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liesteres - Compagnie Française eles
(1`- EZVIISTA DA PROPRgEIDArnE Meteres
Colorantes.

N9 136.208 - Processo para produEalaPEDIEíaTE DO SR. SECRETAENDUST.MRAL
ção de massas. de substâncias sinté.
• RIO DA INDÚSTRIA
ticos mediante p olimerização mista
sideração antes pretendida era des- tais questões podem e devem desde de poli esteres não sautados ocm tual
Em 13 de novembro de 1938
pida de fundamento, e portanto, de logo ser resolvidos sem ofensa à lei ou vários derivados de etileno polia
Diversos
acerto o despacho de Lis .79v, con- contribuindo, " dessa forma, para o merizáveis - Esterol A. G.
aceleramento dos serviços.
Eduardo Ignasie Purpin• a - no cessivo do privilégio.
No 136.227 - Preparação de 4 meardidas de reconsideração do despa- Defiro, dessarte, a desistência de Dessarte, defiro a desistência de til 1 penteno - The Goodyear Tire
cho que deferiu o termo 129.585 - Lis. 86, par aconsiderar inexistente Lis. 52 para manter o despacho de 8i Rubor Company.
privilégio de invenção "Nova Máqui- o pedido de reconsideração fôlhas Lis. alia
, concessivo do regnstro, ar- No 136.406 - Cansadas fotográficaa
na Portátil para fazer Tricô", de 80-83, ficando mantido o despacho
' o recurso, pagando a ap ropriadas para o p rocesso de alvoilianofix do Brasil S. A. - O Se- que deferiu o pedido de privilégio, quivando-se
requerente da marca, a taxa devida
nhor Saci etário da Indústria e do voltando o processo ao pa- pela expedição do respectivo certifi- j amento com argento Corante -3
Comércio exarou o seguinte despa- ra qu eali se proceda como de praxe cado de registro, como de p raxe e na Ciba Societé Anonyme,
cho:
pagando a interessada as taxas de- forma da Lei. (as.) Heraldo de N9 136.472 - Processo para a moa
Do deapacho de fls. 79v., conces- vidas e • expedindo-se o certificado. Souza Mattos, Secretário da Indús- nonitragem de ciclohexano pelo traa
(ass.) Heraldo de Souzas Mattos tria e Presidente nato do Conselho tamento de ciclohexano com ácido
sivo do privilégio cie que • cuicilit 'este Secretário
nitrico ou bioxido de nitrogênio
da Recursos da Propriedade
processo, impetrou reconsideração UsafarmadaS.Indústria.
A. Indústria FarmaAllied Chemical
Eduardo Ignasio Purpura, com base
cêutica - no pedido de desistência
na Lei 4.048 de 1961.
NO 142.651 - Máquina para queCom o advento do nôvo Código da do recurso interposto ao termo núbrar côcos babaçu - virgillo Braba
Divisã.o de Patentes •
Propriedade Industrial Decreto-I,eii mero 656.523 marca Diazepam de
dotti e Augusto Gutierrez.
Noaaquimica Laboratórios S. A. 234, de 28 de fevereiro de 1967, os pe- O
Sr. Secretário da Indústria exaN O 142.700 - Pr
didas de reconaideração Cité enteais
Expediente
de
13
de
novembro
para a prao seguinte despacho:
paração de novas gocesso
não decididos ficaram pendendo da rou
de 1,68
Novaquimica
Laboratórios
S.
A.,
Societé Anonyme. uanidinas Ciba
solução habitual eis quenova lei
revogando disposições anteriores, não estabelecido, na capital do Estado de
Privilégio de invenção deferido
N9 142.748 Paulo, requereu néiste processei
• continue
mais facultava aquele petitório, re- São
para fabricação deProcesso
Termas:
o
registro
À
da
marca
"Dieszeparn",
pasta . de cerúlea°
sultando, por isso . a paaalizaçfso de nominativaV para assinalar "um proThe
Lummus
Company.
inúmeros processos naquela situação duto farmacêutico indicado no tra- No 140.652 - Aperfeiçoamentos cm
e sôbre os quais se aguardaria a deGodes - Rosenholm S. A. Ind. e No 142.779 - D isp ostivo de centra.dos estados tensionds".
cisão do recém-criado Conselho de tamento
le da trama nas máquinas de tecer
Ultimada a regular tramitação do Comércio-.
Reservas, que lhes daria a solsiçãc pedido,
No 124.069 - Processo de Produ- de alimentação contínua - Raymonal
foi
o
registroo,
afinal,
deferiDewas.
mais consetânea.
do' pelo 'despacho de Lis. 21. v,, `Pu- ção de Objeto de Metal Laminado
Todavia, vem, agora ,o requerente blicado no D. O. Seção III) de 9 - - Grifai Whell Company.
NO
- Novas disposições em
da reconsideração e desiste do seu d eagasto de 1967, Q dessa decisão No 137.863 - Vibrador Mecânico vapori142.796
zadores de líquidos aneatesicoa
alegando não mais pretendei' pros- recor
reu, no prazo, Usafarma S.A. para fins diversos e principalmente por borbulhamento
Kentaro Ta-.
sessuir com o fe:to.
- Indústrio Farmacêutica (fôlhas para Silos - Fundição Brasil So- kaoka.
NO 1 42.802 ciedade
Anônima.
22-24)
.
Aperfe içoamentos ena
fa um direito seu, de vez que a. lei
para bater a mendoim •=4
não o obriga no o obriga a conti- Com o, advento do Decreto-lei nú- No 131.719 - Processo de Concre- máquina
Fr
ancisco
-Padial
Urel
nuai com o assunto que não mais lhe mero 254. de 28 de fevereiro de 1967, ção para Minério em Pó - Yawato
interessa e, obviamente, assim o fo- os recursos das decisões -de primeira Iron & Steel Co. Ltd.
Modelo de uNidade 'deferido •
zendo, implicitamente reconnece o instância passaram a ser interpostos N9 135.202 - Máquinas para desacerto -da decisão do D .N .P ac para o Conselho de Recursos da cercar e lavar café e frutinhas mepedido
de
privilégio
a
que
deferir a3
136.725 - Nôvo servidor portíta
Propriedade Industrial, a que se ree processo empregado - tilNo
de fita colante
se reportam os autos.
fere o art. 142, do citado Decreto- melhantes
Daie Toyoda.
E.
T.
Bentail
&
Company
Ltd.
que os julgará.
NO 140.805 - Nôvo tipo de auto.
Coerentes com o nosso princ;pio r Lei
Todavia,
o
recursointerposto
nêste
135.323 - Aperfeiçoamentos em mático para retirar fusíveis de vefo esfaimo empreendido no sentido da processo não carece de julgamento ouN9referentes
a cabos de aço. - culos e outros - Karel Roubicek.
cies-emperrar o, 'máquina b'urocrática por parte daquêle órgão, elo que a Herbert Frederiolc
Henry Shields.
não é justo sia deixem sobrecarrega- interessado, recorrente, de forma reN9 142.494 - Nôvo p
rotetor hl.
dos os serviçoa administrativos, fi- regular, dele desistiu expressamente NO 135.654 - Processo para falari- giênico para ambigo
- Venino Percando, também na dependancia da- com a petição de fls. 52 e essa de- cação cie compostos magnesianos, nandes Moreira.
quele órgão - o Conselho de Re- sistência. ibbviamente corresponde sulfaticos e potásicos da água do
cursos da Propriedade Induslaaal - ao implícito reconhecimento do acer- mar, águas-maes de salinas e outras
Modelo industrial deferido
as desistências de pedidos de recon- to do despacho que concedeu o re- soluções saneasse de origem marítima
- Dr. Reinhold K'Achele.
siderarão ou de recursos, que muitas gistro pleiteado.
No 135.866 - Nova e o riginal convezes. tem caráter meramenás prote- Por outro lado, ainda que assim IV 135.657 - Dispositivo de ex- figuração
ornamental a
la tório e objetivam apenas embaa não fôsse, é de se notar que o re- pansão
a sapara reservatório de gás li- boneteiras magnéticasplicada
- Borgonotal
roçar, o tateia) do inventor e . o de- ferido recurso não tem apoio na Lei quefeito
& Souza Ltda.
- S. T. Dupont.
acnvolvimento tecnológico do país. visto que a recorrente, para o obten- "
Por asso mesmo, como meciala sa- ção dêsse direito, teria antes que se Na 135.728 - Dispositivo para N O 163.801 - Nova e o rig ;nal conuração aplicada a mesa
neadora. cabe à autoridade adminis- a por ao pedido de registro, o que condensação de vapores de melai a- fig
articulada
porta bandeja - Moplast
S.
trativa dar solueão imediai a nos es- vão foi feito. (Art. 109 e seu pará- Dorninion Magnesium Ltd.
A. Indústria
e Comércio.
N9 135.789 - Uma segadeira do
suntos e questfaa que podem e de- grafo 69).
vem er dasde lo g o resolvidas. sela Considerados, assim.êsses fatos, tipo de movimento alternativo - In- NO 1 64.047 ofensa é Lei ou direito de terceiros. nada justifica a retenção da ulti- ternational Rarvester Company.
Vitorio Galas. Suspensor Cabide -a
135.863 - Aperfeiçoamentos em
Assim, po:s, a. desistência do pe- mação do registro solicitado, mesmo ouNo
a máquinas para benefi- No 190.276 - Nôvo modelo
que está das formalidades legais porque, tais processos apenas aabre- ciarrelativo
has-,
arroz Shozo Entornara e Ji- trial de reci pientes - Franco inc
dido de reconsidera cio ievetido carregama indo mais as serviços ad- suke Kishimoto,
Sassi.
N9
162.149 - Um
corresponde, corno dite acima, Co e- ministrativos e à autoridade cabe• N9 135.934 - Novos iorantes outraconhecimento por parte do de' a ten- afastar êsses obstáculos empisrra- auinônices para i biata a base do po- modelo de filtro denôvo
ar a-e original
Elielideg
attede/aaft,
dores
da
mamaria
burocrát:ca,
pois
te de que, realmente, aauela aecon- •
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As Repartições Públicas deverão entregar na Seção de Comunicações do Departamento de
Imprensa Nacional. até às 17 ho.
ias, o expediente destinado à pu.blicação.
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DEPARTAMENTO .
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uivadas por quem de direito.
As assinaturas podem ser
tomadas em qualquer época do
ano, por seis meses ou um ano,
exceto as para o exterior. que
sempre serão anuais.
Exigências

-- As assinaturas vencidas' po.
darão ser suspensas sem prévio
aviso.

-. Para evitar interrupção ria
remessa dos órgãos oficiais a renovação de assinatura deve ser
CHEFE DA SEÇÃO DO REolaÇÃO
solicitada
com antecedência de
FLORIANO GUIMARAES
trinta (30) dias.

DIRETOR GERAI.

Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional .

ASSINATURAS

REPARTIOES E.PARTICULARES
FUNCIONÁRIOS
,- Os originiais, devidamente
Capital e Interior :
Capital e Interior
Mutenticados, deverão ser ciactilo- Semestre , ......
NCr$ 18,00 Semestre
NCr$ 13,50
orafados em espaço dois, em uma Ano 0-.80400•000000 NCr$ 36,00 Ano ......
NCr$ 27,00

só face do papel, formato 22x33:
es emendas e rasuras serão res-

de 19-68

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA

As reclamações pertinentes CHEG rd SERVIÇO DE PVEILICAÇ6ES
â matéria retribuída, nos casos de J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
érro ou omissão, deverão ser]
1Á"' 10 OF1C1AL
jormuladas por escrito à Seção
saçÃo
de Redação, .até o quinto dia útil
CcoEs, do oubtleldndo do oxpodionto do Departamento
1.3ubseqüente it publicação no
Pdaolonal do Fropriodado Induotrial do Miniotório
43rgão oficial:
do Indeatria O do Comércio.
A Seção de Redação funteiona, para' atendimento .do
.eo, de 11 às 171330m.

Novembro

-. Na parte supe \it or do ande.
réço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e o mês e o ano .em que findará.
- As assinaturas das Repartições Públicas serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de &vereiro,

-- A remessa de valõres, sem. pre a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa NacioEx terior :
Exterior
nal. deverá ser acompanhada de
Ano ..... .. 007P, ••0 NCr$ 39,00 Ano
NCr$ 30,0 0 esclarecimentos quanto à sua aph;
cação.
NÚMERO AVULSO
--- O preço do número avulso figura na última página de cada
-- Os suplementos às edições
exemplar.
dos órgãos oficiais só serão reme-. O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCrf 0,01, tidos aos assinantes que os
se do mesmo ano, e de NCr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores. citarem no ato da assinatura.
•

