços — meias
baldes
—
bules
—
N°
853.433
-clas — baixe.as
quimonos —
L--usnue niannma
— penhoar — pulover
bandejas — cab des — cafeteiras — calrobe de chambre — saias — sohrts —
deirões — canecas — canivetes — castolas — tater — vestidos
cen ro de mesa —
PEMO --, 201A
Gilberto
Bragotto
nos — cavadeiras
'
te:
-11,411-éret
,chaves de brica — Chaves de fenda —
Tank
N5 853.428
chaves de parafuso — chaves em geArtigos: Na classe
Requere ::c:. Irn.ãos Pilon 13 Cia,
colheres de mesa e de pe.dreiClasse 46
ral
Locai: São Paulo
los — canecões para encanamer:os —
Art gos da classe
Classe 42
grelhas — cuiva de cano — dobradiArtigos: Aguardente de cana
ças — eng:.tes — esguinchos — fechaN° 853.423
`G=Ell=c1
o
-------duras — fechos — formas — tornei..
N5 853.434
gearn:ções c junção para
ras
torneiras e mangueiras.
NSTITUT O DE BELEZA E
Requerente° Abatedouro Avícola
C:asse 11
Italmar Ltda.
y_,scoLA DE CABELEREIROS
do WzGilolw,,ã
Batentes para construção — guichets —
Locai:
São
Paulo
MABLY
grades — janelas — portas — madeiClasse 19
ECZUSLIflMAWS
ra preparada praa construções — porArtigos: Aves c ovos em geral
soleiras para portas — rodaRequerente: ComerA e Importadora tões —--enezianas
— tubos de ventilapês
N° 853.429
Cimpal Ltda.
equerente: S:zuda Sakave
ção para edifícios — vitrinas — vitrôs
Local:
SãO
Paulo
Local: São Paulo
lambris
Classe 5
Classe 33
Classe 16
•
Artigos:
Aço
—
bronze
—
chumob
—
Título
oraollelrn
cobalto — cobre — estanho — ferro — Automóveis e suas partes integrantes -N 853.424
1âniinas de metal — lata em fólhas — auto-caminhões e suas parles integranligas metálicas — Emalhas — manganês tes — auto-motrizes e suas partes integrantes — bicicletas e suas partes inRequerente: Repanol — Recuperadora
PEROLA
tegrantes
— motocicletas e suas partes
de Panos Novamauá Ltda.
853.435
N5
integrantes — motociclos e suas parte
'Ind. Brailnirft'
Local: São Paulo
inegrantes
Classe 50
R IINNTER
Classe 21
Requerente: Tarcisio Luiz Perobelli Artigos: Lavagem, tintura e recuperação
Broa ileira
Ind.
de
tecidos,
contecc
onados
ou
não
Local: São Paulo
N° 853.439
Classe 49 Requerente: Indústria e Coinérc:o de
N 9 853.430
Artigos:
Brinquedos
em
forma
de
ani•
Móveis Rennter Ltda.
GIRABRASIL
mais — bolas — balões -- bolas de
Local: São Paulo
Ind.
Brasileira
ping-pong — brinquedos mecânicos —
Classe 40
"orinquedos em forma de instrumentos
40J
Art . gos: Armáreis — bancos — buffets
Requerente: Sirabrasil Transpo:tes
asneira
alusicais — brinquedos em forma de ar— cadeiras — camas — camiseiras —
urge_
brinquedos em forma de ferraLtda.
U?a3
car:e:ras escolares — colchões •— criaLocal: São Paulo
, 'elentas — brinquedos em forma de mádo-mudo — diVans — escr:vaninhas —
Atividade: Tranporte rodoviário de
Requerente: I. J. Auto Peças Ltda. guarda-louças — guarda-roupas — me
quinas — jogos e passa-tempos em
de cargas
Local: São Paulo
geral
sas
—
poltronas
—
prateleiras
—
saF.. à 3 32
Classe 50
12cClass
pateiras — sofás — sofá-camas
Classe 21
N9 853.425
travesseiros
N° 853.4-10
Artigos: Veicu'os e suas partes inte1
grantes — amortecedores — alavancas
N° 853.436
5:z59
SOH21,
de câmbio — braços de direção para
S1)frtl'
ind,
Wr-042- ire \veículos — eixos de direção — molas —
TRANSGLO
mra-larnas — para-choques — parabrisas — pedas — rodas para veículos
RLquerente: Súper Mercado Leste
Requerente: Somel-Flex Indústria el i
terminais
Ltda.
Comércio Ltda.
Requerente:
Transglobe
-Importação
Local: São Paulo
Lera!: São Paulo
e
Exportação
Ltda.
1\19 33.431
Artigos: Móveis de. cozinha — mnve
Classe 41
Local: São Paulo
•
de varanda — móveis para sala
Artigos: Substâncias e produtos tIn1//,Classe
50
jantar — móveis para sala de visiti),
em geral — cereais de tôdas as
t?4-10S
TOK401C
e móveis para dorm'tórios, e colcha
— óleos e banhas comestíveis
Artigos:
Como
marca'
de
serviço,
de
Classe 40
Ittcl Te gis 210 ira
acôrdo com o art. 74 do C.P.I., a ser
alimentos_enlata dos — frios e defun..Idus — leite e seus derivados — dousada pela requerente em seu ramo de
N° 853.442
geral -- frutas frescas — sêcas
importação
e exportação
c .
_
Requerente: Tarcisio Luis Perobelli
e cristalizadas
Local: São Paulo
N^ 853.433
Classe 49
N" 853.426
a Artigos: Brinquedos em forma de aniNEDABÂ.
\ mais .-- bolas — balões — bolas de
/nchistria
ping-pong
—
brinquedos
mecânicos
—
Brasilei:ra
,
brinquedos em forma de instrumentos
musicais — brinquedos em forma de
R -• r . ate: Con ir t cçWs Nedabá
armas — brinquedos em forma de lerLtda.
Comercial mel Ltda
=lentas — brinquedos em forma de
Local: São Paulo
Lncal: São Paulo
; máquinas — jogcs de pasas tempos . em
Vestuár'os .ern geral
Classe 41
geral
1
c:H e 36
Ver,irclo
Fle,zuere :te: I
Alimentos enlatados -- frios e
• __
co,.1;ervas
alimentícias
—
.* ,dos
-e 1)
ksias c0) ..E . :,tíveis — cereais
ç•
. • 4À 14 .1
,_. . „,.fi'(ra
. ‘ fil‘n
.. 1‘.'",',,,'
,I ,..., la“..2--à nI'
álT:
Titulo de estabelecimento

io
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