N9 140.040 - The Wellcome Foun- - No 172.419 - Ariosto Todesco.
No 558.045 - Janda - Mercearia
dation Ltd.
.landa Ltda. - Classe 41.
N9
172.898
Imperial
Chémical
nua_
N9
165.200
-•Termos com ex'génCias a
E'astman Kodak ComNo 829.500 - Labswool
WaldoInds. Ltd.
pany.
de ouza - Classe 23.
NP 165.600 -- Hooker Chemical NO 172.899 - Imperial Chemical miro
NO 829.501 - Lambswool - Waldo
No 190.760
Arthur Knig.
Cohp.
Inds. Ltd.
No 201.103 - Juergen Hermann
miro de Souza - Classe 36.
N9 168.060 - FMC Cohp,
NO 1'72.932 - Imperial Chemical
No 743.619 - DisooverY
Selke e Floreai Alba.
WaldoN 9 168.882 - Farbenfabriken Bayer
miro de Souza - Classe ffl.
No
173.297
Littil
A.
G.
N9 201.104 - Juergen Herman,/ Akt'engeselischaft
Inds. Ltd.
Belke e Floreai Alba.
N9 169.044 - Rhone'Poulenc S. A.
N9 136.195 - Gustav Gottfried Título de estabelecimento deferido
N 9 201.413 - Palomare Vicentin.
No 170.619 - The Black Clawson Pappermann.
N9 201.611-- Antônio Corrêa Vaz. Company.
No 599.431 - Pôsto de Serviço 'Bela
No 201.720 - José Roberto de TeN9 128.268 - Marukyu Indústria Vista - Pôsto de Servico Bela Visto
N9 171.810 - Pa,tentauswertung Voclado P:za.
Ltda. - Classes 33 e 47 - Art. 97
de Máquinas Agrícolas Ltda.
gelbusch Gesellschaft M. B. H.
NO 168.393 - G. Rosnar 83 Cia. 119 1.
N9 1'72 383 - C,annon Mins ComN9 201.'726
mnrcier
Ltda.
pany.
lèllorete.
NO 168.705
Nome comercial deferido
N9 172.78'7 - Ciba Socleté AnoAdall Pinto Mendes
N 9 201.727 - Atejandro
Filho.
nyme.
No 201.746 - Yiaroldo Rocha
NO 043.233 - Comércio Pereira
Geloplac S. C: In- Barreto
;Vianna.
N9 173.248 - Parbenfabriken Bayer N9 169.997
S. A. - Comércio Pereira
dústria e Com ércio.
ISkfengesellschaft.
Barreto S. A. - Art. 93 /1 9 2.
N9 132.891 - 1Vranfrid Dreher,
No 171.139 Standard
Elétrica
No 173.242 - Franc:sco Mantevard S. A.
No 135.602 - 'Nhiffen & Sons 'Ltd.
N9 15.093 Monsanto Company. NO 171.579 -- Standard Eléctrica
Marcas indeferidas
N9 135.202 - She,11 Internationale
N9 1'72.916 - Silvio dos Santos e S. A.
Res.s arch Maatschappij N. V.
No 139.418 - American Cyanamid Jayme de Souza Brandão.
N 9 172.409 - Horst Emil MorgensNo 445.766 - Valvolandia
CoCompany.
tem.
mércio de Válvulas Valvolandia
N9
184.772
Armando
Birlain
N9 139.205 - Gratn Processing Schafler e Allan !Clive Lombardo.
No 172.432 - Fábrica de Armas mitada - Classe 8.
0.ohp.
Modernas Fara Ltda.
Arquivamento de processos
N9 184.850 - Laporte Chemicals NO 162.595 -- Dynamit Nobel Akti165.599 -- Booker chemical
Ltd.
!torp.
engesellschaft.
Foram mandados arquivar os seNo 184.042 - Hooker Chemical
guintes processos abaixo mencionados
NO 1eo.910 - rihilever N. V.
Corp.
N9 381.581 - Politecnie,a Ketil ma-.
N9 169.093 - Agripat S. A.
trumental Ltda.
N O 169.158 - M. & T. Chemicals
No 184.980
Di-isão de Marcas
Frederick Ilarold
Humplirey.
N9 477.481 - Sogomac Ltda. inN9 185.056 - Societé Anonyme AnExpediente de 13 de novembro de 1968 dústria e Comércio.
No- 171.493 - Societé Nationale de dre Citroen.
1Pe-eles D'Aquitaine
No 477.485 - Comércio e ImportaMarcas deferidas
No 185.183 - Zelmap Villarino
hio 171.508 - Farbwerke Hoechst Viam.
ção Sotel Ltda.
NO 445.768 - Oceancenturyco Akr tngesellschaft Vorm. Meister LuNO 125.239 - Phillips Petroleira Importação e Ex portação Oceancen- N9 477.487 - Comércio e Importacius ! Bruning.
ção Sotel Ltda.
turyco Ltda. - Classe 38.
No 171.658 - Dos Corning Corp. Company.
NO 446.225 - Soc i mbra - Socim- No 477.862 - Soc. de Aparas de
N O 185.251 - Detexornat Ltd.
N O 172.391 - Aktiengesellschaft
bra - Comérc'o e rmobiliária Bras. Papel Guanabara Ltda.
N9 185.252 - Per Sigvard
Pur Zink Industrie Vormals
Ltda. - Classe 38.
NO 18.70 - Transglas A. G.
Grillo.
N9 478.262 - Imobuli ária Sen der
No 185.295 - Dow rorni ng Corp. NO 46.533 - Rossi - Embalagens Ltda.
N 9 172.504 - L. Givaudan & Cie.
N O 185.444 - Merck & Co. 'Inc.
Rossi Ltda. - Classe 38.
E. A.
No 479.528 - Rodiba S. A. Adm.
No 185.467 - Bucinnan Labs. Inc.
N 9 172.901 - Imperial Chemical
N9
NO 185.533 - Ph'llips Petroleum Le.s., nd•446.775 - Aço Brasileiro - e Comércio.
Andustrias Ltd.
:o Ribe'ro de 1Viello - Classe No 479.572 - Master do Brasil Ltda
No 128.264 - Cornpagnie de Saint Company.
n9 32. - Com exclusão de publica- CAniara.
d- Comércios Indústria.
Gobain. NO 161.235 em
geral.
Chemical
NO 480.137 - D D. Drin Ltda.
Indústrias
Ltd.
No
44
NO 129.752 - General Electr:c Com7.129 - Santa Paias!, - Prcm- Se.-viço de Dedetização Dom!cliar.
Pc-ro Santa Paula S. A. - Ciasgía/13,No 170.8E8 - Oswaldo Gonçalves , c 38.
No 480.200 - Casa do Amianto
N 9 139.275 - F. Hoffmann-La Re- de Lima.
-Inn. Ltda.
the 83 Cie. Societé `Anonyme.
N o 447.639 - Siltrna - Jorge Elias N9 431.758 - Indústria de A"t?faNO 139.335 - Imperial enemical NO 171.692 - Kalle Aktien g
esells- Antônio - Classe 36 - Com exclu- es de Panos Itaperininga S. A. imrchaft
•
andústrias Ltcg.
são de lenues
Peg•
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DIÂFVO ()MIM: (Seção III) -

NO 593.330 - Representações a CoNO 481.941 - PAP - Produtos Alimércio de Máquinas para Rscritómcntícios Perus S. A.
No 482.998 - Domus Indústria e rio Leda
NO 593.335 - Rosita, Lace %. Cia
Comércio de Móveis Ltda.
N9 516.089 - José Campos Ribeiro. Ltdit
No 519.137 - Maria das Dores FerNO 593.378 - Fernanda Mesquita.
aera.
NO 593.433 - Eiradra Emp. NacioN9 527.240 - Branoya S. A. Xxx- nal de Dragagens Ltda
dústria Química e Farmacêutica.
?abs. Branova S. A.
No 538.443
NO 593.437
Indústria Mec?nica
Lyruk Ude
Química e Farmacêutica.
No 593.555 - Luiz Agrellos.
No 540.596 - Metalúrgica Orientai
No 593.635 - Ernesto Leonardi.
Ltda.
NO 598.354 - Waldemar Tequinto.
N9 541.513 - José Etrusco Vieira.
No 601.456 - Juan José,. Fyos
NO 542.499 - Canas/12 Si Irmão.
Alises.
NO 542.624 - Amazónia Publicitáaia e Cultural Ltda.
No 601.543 - Inumai Imp., CoN9 5a3.255 - Intato e Garege Con- inércia e Representaçõe, Ltda.
dor Ltda.
N9 605.464 - Eletro Indústria SanNO 544.900 - Construtora Proinco ta Ranata Ltda.
57,,tcla. Construções Civis.
NO 605.772 - Clicheria União Lapa
N9545.750 - Eelnio & Mama.
No 546.792 - Emforge Empreendi- Ltda,
mentos e Fornecimentos Gerais Ltda.
NO 605.819 --a Eletiojardim da
No 547.952 - Super Mercado Csas- Saúde Ltda.
ao Ltda.
NO 605.882 - Comêleio Mago' de
Domésticas Ltda.
N9 549.814 -- Indústria de Sabg.o Utilidades
- Arquivem-se os processos
Alclainhaa
NO 550.018 - Richier.
Seção de R-IteRferâncía
N9 551.500 Indústria o Coanércio Ltda.
Expediente de 13 de novembro
NO 552.359 - Comércio e Imporde 1938
tarão Ibirapuera Ltda.
NO 554.219 - Rodoviária Sereia
Marcas deferidas
Ltda.
NO 403.887 - Imaclite - End. MaNO 554.388 - Calçados São Paulo
deireira Ltda. - Cl. 4 - (com exLtda.
clusão
de madeira de tôda espécie).
N9 554.930 - Irmãos Soares 85 Cia.
Ltda.
No 559.494 - Anibal Alves de Almeida.
C
N O 520.623 - Emancipação NacioNO 564.037 - Massas Alimentícias
Ztál , a Ltda.
nal - Rossine Camara() Guarnieri NO 555.171 - Lab. Branova S. A. Cl. 32 - (com exclusão de publica-,
ções em geact1).
Nndústria Quími ca e Farmacêutica.
' N9 5:9.017 - Maar
BelZer do
N9 566.132 - Amoldo Cabrl.
Brasil S.A. - Cl. il.
NO 569.524 - D. Brandão S. A.
149 535.847 - Poeme - De Millus
Comércio e Indústria de Produtos Com. e Ind. de Roupas S.A. rcoarmaca.ut'cos.
Cl. 33.
NO 560.025 - Elektramobi1 Eng.
N9 581.938 - Hi-D - D.A. Stuart
:iraletrônica Ltda.
Ca1 Co. Ltd. - Cl. 47.
N9 573.808 - Edit'era. Redenção LiNO 585.698 - Futurista - Inda.
mitada.
Gerais Lorenz S.A. - CL 16.
NO 576.803
J. Th. Bouvaman
NO 587.149 - Dynagroovs - Rádio
at. Ltda.
Corp. Of América - Cl. 8.
NO. 587.023 - Produ tos AlimentíN O 599.781 - Imam - Ind. de
cio; Ba ndaarante Ltda.
NO 537.249 - Atianticla Comércio, Móveis Imam Ltda. - Cl. 40.
indústria e Importação S. A.
NO 600.727 - Onça - Fáb. de PaNO 587.287 - OTEP - Org. Téc- pel N. S. Aparecida S.A. - Cl. 28
(considerando os blocos e tijolos,
Ltda.
como abrasivos em blocos é abrasivos
NO 587.734
Colombo Indústria em tijolos e em pedias).
e romé-co Ltda.
No 537.738 - Francisco Pereira de NO 602.204 - Naval - Argos Ind.
S.A. - Cl. 23.
Pratas.
NO 587.1338 - Silvio Pinheiro Se- N9 602.237 - Cursam - Lab. Herlar) 527.979 -- Marcos Estanisleu do tape Ltda. - Cl. 3.
guros Ltda. NO 602.879 - VCA 15-D - Aços
Amaral.
Villares S.A. - Cl, 11 - (coin exNo 588.083 - Binam Soe. 53ra9. clusão dos artigos iadicados pela sede Emore anriimentos Ltda.
ção).
NO 589.035 - indústr • a e ComérNO 603.419 - Pellizzari - Florindo
cio de D a óvels German Ortega Ltda.
Pellizzari S.A. Ind. Com . Exp. e
N 9 589.098 - Manlio Mar:a Gobbi. Participações - Cl. 4.
NO 589.147 - Eouipe Produtora ClNo 603.582 - Anabel - Lab. Esnematoráfica Ltda.
pacifarmba S.A. - Cl. 10.
NO 590.121 - Divulgadora de LiNo 604.689 - Colpol - S.A. Insaros Elomar L tda.
No 592.242 - Cia. dg Nickel do tituto Bioterápioo Americano Saiba
- Cl. 3.
3rasil
No 605.293 - Walma - Walma.
NO 592.805 - Canaan Representa- Ind.
e Com, de Material Elétrico Ligõas Mela
- Cl. 48 - (com exclusão
NO 592.880 - Margarida Maria..ar- mitada
dos artigos indicados pela seçãb).
roso de Campos Armando
N O 605.608 - Teucar hTeucar
No 592.910 - Pedro Jorge
Com. de Peças e Acessórios Ltda. NO 592.991 - Manoel Gil
Cl. 21 - (com exclusão dos artigos
indicados pela seção).
NO 593.042 - Walter Gouveia
N O 593.224 - Carlos Roberto Reis
No 610,126 - Sim onek - Eletrodos
Santn,,
Simonek"S.A. - Cl. 8.
:/24
Coniftclo 1VIudape NO 610.339 - Jama i ca - Química
Lt^/..
.
Valmey S.A. - Cl. 46.
149
Oetavio Augusto No 610.346 - `,/amm-a ... Química
Valracy S.A. - Cl. 43.

No 610.487 - Nike Jorger Editardo Higgina - Cl. 41.
No 611.294 - Goiti:tu
Valmey S.A. - Cl. a.
INT9 612.020 - linear - Comp. Interamericana de afletaluigia, - Cl. 5.
119 612.821 - Riachuelo - Cia.
Distribuidora da Tecidos Riachuelo
- Cl. 42.
Expressa() de propaganda deferida
No 479.770 - Aliança Eleitoral Pela
Família - Confederação das :Famílias Cristãs - C15. 32 e 33 - Artigo 101.
Titulo de estabelecimento
deferido
No 602.714 - Edifício San Rafael
- Mesan Engenharia Ltda. - Cl. 33
- Art. 97 n9 1.
No 612.119 - Ornap Org. Nacional de Propaganda - Canap Org.
Nacional de Propaganda Ltda. Cl. 3 - Art. 07 no 1.
Nome com,ereal de/rido
N9 555.320 - Prosanil Embalagens
Impressas Ltda. - Prosani/ Embalagens Imprassas Ltda. - Art. 93
W 2.
Na 392.309 - Sady Sacias S.A. Sady Sedas S.A. - Art. 93 no 2.
N O 600.846 - Carbocloro S.A. Inda.
Quunicas - Carbocloro S.A. Inda.
Químicas - Art. 93 no 2.
Sinal de propagazzda deferido
No 573.239 - Emblemático -IBRASP - Instituto Brasileiro da
Secretária Pro2issional - Cis. 32, 33
e 38 - Art. 101.
1,1areas iwleferidas
N9 583.040 - Superlub - Cia. Imp.
de Petróleo - Cl. 47.
NO 584.172 - Iodo FerroI G odoY Lab. Rinedan Ltda. - Cl. 3.
No 587.323 - Cineservice - Cineservice Agência de Serviços Cinematográficos Ltda. - Cl. 32.
No 600.199 - Calçados Rio - Calçados Rio Ltda. - Cl. 33.
N9 614.870 Brasil Eletrônica Brasil Eletrônica Aparelhos Gerais e
Acessórios Beage S.A. Rádio e Teiecisão - Cl. 8.
Frase de propaganda indeferida
No 602.707 - Qualidade Exportasa
- Rubens Correia de Albuquerque Cls. 6 e 7.
Exigências
Têrmos com exigências a cumprir:
No 518.460
Máquinas e Moto Peças Wallig S.A.
NO 534.253 - Otal Org. Turística
Universal S.A.
N9 593.238 - Com. e Ind. OIeog,azas S.A,
Se .;,'"_n de Pe3UiS29

Expediente de 13 de nCraniiIlt
de 1968
Marcas deferidas
NO 570.769 - Itapamirim Transportadora Itapemirina Ltda. - Classe 38.
N O 598.422 - Denicioll LeAlcical
Utilidades Domésticas Ltda. -- Classe 38.
149 598.423 - Itaberaba
Ótica
Itaberaba Ltda. -- Classe 38.
NO 598.789 Carpa - Carparelli
S.A. Indústria e Comércio de Bebidas - Classe 42.
IV 598.805 -- Retese° - Zaruca
Comércio e Representações Ltda. Classe 41 - Com exclusão de camomila frituras e rafeições.
No 599.178 - Morro Azul - Gelando Arcaro - Classe 4°
N. O 002.839 - CBT - Companhia
7.: .. nsileira de Fiarão -- Classe 22.
No "a2.840 - Aladim - In:filarias
Plat, Pta;
Ltda,
Claa^.s;

ovembrQ do 1968 5395No 603.000 - Urba Urbe Indústria e Comércio de Auto Peças Ltd.,21
- Classe 7.
M 393.922 - UrTenXnn
cii,stria s' Comércio de Auto Panca
Ltda. -• Classe 8 - Com exclusão
de calotas e para-choguas.
No 633.311 - Urba - Urba Endfrs,.
ria e Comércio de Auto Peças Ltd.a.
- Classe 14.
No CO3.712 - Urba - urba
ria e Co:nércio da Auto Peç-,:s Ltda.
- Classe 24. - Com exclusão cie ofiN9 1L12.915 - Urbe., - Urba,
ria e Comércio de Auto Faças Lttito
- Classe
No 611.591 - Pralana - Cia. do
rImpre.enclimentos e de Administra;Ea
Praian - Classe 33, a5mente rara
papéis semi-impressas.
N O 611.212 - Calevão 232/12_UZ2..
Editorial Bruguera Ltda. - Classe
32. - C3111 CUrclusl:a de pif2Ilon3azi
=a geral,
N9 611.269 - Coequi Tortuga
Companhia Zootécnica Agrária Classe 41 - Cem exclusão de frituIas e refeições p:-:,-./tas.
No 611.275 - Cobovi •- 'l'ortuga
Comp.:2,2Na Zootéenlca AgnIrla Classe 41. - Com exclusão de alturas e refeições prontns.
149 611.594 - Correio Piauiense Júlio Romão da Silva - Classe 32.
NO 611.527 - &vaia - Quirnief:!;
Valmey S. A. - Classe 42.
No 611.823
Buyon - Química
Valmey S. A. - Classe 43.
NO 611.952 - Weekend
Química
Valmey S. A. - Classe 46,
No 611.927 Alcia2e
Ltda. - Classe 16.
Administração e Empreendixnento3
No 613.842 - "14"- C.nariamItia
Mineração Novalimonsa - classe 5.
140 613.978. - Canino - Confim
Indústria e Comércio de Plástico3
Ltda. - Classe 28.
N9 614.015 - Vitav
Vitor
El Batah. - Classe 17.
149 614.028 - Harolus
ttaroldo
de colchas Paloma Ltda. - Classe
37.
NO 614.020 - Paloma - Indústria
Lucena da Silva - Classe 41.
NO 614.155 - Equiplex Equipa.
ca. Equipamentos de Pesca S. A. Classe 49.
No 614.156 - E.r.;11-:les • Equipam:mios da 1:CC S. A. Classe 23.
149 614.157 - Equiplex - Earipaaca Equipamentos ee. Pc.;.:a S. A,
Classe 31.
N9 614.102 - Equi.1cc
EquireEca
Equipam:ritos de
I. A. Classe 23.
No 614.1C3 Eatalan Eaulpaaca
Equipamentos de pcsea G. • A - Classe 49.
IV 614.150
BitraliG
Zerkw6
RudoIpii Paul 1VoLs.ser
1.
No 614.170 -- 6te;r3Ila
lierber8
Radolph- Paul lsfoaar - Clwee 42.
N9 614 175 Reabere
Rudo/pli PatC
Clerre 1.
NO 614.176 llerber0
Rudotph Paul Wc"
olancre 41.
NO 614.177 Rerbori)
Rudolph Paul
- ciarra 42,
N o 614.190 - Bayttitu - Forben.
fêbren
Clara,. 3.
149 614.181 rarbon
fabriken 2r.,s-rw
Classe 2.
149 614.214 - Santa la;_gen22 Ur,10
na Santa ntgeãia O, A,,- Classe
6.
No 814.229 IZt2C1 S.. A,
Comércio. o In4.-:4-3
Com ae1usi1a cia e2ea£12dicadOS
pe

6396 eas2r2a- goim, à'g1)

DIÁRIO OFICIAL

(Seção III)

Novembro de 1968
No
614.633 - Sorsa - Sorsa InCorapanhia ZoO,:ecnica A grária - dústria'
No 614.192 - Edifício 4• Miraniar"
Classe 41 - Com exclusão de fritu- seu. M etalúrgica Ltda. - Cl as- - Durval
Varri - Imóveis ras 0 refeições prontas.
NO 611.314 - Lasole - La,sole se
33
(art.
97 no 1 do C. .
No 614.664 -- Noticias da Sbe mie
No .614.296
Cartazes Ltda. - Classe 25.
Veronese Cabeleira/,
Umberto
Squillaci
Classe
32
.
No 611.364 -. Good -Time - Q/11ro e Salão de Beleza - Classes 38
N° 614.668 - Baneisa - Bane
isa
-48
(art.
97
mica Valmey S. A. - Classe
n9
46.
1 do C. P. I.).
..... Bandeirantes Exp ortação e I mNo 611.471 - Galho Tôrto
Comércio e Indústria - Classe Á.
- In- p
No 614.468 - D istribuidora '
==. Com exclusão de contalgôtas de' dústria & Comércio Giacomazzi Rei- ortação S. A. - Classe 42.
Par- •
m
'.Vidro e, moldes de vidro.
NO 614.669 - Baneisa - Bane isa Faracêútica F. R. - Distrj buidora.
nato e de Maria Ltda. - Classe 42.
macêutica
F.
R.
Ltda.
CiasNo
N9 611.526 - Jequitay - Organiza- - Bandeirante Exp ortação e m_ se 3 (art .97
-.Risel - Risel S. A
w 1 do C. P. I.),
Comércio e 'Indústria - Classe 15. ção "Jequitay" de Artigos Domés- portação S. A. - Classe 1.
No 614.717
N 9 614.237 - Risel - Risel S. A. ticos e Materiais Elétricos Ltda. Thor Propaganda
NO 614.677 - Wamil - Comera
Neves Felippe - Classe 33 (ar
Classe 45.
Comércio e Indústria - Classe 15.
e Industrial Marcogás Ltda. - CLaial Ivan
tigo
97
n
9
1
do
C. I', I.).
se 11.
No 614.238 - Riseu -Ri sel S. A.
N o 614.158 - Equiplex - EquipesNo
Comércio e Indústria - Classe 17.
'
ca
614.769
Puadrolândia
Eq uipamentos de Pesca S. A. - N9 603.685 - Bifactor - Tortu ga Bart
No 603.017 - Urba - Urba Indús&- Morgensrn
te Ltda. - Cias.
Classe 22 - Com exclusão dos ar- C ompanhia Zootécnica Agrária
C
ses: p1. 4 1-5.25 - 26
ria e Comércio de Auto Peças Ltda. tigo
(art. 97 no 1 de
sindicados
pela
Seção.
Classe
41.
- Classe 40. - Com exclusão de
No 614.711 -- Miro - Waldemi ro N O
bancos estofados para automóveis.
N9 614.160 - CIAP - CIAP Co- de Santana
614.773
.,-..
Baninpar
Banco
- Classe 5.
N O '03.175 - Jorisa Jorisa Ad- mércio e Indústria de Ap arelhas de
Comércio e Indústria do Paraná S, A.
NO 614.716 - Thor - Ivan Nev
- Classe 33 (art. 97 n o 1 do C. P. I.).
vocacia e Contabilidade S/C Itda. - Precisão Ltda. - Classe 8 - Sem
es No3 614.77 - Baninpar
- Classe 32.
- Banco
Classe 38, somente para papéis semi- direito ao uso exclusivo da figura Felipe
de termômetro constante das eti- N9 614.721 - Rabeira' - Roveir , Comércio e Indústria do Paraná S. A.
Impressos.
quetas.
Comércio e Repr esentações Ltda. ai - Classe 33 (art. 97 no 1 do C. P. 1.).
- N o 614.654 - Sibarpe - Sistema
NO 603.308 - Hidromec - HidraNO 614.109 - Sp aimatori Spar- Classe 41.
mecânica S. A. Indústria e Somércio matar'
Brasileiro de Administração Racional
- A g entes Marítimos Comér- Classe 32.
No 614.722 - Rucema Comé
Pessoal - Classes: 17 - 33 - 38
cio e Representações
Ltda. - Clas- cio e Repr esentações Rucema Ltdar- de
(Art. 97 n9 1 do C.P.I.)
No 603.309 - Hidratar - Hidro- se 38, somente para papéis s emi-im- - Classe 13 - Com exclusão dos ar da
Exclusão
classe 50.
Mecânica S. A. - Indústria e Co- pressos:
tigas in dicados pela Seção.
mércio. - Classe 32.
No 614.860: Cabeleireiro Es p
N9 614.112'- Rifa - R. I. F. A.
No 614.738 - Rompe Nunes
erança
- Cabeleireiro Es
603.319 - Spuncet - Sp umar- Representação
Industrial de Finos Aristides Ferreira de Castro - Cias- Classe 33 (Art. 97 p erança Ltda. n9
Espuma de Nylon S. A. Indústria e Artigos para sua Casa Própria Ltda. se 2.
1 do C.P.I.).
Comércio - Classe 23.
No 614.979: Móveis Invencível - Classe 14 -= Com exclusão-dos arNo
614.748
tigos
i
Village - Alvar o Móveis Invencível Ltda. - Classe 40
N O 603.403 - Coleção desafio ndicados pela Seção.
Moia Moreira
Classe 42.
(Art. 97 n9 1 do C.P.I.).
Editorial Druguera Ltda - Classe 32.
No 614.239 - Risel - Risel S. A.
Com exclusão de p ublicações em ge- Comércio e Indústria - Classe 18 N9
614.771
1VIaninpar
Bano
Sinal de P ropaganda Deferido
o
C
ral.
Com exclusão dos artigos indicados omércio e Indústria do Paraná So - No
pela
Seção.
ciedade Anônima - Classe 32 - Com
614.298 - Rebrasc - Rebrasc -No 603.408 - Thilda - Thilda Arexclusão dos artigos indicados pela Mie Brasileira de Shopping Centers
tigos para Presente Limitada. -- N9 614.240 - Risel - Bisei S. A. Seção.
S.A.
Classe 33 (Art. 10' do CPI).
Classe 15.
.
- Comércio e Indústria - Classe 19.
N9 614.830 - "B" - Br asquip' (InNo 614.241 - Risel - Bisei S. A.
Insígnia Deferida
No 603.430 - Façanhas Bélicas dústria Brasileira de Equipa mentos)
N O 614\701 - Tr
Edições Pelicano Ltda. - Classe 32. Comércio e Indústria - Classe 20.
anscofer - TransN9 603.431 - For t-Apacce - EdiNO 614.242 - Risel - Bisel S. A. S. A. -- Classe 21 - Sem direito ao p ortadora Comercial
de Ferro S.A.
Comércio e Indústria - Classe 22. uso exclusivo da letra "B".
ções Pelicanos Ltda. - Classe 32.
- Classe 33 (Art. 97 n9 1 do CPI).
NO 614.772 - B
No 614.245 - Bisei
aninpar - Banco
No 603.432 - Ruracão -- Edições
Bisel S. A.
Comércio
e Indústria -- Classe 25. Comércio e Indústria do Paraná S. A.
Pelicano Ltda. '- Classe 32.
NO 614.248
Classe
32,
somente
para cheques,
seção de Exame Form
- Bisei - Bisel S. A. etiquetas imp
No 603.434 - Seis Tiros
Comércio e Indústria - Classe 28.( pro
Edições
ressas,
faturas,
notas
do Marcas
Pelicano Ltda. - Classe 32.
missórias, recibos e rótulos.
No 614.250 - Bisel - Risel S. A.
No 603.434 - Seis Tiros - Èdições Comércio
e Indústria - Classe 30.
NO 614.873 - Sottam - Equipa- Exp ediente de 13 de novembro de
mentos
Pelicano Ltda. - Classe 32.
1968
No 614.251 - Bisei - Risel S. A. Classe •8.Eletrônicos Sottam Ltda. Exigências
N9 603.436 - Luz de Riralta - Comércio e Indústria - Classe 31 -TéranOs com exigências a cumprir:
NO 6 14.881 - Óleos e
Antônio. Leite Soares - Classe 43.
Com exclusão de motrizes.
Gor duras No 478.290 - Muliard
Vegetais, Animais, Comestivela I
No 614.252 - Bisel - Risel
No 603.457 - Vip - Indústria Nan- No 557.511 - Ciabra Comerciai
, e subpr odutos. - Classe 32.
S.32A.- dustriais
cional de Artigos Esportivos Ltda. - Comércio
, N9 614.883
e
Indústria
Classe
Im obiliária e Agrícola Brasília.
- Óleos e Gor
classe 39. - Com exclusão de câma- Caiu ex clusão de
duras
p ublicações em ge- Veg etais ou Animais - Classe 32.
N9 555.869
Ciba Societe Anoras de ar, rôlhas de borracha e se- ra/.
mi-pneumático para rodas.
No 6 14.908 - Lacesa - Laticínios nyme.
N O 614.253 - Bisel
No 603.686 - Bife ctor - Tortuga Co mércio e
Risel A. e Cereais 8..A. Lace sa - Classe 19. N9 598.238 - Delfim- Comércio e I.
In dústria - ClasseS.34.
~ria S.A.
No 614.934 Companhia Zootécnica Agrária D onalre - Agro- NÓ 598.894 - Iteg I
In dustrial e Comercial
Classe 2.
N9
614.253
Risel
Risel
S.
A.
de
Co mércio e In
Donaire S. A. Transformadores Esp eciaisndústria
da Guanadústria - Classe 34. -- Classe 2.
NO 610.401 - Vilnius ,-. Classe 38,
bara L tda.
NO 614.255 - Risel - Bisei
No
com exclusão de impressos em cartaS. A.
Vibram - Catic S. A. f No 600.792 - Coop erativa dos CaComércio e Indústria
L/es, placas, tabuletas e veículos.
1. C.614.943
F. I. ( p-or
Classe
36.
extenso Gatic B. A. eicultores da Região de Campinas.
No 614.9.36 - Bisei - Risel S. A. Industrial, Comercial,
No 604.169 - E. N. Bertachini &
Fin anceira e Filhos
No 610.675 - Fecotex - Confec- C omércio
e Indústria - Classe 37. Imobiliária).
Ltda.
ções Fecotex - Ltda. - Classe 36.
No 604.403 - Odilon Barbosa Pinto.
N9 614.259 - Bisei - Bisel S. A.
No 610.685 - Sathie - M. S. M.
No
614.949
Amorird
Gomes
No 604.407 - S.A. Moinho Santista
Artigos de Borracha S. A. - classe Comércio e In dústria - Classe
Arnorim 8; Gomes Ltda. 40.
No 614.260 - Rise1 88 - com exclusão de câmaras de
classe 20. Indústrias Gerais.
Risel
S.
N
9
C
•A.
No
604.461 - Amp Incorp,
omércio
ar, conta gotas de borracha pneue In
614.951
- Ameniza & Gomes- Classe 41 - AMorim
& Gonies
exclusãodústria
NO
604.464 - Ass. Imp. Ex. Assesmáticos e ponteiras de borracha para COM
de
lanches.
Ltda.
Classe SI.
N9 614.959 - Edel em Importação e Exportação
NO
Pumgalas de enfermos.
614.261
- Bisei - Bisel S. A. terg
Emultex De- soria
Comércio
Limitada.
e
entes
Ltda.
Classe
2.
In
dústria - Classe 42.
NO 610.686 - Sathie - M. S. 1VI.
No 6 14.273 - &Ni
No 604.465
- Imp. Ex. Asses..
Artefatos de Borracha S. A. - Clas- dutos Alimentícios SRo uxinol - Pro- NO 614.740 Esterilen - Produtos SOria
em linportação
e Exportação
a lrnar Ltda. - Químicos-Farmacêuticos Cos
se 36.
Limitada.
Classe 41.
Euramed Ltda. - Classe 14. méticos No 604.467 - Profal Produtos FariItTo 611.073 - O Estopim - Os- No 614.292 - Ratolta Ltda,
valdo Cury - Classe 32. - Somente Conani Pinto - Classe 8.
Título de estabelecimento deferido nados
No 604.487 rzra jornais e revistas.
Nathan Wainstein,
NO 614.303 - Iskandar - Comer- No 60 3 .163- - Jorisa Advo
904.488 - Móveis Ralf Ltda,
Conta bilidade - Jorisa
cial Iskandar Ltda. - Classe 36.
cacia e No
SP 611.206 - Salainalek No
604.499
Adv
Politex S.A. Ind.
ocacia e
, No 614.313
Contabilidade S/C- Ci
Valmey S. A. - Classe 46.
Duc - Duc Divtu- 38
(art. 97 n o 1 do
asses: 33 - Comércio,
NO 611.207 - Salamalek - Química kação Uni versal e C
No 604.560
ultural
de
Livros
C.
P.
1.),
Cimbloco Ltda.
Ltda. - Classe 32.
Walmey S. A. - Classe 48.
NO 603.805
No 604.901 - Ind. e Com. de Tree
-. Farmácia Cruzeiro vesseiros
No 311.278 - Cabreúva - Cabreu- X° 614.400 - Ginja - Ginja Auto -.Farmácia Cruzeiro
de
Espumas
Eva Ltda.
Ltda. - Clas- No
W-Enapreendimentas imobiliários S.A. Peças Comércio e Ind
ústria Ltda. - ses: 3 - 33 - 48 (art. 97 no 1 do melro.
604.910 - Antonio Jacinto GaClasse 21.
Classe 25.
C. P. I.).
No 614.906 Herling - A mbolsio No 6
2 o 611.313 -- /Pilosa - Represen8604
.A..912 - Tecidos Abrahlarli
Herling
Filho
-Classe
11.066 - Oficina S oniaíElias
1.
N°
ações Pilosa Ltda. - Classe 37.
011
cina Sonia Ltda. - Classe 3 (artiN
9 614.559 - Franal
No 611.279 - Polisui - Tortuga reira Franal
Madei: go 97 no I do C. P. 1. ) .
. 4.915 - Geraldo Benedito de
Ltda. - Classe 4
SoNuz9a6O
0 .anyanhia Zoatecnica Agrária - NO 614.623
No 61 4.103 - Curso
G3ofisa
An
CR. 41. - Com exclusão de fritw. Eng enharia •Geofisa
- No 604.917 - Ivonne do Espírito
e Comércio S. A. - Jo,sé Dias Leão e Joaquimderson
Alfredo Santo.
8üa G Ngeiçõea prontas..
Classe 16,
Soares
Vianna
Classe
33
(art.
97
no 1 do C. P. I.).
N
o 604.919
Ivonne do Espíri
Santo.
r- N o 614.233 - Risel - R ise1.43. A.;
Comércio e Indústria - Classe 10.
Com exclusão dos artigos indiados
[pela Seção.
N9 614.234 - Risel Risel S. A.
C=. Comércio e Indústria - Classe
N o 614.236 - Risel - Risel S. A.

• No 611.282 - Comi - Tortuga

duarta-feira 20
DM 804.920 -- 604.921 -- 604.922 1354.923 -- 604.924 -- 604.026 -604.926 - 604.927 - 604.928 - Xvíe do npirito Santo.
N9 604.929 - Edições Vida Nova
(30e. Ltda.
N9 604.942 - Sérgio Murilo e Silva
,12) Djalmira Rocha Araujo.
N° 604.945 - Rodoviário Caçula
Limitada.
N9 604.946 - R. Miguel Utilidades
Domésticas Ltda.
N9 604.962 - Casa João Pinheiro
Limitada.
N9 605.002 - Iramar Ltda. Artefatos de Cimento.
N9 605.003 - Modélo Marcus Grey
Limitada.
N9 605.005 - Frigorifico Guannbara
2oc. Anônima.
No 605.006 - Lavandaria Branca
Limitada.
N9 605.009 - 11-Iara Ind. Nacional
de Refrigeração Ltda.
N9 605.010 •- Mercearia Cebilan's
Limitada.
N9 605.011 - Waldemar Teixeira de
2reitas.
N9 605.012
Waldemar Teixeira
'ger Freitas.
N9 605.013 - Waldemar Teixeira
'ale Freitas.
N° 605.014 - Waldemar Teixeira
de Freitas.
N9 605.017 - Oscar Cramer 85 Cia.
N9 605.018 - Instituto Quimioterápico Brasil Ltda.
N9 605.023 - Condusa S.A. ConWrcio Fluminense de Administração
Somércio e Indústria.
N9, 605.025 - Seno Serviços de Engenharia e Obras Ltda.
N9 605.040 - Lander Co. Inc.
N9 605.041 - Lander Co. Lao.,
NO 605.042 Lander Co. Inc.
N9 605.056 - Attilio Capellarl.
alo 605.058 - 605.059 - Attilio" CaN9 605.051 - . Antonio Augusto da

N9 605.067 - Irsam Representações
O Contabilidade Ltda.
N9 605.069
Sorepa Soc. Paulista
da Representações Ltda.
TO 605.070 - Durval Gonçalves.
ai9 605.071 - Revestilux Comércio o
IIndústria de Revestimentos Ltda.
N9 605.082 - Panificadora e ConOltaria Nossa Senhora dos Anjos LiRtaitada. - marca Nossa Senhora dos
Anjos, el. 41 - clichê publicado em
de novembro de 1963.
NO 605.087 - S.A. Moinho Inglês.
N9 605.095 - Pavibral Pavimentadera Brasileira Ltda.
N9 605.096 - Confecções Hon Joan
Limitada.
No 605.098 -- Laboratório Químico
?armaceutico Alfredo de Carvalho LiMatada.
N9 605.099 - Laboratório Químico
parrnacêutico Alfredo de Carvalho Liuhitada.
N9 605.102 - Instituto Brasileiro de
Direito Rodoviário,
N9 605.104 - Aços Finos Piratini
Soc. Anónima. •
NO 605.105 - Aços Finos Piratini
Soc. Anónima,
NS. 605.106 - 605.107 - 605.108 605,109 - 605.110 - 605.111 - 605.112
- 605.113 - 605.114 - 605.115 - Aços
pinos Piratini S.A.
N9 605.117 - Artefatos de Ferro e
Cimento Recife Ltda.
N° 603.134 - Imp. Indústria de
Material Plástico Ltda.
No 605.136 - Importadora Ibirapuera S.A.
N9 605.143 - Savana Modas Vestuários Femininos Ltda.
N9 605.147 - Condomínio do Edifício comerciai Tiiuca.
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Wilson Borga'.
NO 805.149
N9 609.151.
Calçados Linha de
Ouro.
No 605.152
Calçados Linha de
Ouro Ltda,
NO 605.153 - Comercial Primos Limitada.
N9 605.154 - Bandeira, & Rodrigues
Limitada.
N9 605.155 - Bandeira g: Rodiigues
Limitada.
N9 605.158 -a- J. 1Vlenezes Martins.
NO 605.160 - Criações de Calçados
Taiti Ltda.
No 605.161 - Condomínio dos Edifícios Conde de Estrela.
N9 605.162 - Cortume Souza Irmãos S.A.
NO' 605.168 - Diários Associados Limitada.
N9 605.169 - Diários Associados Limitada.
Ns. 605.170 - 605.171 - 605.172 605.173 - Diários Associados Ltda.
No ' 605.181- - Magnafer Ind. Eletrônica Soc. Anônima.
N° 605.183 - Instituto de Angeli
S.P.A.
N9 605.186 - Perfecta Mão de Obra
de Construções Ltda.
NO 605.190 - Arvep Assistentes e
Representantes de Veículos de Propaganda Ltda.
NO 605.191 - Cia. Swift do Brasil
Soc. Anônima.
•NO 605.194 - Indústria Metalúrgica
Kléin Ltda.
N° 605.197 - Comp. Madeireira do
Nordeste Brasileiro Comabra.
N9 605.277 - Walma Ind. e Com.
de Material Elétrico Ltda.
N9 605.300"- Móveis Nazareth Ltda.
N9 605.301 - Matgon Comércio e
Representações Ltda.
No 605.302 - Codiva Comercial
Distribuidora de Automóveis Assisense
Soc. Anônima.
N° 605.306 - Dincol Distribuidora
da Ind. e do Com. Ltda.
NO 605.307 - Oliveira & Moncheiro.
N9 605.308 - Com. de Aparelhos
'Elétricos e Representações J. G. D.
Limitada.
NO 605.309 - Sako Coseki.
NO 605.311 - Mek Ind. Mecânica
Limitada.
N9 688.245 - Lojas Brasileiras de
Preços Limitado S. A.
NO 605.480 - Cibrafi Cia. Brasileira de Crédito Financiamento e Investimentos.
N9 605.198 -' Riolar Comércio e
Representações Ltda. - Nome comercial Riolar Comércio e Representações Ltda. clichê publicado em 25-11
de 1963.
No 605.437 - Comp. Fiação e Tecidos Cometa.
No 605.438 - Comp. Fiação e Teciclos Cometa.
N9 605.447 - Braçal Técnica e comarcial Ltda.
N9 605.448 - Braçal Serviços de
Braçagem S. C.
N9 605.457 - Comp. Interamericana Metalurg ia.
N9 605.470 - Artoptica ótica e
Fotografias Ltda.
N9 605.602 - Emp. Limpadora
Flor do Minho . Li da.
No 605.601 - Alcide's Drinks Ltda.
NO 605.60 - Okara Comérc:o e
Construtora Ltda.
• No 605.619 - Filex S. A. União
Sul Americana de Produtos rElástiées.
No 605.624 - isomonte Montagens
Indústria Ltda.
RN 605.625 - Transportes Donatti
Ltda.
NO 605.629 "J-- confecbfies Corbeille
Ltda.

ill)'

NO 605.638 - Limpadora California
Ltda.
N9 05.641 Móveis Mele S. A.
N9 605.642 - Móveis Miele S. A.
NO 605.644 - Móveis =ele S. A.
N9 605.645
Móveis Miele S. A.
No 605.647 Móveis Miele S. A.
NO 605.648 - Móveis Miele S. A.
NO 605.650 - Móveis Miele S. A.
NO 605.653 - Móveis Miele S. A.
N9 605.651 - Móveis Miele S. A.
N9 605.655 - Fábrica de Móvel:,
Estofados Divamar Ltda..
N9 605.657 - J. M. Petinda.
N9 605.659 - Castro Coelho & Cia.
No 605.60 - J.'eardoso & Cia,
No 605.664 - Indústria Madeireira
Uliana Ltda.
N9 605.672 - Paulo S. Correia.
NO 605.710 - Escol Organização
Contábil.
NO 605.716 - Waltraud Margaretha
Maria Taush.
No 605.719 - Waltraud Margaretha
Maria Taush.
NO 605.720 - Waltraud Margaretha
Maria Tausia
NO 605.725 - Waltraud Margaretha
Maria Taush.
N9 605.725 - Waltraud Margaretha
Maria Taus/1.
NO 605.726 - Waltraud Margaretha
Maria Tausla
No 605.729 - Waltraud Margaretha
Maria Taush.
NO 05.730 - Waltraud 1Viargarethe
Maria Taush.
No 605.731 - Yardley Comércio e
Representações Ltda.
NO 605.743 - Sudameris Equipamentos Industriais Ltda.
N9 605.742 - Indústria e Comérmércio de Bebidas Carráo Ltda.
No 605.749 - Inapol Indústria Nacional de Porcas Ltda.
NO 605.752 - Mamar Boutique Limitada.
NO 605.753 - Confecções Gledson
Ltda.
No 605.758 - Indústria de Méveis
Fórmica Ltda.
NO 605.761 - Indústria metal firgica Tic Tac Ltd a. •
No 605.763 - Confecções Brasmodas Ltda.
N9 605.765 - Indústria e Comércio
de Marmores e Granitos Pernag Ltda.
No 605.774 - indústria " Comércio
e Metalúrgica Loscal Ltda.
NO 605.776 - Viação Releria Maria
Ltda. insígnia Helena Maria Classe 33 - Clichê publicado em 29
de novembro de 1963.
No 605.915 - Bares Ustrinta Ltda.
No 605.914 - Bares Ustrinta Ltda.
N9 605.910 - Metalúrgica Levorin
S. A. Indústria e Comércio.
No 605.798 - Bar Lanches e Piza
zaria Beira Douro.
NO 605.797 - Velas Boa vista Limitada.
No 605.796 - Savi Indústria, Comércio e Representações Ltda.
No 605.795 - Ceeralista Genite Limitada.
No 605.794 - Auto Mecânica Oliquimar Ltda.
No 605.792 - Bar e Lanches Nossa
Senhora do O' Ltda.
NO 605.786 -aa Padaria e Confeitaria N. S. do "I•tosário Ltda.
No 605.785 - Agroroller .Comerciai e Importadora Ltda.
NO 605.988 - laíastitex Indústria
Plástica Ltda. marca Plastitex classe 28 clichê publicado em 2-12-63.
N9 613.955 - Adolf Hofer..
N9 616.093 - Indústria de Papéis
de Arte José Tscherkamky S. A.
NO 616.407 - Societé Rhodiaceta.
NO 616.435 - Fieldcrest Mills Inc.
No 617.711 - Indústria Eletrônica
Roquilo Ltda.
IV G17.712 -- Ca s a dc , Kito.
•
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No 617.731 - Industrial Madeireira
Cedrela Ltda.
NO 617.732
Indrs t-r'al Madeireira
Cedrela Ltda.
No 617.733 - Trieme Tndústria
Comércio de Minérios Ltaa.
N9 617.734 - !afiliar Indústria e
Comércio Ltda,
NO 617.737 - IPA --. Indústria de
Produtos Automobillsticos Ltda.
No 617.740 - Rufino Geraldo
Araujo.
NO 617.743 - Sul Brasil Represena
tações Ltda.
No 617.749 - Parirna Comércio e
Representações Ltda. .
NO 617.750 - laanee Distribuidora
Mercantil de Peças Ltda.
NO 617.758 - TV Rápido Ltda.
N9 617.760 - Inciaaria de Bebidas
Alves Ramos Ltda.
NO 617.761 - Indústria de Bebidas
Alves Ramos Ltda.
NO 617.762 - indústria do Bebidas
Alves Ramos Ltda.
NO 617.784 - Bureau Turístico de
Serviços Internac'onais Turisser Li-.
nitada.
No 618.181 - Liga Cia. Industrial
de Calçados.
N O 618.258 - Joaqu:m Antônio Goa
doy D'Alambert.
NO 618.174 - Richarcl Hudnut.
N9 618.283 - Fábaca de Móvela
São Luiz S. A.
N9 618.284 - comé rcic e Reprea
sentações Elétrica Vickins Ltda.
NO 618.421 - Daireval SSA Soc,
Financeira.
NO 618.609 - Junqueira & Cia. Lia
mitada.
NO 618.611 - Lue i clio Gonçalves do
Oliveira.
N9 618.679 - muza S. A. Comér.r.
cio e Indústria._
NO 618.621 - Rodrigues da Silva
& Cia. Ltda,
N9 618.618 - A. Aj. Ferreira ã
Cia.
•
No 618.605 - Zelia Maria Ribeiro
da Cunha.
NO 618.251 - Hermes Macedo S. A.
Importação e Comércio.
No 618.250
Hermes Macedo S. A.
Importação e Comércio.
No 618.249 - alarmes Macedo S. A.
Importação e Comércio.
No -618.248 - Hernie. Macedo S. A.
Importação e Com(reio.
No 618.247 - }lermos Macedo S. A.
Importação e Coma co.
No 618.246 - Benne .; Macedo S. A.
Importação e CorWrcio.
N9 618.245 - Heanes Macedo S. A.
Importação e Comércio.
No 618.244 - Ramas Macedo S. A.
Importação e Comércio.
NO 618.243 - He rmes Macedo S. A.
Importação e Comércio
NO 618.242 - Hermes Macedo S. A.
Importacão e comércio.
N9 618.142 - Sociedade Avícola
Boavistense Ltda
No 618.714 - Mcreant Ferragens
Ltda.
No 618.723 - Cr i stóvão de Moura.
N9 618.735 - Lusa Comercial Importadora Ltda,
No 618.756 - Caboal Indústria de
Bijuteria Ltda. .
No 618.765 - Distribuidora Agroa
veterinária Ltda. Agrovet.
NO 618.769 - Wilson Resende.
No 618.776 - Namen José Tanioa
N9 618.783 - Gozzo Nasraul Limitada.
NO 618.794 - Soc. de Assistência
Técnica Marftima Indústria e Co.
mércio Ltda.
No 618.829 a- Sociplan OrànizaçãO
de Planejamento Ltda.

•
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No 619.846 - Gurgel & Cia. Ltda.
N9 618.852 - J. M. Marcos Bebidas Ltda.
N9 618.869 - Fundição Minersa
S. A. Indústria e Comércio.
No 618.879 - M. Garcia S. A. Engenharia e Comércio_
N9 618.895 - Comfep Comercial de
Materiais Ferragens e Peças Ltda.
No 618.904 - Rais do Prado & Cia.
Ltda.
No 618.915 - Lab. Americano de
Farmacoterapia S. A.
N9 618.916 - Manufatura Araken
de Cigarros S. A.
N9 18.917 - Manufatura Araken
de Cigarros S. A.
N9 618.919 - Tecelagem Joana
S. A.
N9 618.920 - Tecelagem Joana
S. A.
N9 618.951 - Cia. Cman IndústAa.
e Comérc'o.
No 618.920 - Guelfi & Cia. Ltda.
N9 619.324 - Parque Industrial de
Artefatos de Construção.
No 619.325 - Panificaddra Iputinga Ltda.
N9 619.326 - Cia. Hoteleira. de
Pernambuco,
P19 619.327 -- Adernar Vieira.
N9 619.414 - 'Ante Peças 'Mascote
Ltda.
N9 619.418 - Corbisa Ind_ustrial
Agro Pecuária Lt da.
No 619.419 '- Corbisa Industrial
Agro Pecuária Lt da.
No 619.420 - Coabi.sa Industrial
Agro Pecuária Lt da.
N9 619.421 - lvlc'erins de Construção Piripcdra Ltda.
N9 619.462 - .aflanuel campos da
Silva.
N9 618.241 - liernaa. Macedo S. A.
Importação e Comércio.
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N9 es.‘' 8.174 - Confecções e Malhas N9 656.618 - Cibra Cimentos PorKitty Ltda.
tland do Brasil S. A.
1.79 618.171 - Livraria
dorado N9 656.621 •=-- Cimento Portland
Brasilia.
Volta Redonda S. A.
N9 618.610 - Wilson de Souza RiNo 656.622 - Cimento Portland
beiro.
Vale do Rio das Velhas S. A.
14(.' 618.612 - Francisco Rodrigues N9 656.628- - Fábrica de Bebidas
de Paria.
Topazio Ltda.
Nç 618.614 - Disbrape DistribuiNo 656.630 - Comércio e ReprePetaa/eo Ltda.
dora -aras.
No 651.126 - Mavi Indústria de sentações E:ão Geraldo Ltda,
Lajotas Ltda.
NO C'i6.661 - Graeelpa S.- A ceN9 651.161 - Gustavo Silva S. A. lulose e Papéis do Brasil.
Comércio e Representações.
Gracei.pa S. A. CeN9 656.662
N9 651.164- - Indústria Cearense lulose
e Papéis do fliaasil.
de Eletrônica Ltda.
, No 651.168 -`Gustavo" Silva S. A.
NO 656.663 - Graia: pa • S. A. CeCornêrcio e Representações.
lulose e -P2.néis do Brasil,
NO 651 ; 199 Versatyl Indústria e. NO 656.604 - Gracelpa S. A. CeComércio de Tecidos e Confecções túlose e P.r'.péis do Brasil.
Ltda.
Srohachi Kobayashi
N9 633.634
NO 635.211 - Copalva Indústrias
Pareira
Farta .& Cia.
NO
65a.692
de Papel e Metal Ltda
Ltda.
Veiara
Utensílios
J.
/O 635.563 NO 656.695 - Metairio Imp. e CoDomésticos.
No 654.682 - Hotel Flor do Catete mércio Ltda.
No 656.696 - Distribuidora Abib
Ltda.
Ltda.
No 654.772 - Acema Acessórios e
Galvanomecânica RoNo 656.697
Materiais Ferroviários Ltda.
No 654.773 - Petrus Publdc/dade ger Indústria e Comércio Ltda.
N9 656.698 9-- Ofic'na Mecânica
Ltda
-No 654.797 - Con fecções Brand Santa Rosa de Lima
S. A. Indústria e Comércio.
NO 656.699 - DBF - DistribuidoNe 694954 - Fornecedora de Ma- ra Brasileiras de Frutas Ltda.
terial de Construção Guandu Ltda.
No 656.700 - DBF - DistribuidoNe 654.994 - Livraria Cultura e ra Brasileiras de Frutas Ltda.
N9 656.705 - Fábrica- de Bebidas
Arte Ltda.
Tepazio Ltda.
No 655.503 - -Química 'Polar S. A.
N O 656.706 - Salão de -CabeleireiNo 655.235 - iiditoria1 Brugueta :'os Skay Ltda.
Ltda.
NO 656.707 - Ime Eletrônica InNO 655.265 - Indústria e Comércio dústria Ltda.
4.:óveis Jurubatura Ltda.
139 056.870 - Kala Comércio e ReNO • 655..294 - Soc. Arpoador do presentações Ltda.
No 657.016 - Sgarbi & Faria Ltda.
dinaraú Ltda. •
Alcides de Paula
u?
No 155.311 - Ne'sen Amaria° CasSouza.
saí. .
ia9 655.313 -- Alimentícia São Josá NO 657.061 - Iluinco Instalações
Serviço de Documentação
`Taro Elétricas Ltda. •
do ..andaral -Ltda.
NO 657.062 - ESOM - Escritório
ExPediente de 13 de novembro de 1968 N9 655.318 - Art-Piso Decorações de Serviços de Org. e Métdos Ltda.
Ltda.
Exigências
No 657.136 - Sifetmar Soc. Imo.
N o 655.319 - Farinat'a Aurca.Li- de Ferramentas e Máquinas Ltda.
Têrmos cosin exigências de apre- mitada.
NO 657.159 - Linvaido Bezerra, Lisente clichê:
No 6S5.550
Interhotets 5 A. Re- a h arós. ,
1•49 433.593 - Cswalio Jazza
aresentantes
de
)
Hoté's.
N o 657.166 - Transcarvalho Ltda.
N 9 598.426 - Giuseppe Iacev:no.
N9 602.649 - Adelino dos Santos. No 655.560 , Modas Quedinho Li- NO 657.214 - Tec/clos Cajueiro LiN 9 602.654 - 01 veira Ramas & F - mitada:
mitada.
lhos Ltda.
No 655.568 -- Sebastaão HeIrneister NO 657.225 - Valdecl da Silva.
N9 602.660 - Rápido Luxo CampiNo 657.226 - Valdeci da Silva.
nas S. A.
No 655.619 - Confecções de RouN9 657.425 - Planta Comércio Imopas Falcão Ltda. .
No 603.702 a- Ivan, Faria Lopes.
iária Ltda. ' •
NO 655.775 - João Wiebe,
No 603.840 - Carmen Dogma R.
N9 655.785 - M. Moghrabi & Cia. N9 657.426 - Planta Comércio Imode Mattos Passos.
Ltda.
balária Ltda,
No 603.842 - Geraldo de Araujo NO 655.786 - Mol-Prinz Indústria
. .
NO 657.4ã0 - Panif cação e ConBraga, Antônio Itabaina de Moura, de. Molas Ltda.
Mario Raimundo Veras e Onofre Mi- NO 655.787 - Papelaria Tipai Ltda. feitaria- Real Grandeza Ltda,
NO 657.431 - Mabeitex Novidades
randa.
N O 655.789 - M. Moghrabi Cia.
e Representações Ltda.'
Ltda.
NO 603.938 - Maria Sarno Lioi.
No 655. 796 - M. Mogbrabi & Cia. No 657.432 - Metalúrgica Mônaco
N 9 603.946 - Hidrema Equipamen- Ltda.
Comérc,o e Indústria Ltda.
tos Hidráulicos Ltda.
NO 655.797 - M. laroglirabi & Cia.
1V9 657.433 - Metalúrgica Mônaco
No 604.022 - Magnus Madeiras Ltda. •
Coméreio e Indústria Ltda.
Móve's e Decorações Ltda.
NO 655.802 - Jambhe Comércio de N9 657.487 - Maria Jesus Ximenes
.alnaregas Ltda.
N o 604.269 - Yoshiro Asai.
de Souza. .
655.826 - ótica Garcia Ltda.
N9 604.274 - Comércio de Máqui- 749
No 655.943 - Starlight Propaganda -NO 657.488 - Suliminas Comércio
nas Nôvo Mundo Ltda.:.
e Representações Ltda.
A.
No 604.294 - Máquinas Hidráulicas S.N9
655.972 - Formac Comércio. de NO 657.552 - Casa dos Quatro CalGuarulhos Inclastria e Comércio Li- Material
de Proteção Contra Aciden- nados Ltda.
mitada,
te Ltda.
N9 657.563 - Ertec Editika de ReNO 604.381 - Coimbra Comércio e No 656.060 - Jurandyr Pereira.
v stas Técnicas S. A.
Impartação Bras. Ltda
N o 656.404 - Serviço, de Imun i za- No 657.584 - InmeraIndústrias MeN 9 60.555 - Veragraf Comércio e
iárg i cas Rio Ltda,
Domiciliar Ltda.
Indústria de Alumínio e Zinco Ltd.a eão
No 656.405 - Serviço de Imun za- NO 657.607 - Concreto Engenharia
N O 604.684 - Maria do Carmo Loçao Domiciliar Ltda
pes Gonçalves.
656.406 - Serviço de Imuraza- Ltda,
N O 657.661 - A. Santos Pires.
'No 610.737 - Comércio de Carnes (Ao749
'
Domiciliar
Ltda.
Rosana Ltda.
657.683 - Tecelagem Garça LiNO
N 9 .612.634 Organização Técnica • N 656.463 - Eduara° Jorge Farah 'toda.
de Projetos e Fabricação Unitec LI- NO 656.513 - Paulo Pereira Melo.
....N9 656.609 - Faalca de Madeis N O 037.709 - SocI'ma Soc. Distriinitadaa
aia a de Máquinas Agrícolas Ltda.
Raio de Sol Ltda.
N O 617360 - Theoanides Adiada,
C b'a Cimenta. Fo r- M ? 257.722 -7 Horacio David RaNo '617.825 - Alumínio do Brasil N9 -656.617
tland do Brasil S. A
'
e. A-
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No 657.147
Nadalutti Comércio
e Imp. Ltda.
No 657.775 - Usina São José da
Estiva S. A.
No 657.807 - Lanchonete Pan Pan
Ltda.
N O 657.955
Sorocaba Turismo
Ltda.
Ne 657.956 - Mohamad Zaim.
N O 657.985 - Irmãos Dello S A.
Tacides.
10 657.991
'
- Auto Pósto Moderno
da São M'guel Ltda.
N O 658.150 - Maternidade Arnaldo
dl Moraes S. A.
No 658.16a - Eletranica Alex Ltda.
N9 658.231 - Super Mercados Paat
ao-ariano Ltda.
No 658.255 ' - Opitec Indústria de
Auto Peças Ltda..
No 658.260 - Lenitex Magazine.
No 653.295 - Renzo Levoni.
N9 658.353 - Aldeldes Soares _de
Albuquerque.
No 658.404'- ' Valter pereira Barrokl

No 658.479 - Aedomar Scrmitt.
No 658.496 - Meridional Planeja,ndimentos Ltda.
mentos e gmpiee
N9 658.500 - Meridional Planejamentos e Empreendimentos Ltda.
No 658.629 - Jacob Grinzaid Adm.
de Bens.
749 658.e52 - Lab. Americano de
Farmacoterapia S. A.
Modas Chanel Ltda.
N9 658.731
No 658.743 - Depósito de DOceS
coração de Maria Ltda.
No 658.745 - Incol Instrumentos
Científicos e Comércio Ltda.
No 658.746 - Formi Rio Indústria
de Móveis Ltda.
749 658.825 - M. K. M. PUbli01dadas Ltda.
No 658.826 - Produtos Laticinioa
do Brasil Ltda.
NO 658.935 - Apollino Robert.
Brito.
NO 658.941 - Valdir Schon.& Cia,
Ltda.
1‘79 658.989 - Auto Reformadora
Tindoca Ltda.
740 658.990 - Carlim Modas Lt r.
659.055 - Box São Sebastift0
da
Lida.
749 659.190 - _Magazin e Confecções Lisboa Ltda.
749 659.231 - Apipulcos Antiguldades e Artesanato Ltda.
749 659.469 - Cartonagem PingUirti
Ltda.
N9 659.170 -- Gewa Peças e Ser*,
ços Eletro Domésticos Ltda,
No 659.645 - Panca Comércio e Representações Ltda.
Ltda. 659.676 - Alice Pinheiro 83 Cia.
da
No 659.701 - Eliezer Luiz Jucá
Soares.
No 659.702 - Eliezer Juiz JuoÉ
Soares.
N9 659.839 - Artes Westerley produtos de Beleza S. A.
No 659.846 - Materiais de Construção Guadalupe Ltda.
No 659.847 - Padaria e Confeitaria Principe do Bairro Ltda.
N9 659.878a- Cocktail Clube Ltda,
N O 660.029 - José Carvalho Costa,
No 660.030 - José, Carvalho Costa,
Fernandez Aragão 8s
No 660.065
Thomaz Ltda.
NO 660.084 - Everest Comércn e
aniesentações Ltda.
NO 660.090 - Caranja São Roque
Ltda.
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Unilever Ltda. (Oposição ao Ter-, N. 854.866 - Nome de EmpresS
termos 856.615, 856.614 e 856.613
mo 857.858 - marca Super Bran-1 Coplaca Com. de Planejamento. Téo=9
zaarca Cruzeiro.
mico e Serviços Agrupecuárlas LimIs
Daruaemania Comércio e Indústria co).
tada.
de Fumos Ltda. - Oposição ao terC. D. C. Compagnie Generale de
•
Produits Dubonnet Cinzano N. 854.865 - Marca Copiam),
mo 856.612 marca Cruzeiro.
I
Mercurio Marcas e Patentes Ltda. :Oposição ao Termo 858.683 - artarcl,
Cia. Nacional de Veludo - (Opus,
sições aos termos 856.381 - Nome da
- Oposição ao têm° 856.825 marca Dubom.
Mercurius.
Societe Ananyme des Gderies Lta- Empresa, - Co-Vernac.
Mamilo Marcas e Patentes Ltda. fayette (Oposição ao Termo 854 988
N. 856.380 - Marca Co-Vernac)cl
- Opcs ção ao têrrno 856.826 nome - Nome de Empresa Magazin IaTambore S. A. Administração
faiette
Ltda).
civil Escritório Técnico Comercial
Agricultura e Participações (noa,
Mercurius Leda.
Super Test S. A. Ind. e 'O0212. - sições aos tkrmos).
The Upjphn Company - Oposição (Oposição ao termo 852.414 - marN. 857.283 - marca Vambore.
ca Super Técnica Orval Ind. e Com.
ao têrmo 856.713 marca Solub
de Produtos Químicos Ltda. - (ilpoN.
857.283 -- Vambore).
Emalux Revestimentos Ltda. - sição ao termo 855.441 - marca
Opcsição ao termo 838.724 marca Algag,e1).
Dannemarm Com. e Ind. de Ftaa
Emalux.
Ltda. - (Oposições aos termos)a
Geotécnica S. A. - (0Posição ao mos
N. 858.802 - marca Cruzeiro.
Avanço Comunicações e Utilidade termo 855.804 - marca Geoexp. oraN. 858.803 - Cruzeiro 1
Pública S. C. de Responsabilidade ções)
N. 858.8113 - marca Cruzeiro.
1
Ltda. - Oposição ao têrmo 858.520
Tayo
Ind.
de
Pesca
S.
A.
(OpoN.
858.801
marco
Cruzeiro).
marca Avanço.
sição ao têrmo 857.334 --- marca
Chama Ind. e Com. S. A. i=s
Soc. Técnica de Materiais Sotema, Toyo).
(Oposição aio termo 860.674 - marca
S. A. - Oposição ao têrmo 858.289
Sopave S. A. Soc. Paulista ae Veí- Queen.
marca Sotepe.
N. 859.643 - marca Charnma).
culos (Oposição ao ternas, a58.636
Editora Abril Ltda. - (Oposição
Pari Produtos Admenticios Nado- - marca Socave).
ao termo 854.077 - marca Claudia).
naja S. A. - Oposição ao term.;
Editôra Abril Ltda. 'Oposição
Madel Manufatura de Pretitos Elen9 854.012 marca Mirim.
letrônicos S. A.. (Oposição ao , termo termo 854.025 -- marca Roda GigmaMultibras Indústria de Aparelhos 860.138 - marca Mardel).
- te).
Domést'cos Ltda. Opos:ção ao
Cia. de Cigarros Souza Cruz
Representações
e
Soc.
Com
.
Ind.
termo 858.562 marca Montibras.
Grisanti Hermanos - Opos ção ao Ltda. S.O.C.I.R. (Oposição ao ter- (Oposições aos têrmos 854.350
mo 856.979). - Nome d eEmprésa, marca Comodoro.
termo 853.957 - titulo Zeppelin.
N. 854.348 - Insígnia Hotel Coa
Comag Agropecuária Ltda.).
Gráfica Edit6ra Aquarela S. A. modoro).
Listas Telefônicas Brasileira S A.
Oposição ao termo 854.095 nome de
Associação Comi. e Ind. de Marins,
emprêsa Tipografia. Aquarela, Ltda. Paginas Amarelas - (posição ao terCr:nos Indústria Farmacbbiológica mo 853.939 - marca Listas Telefô- gá - (Oposição ao termo 859.993 -an
Tiaturiluo
m
-) Câmara Comi, e IIndl. de
gi
S. P. A. - Oposiçãss aoo termo nú- nicas dos Bairros).
mero 854.005 marca Aterin.
Ind. Mecânica Fibrasil S. A. Ormonoterapia Richter do Brasil
Da'nler Benz Alaiengeseis?ha'L. - (Oposição ao termo 860.631 - Marca
S. A. --a (Oposição ao termo -- ..0
NO 620.810 - rareai S. A. Tabu- OriosIção ao termo 850.105 ma.rca Marvit)
856.206
- marca Tairamin).
XacÔns Ferro e Aço.
Mercewagen.
Cia. Paulista de Fertilizantes,
N9 660.827 - Vem-Ka laca e ResSão Pauloa Alpargatas S. A.
Laboratório
Climax S. A. - (Opoa
(Oposições aos termos.
taurante Ltda.
(Oposição ao têrmo 855.219 - marsição ao termo 855.266 -- marca Vaa
NO 660. P28 - Curtidora São Car- ca Vestepress).
N. 854.864 - Marca Coplasa.
=In).
?iense S. A.
Laboratório Luar S. A. - (00°4
NO 660.831 - note,: Ros e Malhas
sição ao tC.rmo 854.411 - .marca Lu
Ltda.
der) .
NO 630.832
Asog Engenlaaria Cosisbel Administração e serviços S.A.
ma,rc:ca Yndústrla Ltda.
- (Oposição ao termo 856.103
NO 631.012 - Indústria da Tintas
marca Móveis Conscvel ) .
ancora Ltda.
São Paulos Alpargatas S. A.
N 9 651.015 - Anelo Empreendi(Oposição ao têrmo 855.035 - marca
mantos Comerciais Ltda.
Hercor).
No 561.083
Libelle ConfeccEas
União Fabril Exportadora S. A. -1
V:da.
(U.F.E.) - (Oposição ao termo ..0
855.826 - marca Alfa).
N9 661.077 - Arte Vidros Ltda.
Trimph-Virarke Nuornbarg AktienNo 631.090 - Pi-Zan Represe.ntagesellschaft (Oposição ao têrmo
023 Ltda.
DECRETO N Q 63 .182 --DE 27-8-6
854.35 - marca Triumph).
NO 061.203 Y. du Pont de NeMercado Moderno S. A. - (Opea
mouas And Company
sição ao termo 8E3.121 -- marca Em.NO 631.238 - Na va Eletrodiesel
blemática).
Divulgação an9 1.069
Ltda.
Charles Genevrler & Compagnie (Oposição ao termo 855.439 - marca
Oposições
Enzineurina).
Societé Rhoellaceta - Oposição ao
Archibald Lauder & Company Ltd
RREÇOs Ner5 0239
termo 858.785 marca Deragalon.
- (Opesicão ao tareai° 854.411 -a
Indepanclênc'a, S. A. Financiamenmarca Luder).
to Credito e Investimentos - OpoUniver Ltd - (Oposição ao ter=
sição ao termo 857.475 marca Emble858.394 - marca Cisne).
mática.
ro Máquinas Anel S. A.
A VENDA
Capia Comercial Agro Pecuária e
(Oposição ao termo 860.926 - marca
industrial Aul cino S. A. OposiInE
ell)et.
pão ao tkrmo 859.693 marca Capis.
Na Gramabant
Empire Ind. Nacional de Pkelio ()1
Pabaeu Cia. Industriai de Tecidos
Televisão 5. A. - (Oposição ao têxkrz
venida Rodrigues Alvea
Finos - Opos'ção ao termo 858.563
mo 857.125 - marca - E-Easydio)a
marca Pabe.
Staroo Soc. Técnica em Ar Canal
, Cia. Química Industrial de Lamidicional S. A. - (Oposição ao ter<
Agência
nados - Oposição ao termo 855.236
i mo 792.767 - marca Searco).
marca Taboplac,
( Clê Ind. de Sabões e Conexos
Ministêrio da f'azenda
Independência S. A. Financiamenninada - (Oposição ao termo 856 50
to Cradito e Invest mentos -- Opo- Marca Cie).
Atende-se a pedidos pelo Serviço de ReembOlso PostaR
sições aos têrmos 353.94a marca I
Promon. Engenharia S.
853.835 3nsian ,a I Induchenil e 853.934
TUE.=
(Oposição ao termo 859.24()
marci I Induchensl
o Alta Prom).
Bra.s0.i.a
}falena Rubinstein Produtos de BeIsnard & Cia. S. A. Com . e Lida
-usa- Ltda.. - Oposições aos têrmos
- (Oposição ao termo 860.499 WZ
Na
sede
do
D
.
N
Isi1.7a3 c 853.777 marca 5 12ream.
marca Régia).
Pillaington Broyhera Ltd.
(01)(i)
ra-rn Cornarei° e Indúdria
sição ao termo 854.019 mozoN
C aasiça- cs aos 1
No •660.099 - Distribuidora de Mate
53xpresso Ltda.
N9 660.100 --a Pastelaria, Campo
arande Ltda.
No 660.102 - Cia. Brasileiras de
Planejamentos 8. A. Combrasil.
No 660.103 - Condomínio do EdiOcio Palineira, das Missões.
N9 660.104 -- Confecções Icaro Limitada.
No 660.117 -- Televisão Iguaçu Limitada.
NO 660.281 - 40 Centenário do R'as
de Janeiro Imobiliária e Turismo
S. A.
N 9 660.317 - Wgotti, Neves 83 Cia.
• N 9 630.382 - Jorge Taleb 8a Irmãos.
N 9 660.403 - Bar e Lanchonete
Queridinha Ltda.
N9 660.509 - Aveludamento Reveflud Ltda.
No 660.545 -- Venezia Conlecções
Staliana Ltda.
NO 660.613 - Bernardo Getulio Peaeira Comes.
NO 630.621 - Máquina Astorga Limitada.
NO 600.626 - Acessórios para AuÇa)móvals Okraza Ltda.
No 630.670 - Agência de Transpores Cultas Ltda.
39 660.703 - Sidex Comércio e indústria de Aparelhos Elét'cos Ltda.
No 660.754 - Agua Branca IateRimas S. A.
NO 663:755 - Org. Amazonas S. C.
N9 660.757 - Lanchas Ca,r1ton
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• Ptinlicação feita-do acordo 'com e art. 109 .e seus parãgrafos do Código da Propriedade industrie/

'

N9 862.9t2
tos betuminosos impermeabiliza,ntes,
líquidos ou sob outras formas para
revestimentos e outros usos nas consGoPo
I
0.LBL9CH
truções, persianas, parquetes, placas
para pavimentação, peças ornamen/nritistri Brasileir
SRAVLEDRA
l indâsfrOo BrosneOra
tais de comento ou gêsso para tetos e
paredes, portas, portões, portas de Requerente: Distribuidora Veterinária
P..equerente: G. P. — Facas de Corte
?armai:rd Ltda.
Requerente: Nia,si S. A. Artigos para chapas onduladas, pisos, soleiras para
e Zinco Ltda.
portas, tijolos, tijolos refratários, tuCavalheiros e Perfumarias
Local: São Paulo
Local: São Paulo
bos de concreto, telhas
Classe 2
Local: São Paulo
Classe 6
Artigos: Substâncias e preparações
Classe 48
...Artigos: Facas partes de máquinas
N9
862.948
químicas usadas na agricultura, na
Artigos: Agua de cOlônia, água oxigehorticultura, na veterinária e para
N9862.98
nada para toucador, água para a pele
fins sanitários
batons, brilhantinas, cosméticos para
CU3RAm
5/A0
o cabelo e para a pele, cremes para
N9 862.953
barba, cremes para a pele, cosméticos
para cílios, depilatórios, de.sodlran- INDUSTRIA E COmÊRC10
gf
tes, liyuidos para ondular o cabelo,
SCORAOM
crayons, essências perfumadas, extraRIDUSTRIA BRASILEIRA:
@2à0 PAtuLo
tos, estojos com pó de arroz e per- Requerente: Cibram S. A. Indústria
e Comércio
Requerente: Sobradil S. A. — Socie- fume , esponjas para pó, escovas para
Local: São Paulo
Requerente: Eletro Radiobraz B.
dade Brasileira de Administração de dentes, cabelo, roupa, sobrancelhas,
Nome de empresa
Local: São Paulo
cílios e unhas, esmaltes para unhas,
Imóveis
Classes: 19,- 29, 41, 42, 43, 46 e 48
fixadores para o cabelo, glicerina per•
Local: Guanabara
1\19 862.947
Titulo de estabelecimento
fumada, lápis para maquilagem, loClasse 50
Atividade: Administração de Ibóvels ções, pasta dentifricias, perfumes, peN9 862.954
tróleos para uso de toucador
de
arroz, laquê, pentes, rouge, removeN9 862.939
dores, sabonetes, sachets, shampoos,
YCOMPR.ENEM
sais perfumados e talco.
,JJ-1
No 862.937

No 862.943

Tne HEX

uno

QN ?RIEM

MO PAULO •

N9 862.944

Requerente: Eletro Radiobraz S. ao
Local: São Paulo
Classes: 19, 29, 41, 42, 43, 46 e 48
Titulo de estabelecimento

DESAF Cl,
iffiCu\AVIO WIMPITA01.3

WAMMTU
Requerente: . Triângulo Representações Guanabara Ltda.
Local: Guanabara
Classe 36
Título de estabelecimento

hIddstria Bresíieíra
•CeNTPASTE
Requerente: Malharia N. S. da Conceição S. R.
Local São Paulo
Classe 26
Artigos: Meias em geral
No 862.945

N9 862.940

NACARAD O'

Ondástria BrasHoiro
Requerente: Cia Industrial Nami
fladdad,
Local: São Paulo
Classe 23
Artigos: Algodão, alpaca, cânhamo,
eetim, caroá, casimiras, fazendas e
tecidos de lá em peças, juta, jersey,
linho,
paco-paco, percalina,
rayon, seda natural, tecidos
plásticos, tecidos impermeáveis, tecidos
de pano Couro e veludos
N9 862.941
O SWAL DO CRU Z
SF.equerente: Sociedade Clinica Oswaldo Cruz Ltda.
Local: São Paf.lo
Classe 50
Artigos: Clínica médica, cinlrgica e
110Spitalar, banco de sangue, pronto
amarro e serviços médicos em geral.
N9 862.042

ECANTOL

9nddstrie Breslielra
Requerente:, Frelhera a.. Cia.

Classe 1

1111artigos: Produto químico para acate~agem de aguardente de
-"W
a
cana.

QUALIDAbE

INCRISTRÉA

Requerente: Ccntraste-Planificação
Visual
Local: São Paul
•
Classe 50
Artigos: Planificação visual
........—.- --s....=

COMPACTA

IV 862.949

Requerente: Walita S. A. Eletro-Indústria
Local: São Paulo
. Classes 6 , 8 e 11
Expressão de propaganda.

PLANO UNITAS DE
AUTO FINANCIAMEN-TO

N9862.946

preendimentos
Requerente: Camargo Soares EmLocal: São Paulo
Classe 50
Artigos: Como marca de serviço de
acôrdo com o tart. 74 do C. P. 1., a
ser usada pela requerente no ramo de

AZULFER
IncWsfrie Bresíheire
Requerente" AzUfer-Comércio, Representação e Transporte de Materiais
para Construção Ltda.
Local: São Paulo
Classe 16 -Artigos: Argamassas, argila, areia,
azulejos, ir/latentes, balaustres, blocos
de comento, blocos para pavimentação
e valhas, cimentos, concreto, cal, cré,
chapas isolantes, caibros, caixilhos,
colunas, chapas -para coberturas.
caixas dáguaa_caixa de descarga para
lixos, edificações premoldadas estuques, emulsão de base asfáltico, esquadrias, fôrros, frisos, gesso, estacas, grades, janelas, estruturas metálicas, para construções lamelas de
metal, ladrilhos, lambris, lages. lageotas, material isolante contra frio e
calor, massas anti-ruidos para uso nas
construções, manilhas, massas para
revestimentos de paredes, mosaicos,
produtos betuminosos para uso nas
nnstrucõ ês produtos de b?..se asfálleo, produtos p ara tgrn.r . imn p,rr-a -"rentes as argams-sas cimento
e cal hidráulica, pedresulhos, produ-

Ns. 862.955-956

No 862.950

L1

WOIFICAÇ O

Requerente: Eletro Radiobraz S. A.
Local: São Paulo
Classe 32
Frase de propaganda
119 862.951

CORT I SO.L.

1

Requerente: Eletro Radiobraz S. Â0
Local: São Paulo
Classe 32
Artigos: Albuns, almanaques, anu&
rios, boletins, católogos, jornais, flii•vros, peças teatrais e cinainatgráa
ficas, propragas de rádio e televisão,
publicações, revistas, folhinhas impressas
Classe 50
Artigos: Como marca de serviço, CD
acôrdo com o art. 74 do C. P. 1., 63
ser usada peia requerente no clube
para crianças, com: entrada gratís no
parque infantil, recebimento gratuita
de refrigerantes, balas, flâmulas a
outros brindes, participação em c021.cursos de prêmios, silvas e festinhas
infantis, direito a um vale em cedo,
compra do papai, mamãe ou outra
pessoa da família, permitindo a voce
retirar um ou mais brinquedos, insa
crição garantida em qualquer curso
infantil
•
No 862.958

IND. SÀASILEIR•
Requ::nte: Distribuidora Veterinária
Farmavet Ltda.'
Local,: São Paulo
Requerente: Sertep-Serviços Técnico
Classe 2
•
de Engenharia e Petróleo- S. A.
Artigos: Substâncias e preparações
Dna; Guanabara
químicas usadas na 'agricultura, na
Classe 5a
norticulturc. na veterinária e para
Artigos: Artigos da classe
fins sanitários
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No 862.965

Iffachlotwa TresikiAà.
Requerente: Indústria de Bebidas
Carmary Ltda.
Local: Rio de Janeiro
Classe 43
Artigos: Artigos da classe
N9 862.959

Undústrria

rrasiReirre.

Requerente: Affonso Rodrigues da
Cruz
Local: Guanabara
Classe 17
Artigos: Artigos da Classe
N9 862.960

Rodoviária
luzítana Ltda.
Requerente: Rodoviária Luzitana
Limitada
Local: Pernambuco Nome de empresa
N9 862.961

Idver,-.bro de 1968 5401

iluminação, parafinas
lubrificantes,
petróleo refinado, querozene, turfa
Classe 50
Artigos: Corretora de 7a1eves
Classe 50
Artigos: Seguros em geral
Classe 50
Artigos: Crédito, financiamento e investimentos
Classe 50
Artigos: Distribuidor de valores
Classe 50
Artigos: Atividades bancárias em geral
N9 862.980-984

Requerente: Ctico do Nordeste S. A.
"CODESA"
Local: Alagoas
Classe 41
Artigos: Cocada (clõce de cõeo).
px9 862.966-970
E M P

'A

Inddstria Brasileira
Requerente: Semp-Rádio e Televisão
Sociedade Anônima
Local: São Paulo
Classe 8
Artigos: Na classe
Classe 28
Artigos: Na classe
Classe 40
Artigos: Na classe
Classe 50
Artigos: Na classe
Classe 33
Insígnia

N Q 862.990

PEG ROI;

°NUS?
Comercio
Requerente — Peg Rod
e Representações Ltda.
Local — São Paulo
Classe — 21
Artigos — Bicicletas, Barcos, Muk.
cicletas, Motonetas, e Automóveis e suas partes integrantes
N9 862.991

INDÚSTRI A BR ASILM11-1.A.

Requerente — Minor — Indústria
Mecânica de Precisão Ltda.
Local — São Paulo
Classe — 6
Artigo — Na Classe
Classe — 8
Artigos — Na Classe
Classe — 11
Artigos — Na Classe
Classe — 38
Artigos — Na Classe
Classe — 50
Artigos — Na Classe

snaus.t.

mosTleara

João Antonio de Castro
Local — Guanabara
Classe — 8
Artigo — Discos gravados
N9 862.992

N9 962.971

Putemõveis -Ltda.
Requerente: Artmóvels Ltda.
Local: Pernambuco
Nome de empresa
^"ar•WeeP

N9 /862.962

fçlcd °irar!'
(et,

,

INDOST RIA B A 5,ILEIRÁ

Requerente: Cadeirart — Indústria e
Comércio de Móveis Ltda.
Local: São Paulo
Clahsse 40
Artigo: Na classe
N9 862.972
CAikaiRART si INDUSTRIA 3

Indústria Brasileira

COMEIMIO DE MOVEIS LTDA.

siequerente: Alderite Cobreira de Li- Requerente: Cadeirart — Indústria e
Comércio de Móveis Ltda.
ma
Local: São Paulo
Local: Guanabara
Nome comercial
Classes 6 e 50
Classe 6
Ns. 962.973-979
Artigos da Classe
Classe 50
Artigos da Classe
N9 862.963

Jogos Nacionais
do Trabalhador

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente:
Química
Industrial
Paulista S. A.
Requerente: Jorna/ dos Sportes S.A.
Local: São Paulo
Local: Guanabara
Classe 3
Classe 50
Artigos:
Substâncias
químicas, produObjeto: Promoções e jogos
tos e preparados usados na medicina
e farmácia
N9 862..964
Classe 47
Artigos" Álcool carburado, álcool carburante, álcool meter, álcool solidificado, azeite para lamparina benzina,
cera para iluminação, combustíveis
em geral, coque, essências para lubrificação, fluidos combustíveis, fluidos lubrificadores, fluidos para iluRequerent-: Jornal dos Soortes S.A. minacão, fluidos para freios, fluidos
Local: Guanabara
para isqueiros r•-• z ol i na , gravas lubriClasse 50
ficante, óleos para cuno,t,cedo-es.
Objeto: Promoções e Jogos
óleos para aquecimento, óleos para

Mios Nacionais
Trabalhistas

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Requerente — Minor — Indústria
• Mecânica de Precisão Ltda.
Local — São Paulo
Classe — 8
Artigos — Na Classe
Classe — 50
Artigos — Na Classe
N9 862.987

'JÚPITERld°
ONDÚSTRi A

BRASILEIRA

Requerente — Minos — Indústrias
Mecânica de Precisão Ltda.
Local — São Paulo
Artigos — Na Classe
Classe — 50
Artigos — Na Classe
N9 862.988

Indúst4a rrasilleira
Requerente — Indústria e 00mér0ee
de Produtos Alimentícios Manol Ltda.
Classe —
aderecoo,
Artigos — Abotoadura,
anéis, aliancas,
adornos, alfinetes,
aros, balangandans, botões, brincos,
broches, braceletes, jóias, medalhas
opalas, pedras, pérolas, pulseiras de
metal precioso, semi-precioso ou iintsa
tação
N9 862.993

ItteMstrfte713-17a-ililei

Requerente -- Babi Indústria Breps
sileira de Aparelhos Dentários S. Ao
Local -- São Paulo
Classe — 49
Inddstria Brasileira
Artigos — Jogos, brinquedos, artiq053
desportivos e passatempos, a sabeill
Requerente — Mexa — Pipas
Álbuns para recortar e armar, aviões,
Aviação e Comércio Ltda.
automóveis, aros, argolas; bilhetes de
• Local — São Paulo
loteria, bercinhos, bonecas, bonacos,
Classe — 50
baralhos de cartas, bolas, para toloS
Artigos — Na Classe
os esportes, brin quedos em forma de
N9 862.989
animais, balões de brinquedo, bilha..
dos em forma de instrumentos musi-a
res, brinquedos Mecânicos, brinaties3
cais, brinquedos em forma de armara
brinquedos em forma de ferramentas,
brinquedos em forma de máauinas,
brinquedos de corda e brinquedos de
borracha com ou sem assovio; car-3
rinhos, carrocinhas, caminhões, 'ar.'
tas de jogar, chocalhos. caneleira°.
INDUSTRIA BRASIT,RIRA para
esportes, cartões para /Mo, miai
Rinha de brinquedo, casinhas de avo
Requerente — Campana 9. A. •-• mar, cadeiras de brinquedos, eartek
Indústrias de Artefatos de Borracha ras envelopes como fôlhas para re.s
e Caldos
iodar e armar, calçados para bone.
Local — São Paulo
cos, cordas para pular, clavinas varei
Classe — 36
tiro ao alvo, copos de dados. efilxtn
Artigos — Calçados era com Min de rodela; dados, dardos, &ao

PLEXA-PIPER
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coa dominós; espingardas de árinquedoa espingardas de vento, estralainhos para jogar, enigmas, engenhos
de guerra de brinquedo; ferrinhos
de ngomar, ferramentas par aarianças, figuras de aves e animais, figuras para jógo de xadrez, .fogões
e fcgõezinhos de brinquedo, jogen de
futebol de mesa, joelheiras para esporte; ganhos para pesca, guizos para crianças; halteres; lôiôs, istas
artificiais para pesca; jogos de damas, jogos de dominós, jogos de raquete; linhas para pesca, luvas para
acat, para esgrima, para jogador de
pela, para jogador de sóao; máscaras
carnavalescas, mesas de bilhar, de
campista, de roleta, de xadrez, mobílias de brinquedos, miniaturas de
máquinas, miniaturas de utensílios
domésticos; patins, patinetes, piões,
petecas, peças de jogos de damas,
planquetas para ginástica, peças de
jogos de dominó e xadrez pelatas,
pianos e, outros instrumentos musicais de brinquedo, pistolas de atirar
flsxas, papagaios de papel, panelinhas; quebra-cabeça em forma de armar; raquetes, redes de pesca, redes
para jogos, rodas de roleta, revólver
de brinquedo; soldadinhos de cinera' bo; taboleiros para jogos, tacos de
bilhar, tambores para crianças, tuaboréus, tamboretes, tants de mesa,
trans e vias férreas para brinquedos;
varas para pesca; varas para soltar,
vagonetes; zepelins
'N9 862.994 -

IMO OFICIAL (Seção UI)
&andaram, sêda e crina para soturas,
sacos para gêlo e bolsas para água
quente, sondas, seringas para fins
médicos, seringas para lavagens e injeções, serras, serras para .raquiatomia; tampões higiênicos preservativos, tira-leite, termômetros, tesouras,
trepanos, toalhas higiênicas; ventosas, verniz isolante para fins odono
tológicos.
'N9 862.995

o

WORK
bustria 673sileira

—

N ovem bro do 1968

Classe — 9
Artigos — Abafadores de som, acordeons, altos, arcos de violino, assovios,
buzinas de caçador, bandolins, banjos, baterias, birlmbaus, bombardinos, boquilhos, caixas de música, carrilhões de orquestra, cavaquinhos,
citaras, clarins, clarinetes, -clarows,
concertinas, contra-baixos, , cornetões,
cornetins, cuicas, fagotes, flautas.
flautins, guitarras, harmônicas, ama
pas, liras, órgãos, pandeiros, pianos,
pif anos, rabecão, sanxofone, tabore.s,
tamborins, tantãs, tímpanos, trombones, trompas, violas, violoncelos e voa\ iões
N9 862.998

culos celfifômetros, gazes, godivac,
goivas, gêsso, grampos para sotura0
guta-percha; histerômetros; irregadores, instrumentos cirúrgicos para
operações; ligaduras de cânhamo, líquidos e pós para limpeza e polimento para fins odontológicos, lixa, luvas e dedeiras de borracha, limas
para ossos, lancetas; máscaras protetoras da saúde e da vida humana,
moldes dentários, massas plásticas
para fins odontológicos, máscaras
para anestesia, martelos; olhos artificiais; perfuradores, pés e braços
artificiais, placas para ossos, pontas
de guta-percha para obturações de
canaias, porcelana, protetores para
seios, pincéis para garganta, pinças
anatômicas, protetores; roupas protetoras da saúde e da vida humaua,
rolos cirúrgicos de lã de pau, ruge
e rodas para desgaste dentário, retoscópio bugia, ruginas; sarjadeiras,
sandaraea, sada e crina para sottiras,
sacos para galo e bolsas para aguia
ficustrla
quente, sondas, seringas para fins
Requer nte .Indústria e Comércio médicos, seringas para lavagens e inde Produtos,Alimentícios Manoel Ltda jeções, serras, serras para raquiotoe,
'Local — R. G. S.
mia; tampões higiênicos preservatiClasse — 2
vos, tira-leite, termômetros, tesouras,

Requerente — Dabi Indústria Bra4810•1'
sileira de Aparelhos Dentários S.A.
Local —'São Paulo
Classe — 48
Artigos — Agua oxigenada, água de
colônia, água de quina, água de rosas, água de alfazema, amônia perrumada; batons, brilhantinas; barbas
artificiais, bigodes artificiais; cibos
artificiais, cremes para a pele, cos-. 'Artigos — Adubos, ácidos sanitários
méticos para a pele, carmim, cheiros águas desifentantes e para fins saeni pastilhas; 'desodorantes, , depila- nitários, água oxigenada, apanhatórios, dissolventes; estojos de escô- mosca e insetos (de goma e papel ou
Vas, essências, extratos, esmaltes pa- papelão), álcalis; bactericidas; baratira unhas, escôva para o cabelo, den- cidas, carrapaticidas, cresci,
tes, cílios e unhas; fixadores para o
creesoto; desodorantes, desinfecabelo; glicerina perfwnada para tantes,. defumadores; esterminadores
uso de toucador, grampos para o ca- de pragas e hervas daninhas, esteribelo; incenso; lapis para maquila- lizantes, embrocaçõeS para animais,
gem, loções, loções para barba, líqui- enxertos; farinhas de ossos,'fertilidos dentifrícios, lixas para unhas;' zantes, fosfatos, formicidas, fum I ganóleos para o cabelo; perucas, papéis tes, Sungicidas; glicose para fins veperfumados, perfumes,, petróleos, pen- terinários, guano;- herbicidas; lõdo,
tes, pomadas para a pele, pó de ar- inseticidas, insetífugos; larvicidas;
roz, pastas dentifrícias; rouge, redes microbicidas, medicamentos para anipara o cabelo; sabões - 'e sabonetes mais, aves e peixes; óleos desinfetane . ,Ilsadv.14 BraaiReira
perfumados, sais perfumados, sache- tes e veterinários; papel mata mosca,
tes; talco perfumado, tinturas para o petróleos sanitários e desinfetantes,
tijolos para unhas; unhas ar- papel fumegatório, pós inseticidas,
Requerente — Dabl Indústria Brasi- cabeio,
vernizes para unhas, vina- parasiticrelas, fungicidas e desinfeleira da Aparelhos Iaintários S.A. tificiais;gre
aromático.; xampu
tantes, preparações e produtos .inseLocal — São raulo •
ticidas; germicidas, desinfetantes e
Classe -- 10
N° 862.996
veterinários; raticidas, remédios páArtigos Abaixa-linguaa, abre-bocas,
ra fins veterinários; sabões veterinácas, adenótomos, afastadores, agrafos,
rios e desinfetantes, sais para fins
para ossos, agulhas para injeção,
agrícolas, horticulas, sanitários e vealgodão hidrófilo, alicates, amalgaterinários, suf atos, superfosf atos; vamas, aparadores, aparadores para fins
cinas para aves e animais, venenos
médico-cirúrgicos, aparelhos para
contra isetos, animais e herves damassagens, aparelhos de pressão arninhas
terial, aparelhos de diatermia, apa\IIndústuria n'eàainerna-aa
relhos de raios ultra-violeta, apareN 9 862.999
lhos de raio X, aparelhos de infravermelho, aparelhos de surdez, assen- Requerente — Dabi Indústria Bratos para enfermos, ataduras; bisturis; sileira de Aparelhop Dentários S. A.
conta gotas, cutelaria cirúrgica, caLocal — São Paulo
Classe — 15
deiras para clínica médica, cambaia,
hidrófila, canulas, cataplasma de fel- Artigos — Artefatos de cerâmica,
tro, catgut, cêra para incrustações e porcelana, faiança, louça vidrada paBra.s3UeSta
articulações, cêra laminada, cêra co- ra uso caseiro, aparelhos de chá e
lante; cintas para fins clínicos, cintas café, de jantar, serviços de refresco
=bancais, colheres cortantes, com- e de bebidas, a saber: abajures de Requerente a-- Indústria e Comércio
pressas de tecidos, costótomos, cure- lampião, açucareiros, apanha-moscas; de Produtos Alimentícios Manoel Ltda
tas; dentes artificiais, dentaduras, bacias de latrina, bandejas, banheiLócal — P.. Cl. S.
depressores, dilatadores, drenos, du- ras, biscoiteiras, bidês, bilhas, boteClasse—lO
chas vaginais; elevadores, espartilhos, lhas, botijas, bules; cafeteiras, caneespéculos vaginais, esponjas clínicas, cas, castiçais, chavenas, centros de Artigos — Abaixa-linquas, abre-boestufas, espátulas, escalpelos, escoa mesa, compoteiras, cubos; descansos cas, adenótomos, afastadores, agrafos,
pros, extratores, escavadores; fios de de porcelana; escarradeiras, espre- para ossos, agulhas para /injeção, allinho para feridas, facas; ganchos medores; filtros, funis; garrafas, glo- godão hodrófilo, alicates, amalgamas,
Mia
para músculos celafômetros, gazes, bos; jardineiras, jarros, jarrões; la- aparadores, aparadores para fins mógodivaS, goivas, gêsso, grampos para va-dedos, lavatórios, leiteiras; maça- dico-cirúrgicos, aparelhos para massoturas, guta-percha; histerômetros; netas de porcelana, mantegueitas, sagens, aparelhos de pressão arterial
irrigadores, instrumentos cirúrgicas molhadeiras, moringas; paliteiros, pe- aparelhos de diatermia, aparelhos de
para operações; ligaduras de cânha- destais, pias, pires, polvilhadores, raios ultra-violeta, aparelhos de rato
mo, líquidos e pós para limpeza e porta-facas, potes, puXãdores; recep- X, aparelhos de infra-vermelho, aaapolimento para fins odontológiccfs, li- táculos saleiros; serviços de chá; ta, relhos de surdez, assentos para enxa, luvas e dedeiras de borracha, li- ças para café, travessas; terrinas; uri- fermos, ataduras; bisturis; conta gomas para ossos, lancetas; másaaras nóis; vasilhas, vasos, vasos sanitários; tas, cutelaria cirúrgica, cadeiras aara
clínica médica, cambraia hidrófila,
protetoras da saúde e da vtaa huxícaras
canulas, cataplasma de feltro, catgat,
mana, moldes dentários, massas plásN9 862:997
ticas para fins odontolbgicos, máscacêra para incrustações e articulações,
cara laminada; cara colante, cintas
ras para anestesia, martelos; olhos
para fins clínicos, cintas urnbellaals,
artificiais; perfuradores, pés e braços
colheres cortantes, compressas de teartificiais, placas para ossos, ponta
cidos, costótomos, curetas; dentes arde guta-percha para obturações de
tificiais, dentaduras, depressores dicanais, , porcelana, proteiores para
latadores, drenos. duchas vaginais
seios,' pincéis para garganta, pinças
elevadores, espartilhes, espéculos vaanatômicas, protetores; roupas •proilndústria rasifleira
ertcrlias clin-!Ç as, estufas. estetoras da saúde e da vida humana,
- 1 :,
-esernros, ext(a
rolos cirúrgicos de lã de pau, ruge o Requerente — Indústriá c
(.í;.
'^
-- • ((.::
linho pa
rOdaZ para desgaste dentário, retos- de Produtos Alimentícias M.,t-.0e1
1
rá f
Local — R. G. S.
e".:;:ia .hugla, minas;
rara
sartagelres,

trepanos, toalhas higiênicas; ventosas, verniz isolante para fins °kmtológicos

N 9 863.000

linchlets4Q. 181?fálARCãn5
Requerer te — Indústria e Comércio

de Produtos Alimentícios Manol Ltda.
" Local — R. G. S.
Classe — 1
•

Artigos — Absorventes, acetona, ácidc ' acetatos, agentes químicos para
o tratamento e coloração de fibras,

tecidos, couros e celulose; água raz,
, álcool, albumina, anilinas, alumen,
alvaiade, alvejantes industriais, alumínio em pó, amornara), anti-incrustantes, anti-oxidantes, anti -corrosivos,

anti-detenantes, azotatos, água acidularia para acumuladores, água oxigenada para fins industriais, amônia; banhos para galvanização, benzina, benzol, betumes, bacarbonato de
sódio, de potássio; cal..virgem, caivãos, carbonatos, catalizadores, composições est:ritoras de incêndios, cloro, corrosivos, cromatos, corantes,
creosotos; descorantes, desinciiustantes, dissolventes; emulsões fotográficas, enxofre, éter, estearatosa fenol,

filmes sensibilizados para fotografias,
fixadores, fluidos para freios, formol,
fosfatos industriais, fasforos Industriais, fluoretos, fundentes para solda; galvanizadores, gelatina para foglicerina;
tografias e pintura, giz,

hidratos, hodrosulfitos; impermeabilizantes, ioduretos, iôdo; magnésio,
mercúrio; nitratos, neutralizadores,

nitrocelulcse; óxidos, oxidantes;
dutos químicos para impressão, potassa industrial, papéis emulsionáveis
para a fotografia, papéis de turnesol,
papéis heliográficos e haliocopista,
películas sensíveis, papéis para fatografias e análiseà de laboratório, pigmentos, potassa, pós metálicos para
a composição de tintas, preparações
para fotografias, produtos para niquelar, pratear e cromar, prussiato;
reativos, removedores, reveladores;
sabão neutro, sais, salicilatos, sensibilizatites, silicatos, sócia cáustica, soluções químicas de • uso industriai,
sulfatos; talco industrial
N9 863.001

e co 'Pok
Nicola
S. A. — Manufaturas Metárcas
Local — R. 0.5.

Quarta-fe-a
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Classe — 7
vinas para tiro ao alvo, copos de da- Imedores; filtras, funis; garrafas, gloa
clasza: 14
Artigos — Máquinas e utensílios pa- dos, caixinhas de música; dados, l has; jardineiras, jarros, jarrões; t aarkiaos: Viciava e seus arteftdara, a
ra serem usados exclusivamente na dardes, eliacos, donairiós; espingardas , lava-dedos, lavatórios, leliceras; ma- t saaea: Açutsisraies, ah:noivavas, ama
agricultura, a aaber: adubaderras, de brinquado, espingardas de vento, çanetas de parcelara, mariteausaras, palas (para va.c.naa) , aneis wat.s...ua
arados. arrancadores de trraos, anci• estaquainhas para jogar, enigmas, molhadeiras, moringas; paliteiros, pe- de vidra», aauarias; pacas, Landes%
nhos e empilhadores camradnados; engenhos de guerra de brinquedo destais, pias, pires, polvilhadores, I
ulaalot.s, biscotaiaaa iram.
bombas de jardim, bombas para adu- ferianhos de engomar, ferramentas para-lacas, potes, paradores; recep- Ibalsedo-arca,
a..aleisaa, Csascl iaaa, bulbos cie viçara
bos; ceifaci-iras, casaideiras, cultiva- para crianças, figuras de aves e ao:- táculos ; sa.s.,a c 3, serviaas de chá; ta- tpai a ia...panas/
; cálices, ca,auula
dores, charruas; escarrificadores, en- mais, fiauras para gigo da im.dazz, ças para café, travessas, terrinas; 1 nhoa, abalsas ae vidro,
chapas Ge ico,
nefradzires; facas para mdaurias fogões e fogõszinhosarle brinquedo„ia- maneis; 1..a .a1has, vasos, vasos seni- i to3rrii, caaalos de vidro,
conleitela
agrícolas, afacias artisuladas, gradas gos de futebol de mesa, joelhehas 1
tal ias; xícaras.
I ra..s, acmparziras,copos, cupeacsa
tr.ângulares, giaaes de molas para para esporte; ganchos para pesca
caros Qe mesa, cânt
aras, capsuaaso
agricultura, grades de discos ou den- guizos para crianças; halteres; ióicis
N 9 863.008
cristal 'ãadialha.dos cr.a olucics pule,
tes; lança-chamas; maquinas para Isca artificiais para pesca; jogos de
vacinas espelhos, espalhas de tarar
pulverizar c borrifar desinfstantes, danas, Paes da darninó, jogos do
barba, esteiras de la de viaro, esmáquinas batedeiras, máquinas para raquete, linhas pe._ a pesca, lusas
premedores simp'..es de frutas; aos
irrigação, máquinas paia matar for- para box, para esgrima, para joga•de vidro, fôrmas de vido retratalioa
migas e outros insetos, máquinas de dor de pela, para ;assador de soco,
frascos, fiascos isoladores para lipodar, máquinas sachadeiras, máqui- máscaras carnavalescas, mesas de biquidas, frascos de filtrar, LL :'.oS
flt'a l3rary2era
nas ensilhadoras, maquinas cortado- lhar, da campista, de roleta, de xa2, xarope, fruta-iras de vidao de
ras de grama, máquinas niveladoraz drez, mobilias de brinquedo, minia- Requeaer
Carrcacria_s Nicola S. A . ai-atai., funil; galhetas, gallietelras,
=MIM de vento, moto-arados; ro- turas de máquinas, miniaturas de
— Ma nufaturas metálicas
garrafas, garrafões, adornes, guarda,
los' compressores para esfarelar ter- netas, piões, petecas, peças de jogos •
Local. rio Grande do Sul
queijos; arrua; hastes; jardineiras,
ra; secadeiras, semeadeiras; tosado- utensílios dcmésticcs; patins, patiClasse:
6
lava-dedos de mesa, lavuteio.
MS de grama, tratores o, serem usaArtigos: Aquecedores de água de ali- ,s.krros;
de
damas,
pianquetas
para
ginastados em trabalhos de fazendas; vas- netas, picas, petecas. peças de iogos mentação P.I.M., arado para es- rio de meaa, licoreiros; intimadairas,
mantegueiraz, mão de vidro para
souras mecánicas para jardins
ca, paços de jogos de dominó e xa- palhar -neve, máquinas de cortar- grau; pencientea de lustres — . de vidrez, pelotas, planes e outros instru- frios, bombas de ar para pneumáti- dro e de cristal porta-jarros de mesaa
N° 863.002
mentos musicais de brinquedo pisto- cos, bombas para gasolina, de in- potes, pires, pratos, provetas, postao
las de atirar flext s, papagaios de cêndio e eletricas; betoneaas, brocas
paliteraes, puríricaderes do
papel, p anelinhas; quebra-cabeça em elétricas; burrinhos e insuflaaoaas da jóias,
ViCE,7..„ puradmaa; queijeiras, raa'aa
ar,
buchas
quando
parte
de
máquiforma de armar; raquetes, redes de
mas paia f ;e tO,.'.-:; rascas; salade.sa.s,
pisca, redes para jogos . rodas de ro- nas; caldeiras a vapor, carburado- saleiros;
terrinas, tubos para
l eta, revólver de brinquedo; soladires, carimbos de tôrno, cainairos hi- ampôlaa,taças,
tiras, tulipas; vasos, vaias
nhos de chumbo; taboleiros para jo- dráulicos, cavadeiras can- tas, vasilhas vasiliiams, vidro coa
gos, tacos de bilhar, tambores para traidores de tárno P.I.M., chuma- muna laminado, ccinum trabalhado,
âM¢Maerrila wwsnewat
crianças, tainhoréus, tamboretes, te- deitas ou mancais de antifriccão,
d cristal traba'diado, cem cerinicrdsão
nis de mesa, trens e vias férreas pa- letores de dínamos e motores, com- spcial ,m pó d raiai° vidro rara n1
pressores,
condensadores;
espanadora
brinquedos;
varas
para
pesca;
vaRequerente
Dabi Indústria Brasiras, espalha neve, eixos quando parte vi, vidros para srinaas, vidros para
leira de Aparelhos Dentários S.A ras
_ para, solda, vagone.tes;- zepelins de máquinas, êmbolos quando parte autcmóvis, alclroa paia faróis, vidrar,'
Local — São Paulo
vidraças;
de máquinas, engenho de serra, en- para portas d automevis,
Classe — 3
idearas.
genho de cana, engrenagens quando
Artigos — Substâncias químicas, pro
parte de máquinas, freios • quando
dutos e preparados para serem usaN° P.33.011
parte de maquinas; guinchas de fricdos na mecildicina e na farmácia;
ção, guinchos para caçambas de arágua oxigenada., /Mo, plantas medirasto, guinchos de transporte ao,
cinais
_
guindastes; limpadores de cano P.
(ESTÇDO-R.G.S.)
N9 863.003
I.
M., máquinas de imprimir, lubri(4.,
.
Cia. ficantes quando parte de máquinas a
Limi ada
vapor; máquinas de lavar roupa, máLocal Rio Grande do Sul
quinas de costura, máquinas de fuClasses: a e 48 — Título
indelaMe 2T2_)eMrs
rtar • radial e horizontal, máquinas
para o fabrico e acabamento de latas e outros recipientes raetálicos, Requerente: Dabi Indústria Brade
N9 863.008
máquinas borracheiras e máquinas leira de Ap arelhos Dentários S. rta
têxteis, máquinas de tirar cortiça,
o
Local: São Paulo
máquinas de limpar e afiar facas,
Classe: 10
indústria BrasiU)ira
molas para máquinas, máquinas fri- Artigos: Abaixa-línguas, abre-bocas,
talos a vapor, moinhos e agrícolas, adenótamos, afasta.dores, agrafos,
Elequerente — Dabi Indústria Bragoríficas, máquinas de rotular, mar- agrafos para esos, agulhas para ina
sileira de Aparelhos Dentários S.A
motores
de combustão interna, elé- Seção, algodão hidrófila, alicates,
Local — São Paulo
tricos e a gás, motores para bicicle- amalgamas, aparadores, aparadores
Indústria Brasileira
Class — 28
tas e motocicletas; pentes quando para fins médiaccirúrgicos, aparea
Artigea — Na Clasaa
Req .erente: Dabi Indústria Brasi- parte
de máquinas. penteadores de lhos para masssagens, aparelhos de3
leiro
de
Ap
arelhos
Dentários
S.
A.
N9 863.004
teares, rolos para estradas serra me- presão arterial, aparelhos de diaterLocal: São Paula
cânicas, saras hidráulicas, serras de mia, aparelhos de raios ultra-vielataa
Classe: 32
fita, tornos mecânicos, tornos de re- aparelhos de raio X, aparelhos da
ArtaSs: Albuns; impressos destina- vólver,
tornos automáticos, tornos inira-vermelho, aparelhos de surdez,
dos à leitura; folhinhas impressas, verticais,
turbinas, tubulações para assentes para enfermos, ataduras;
jornais; publicaçees em geral, pro- caleiras; válvula
de uso de máquinas bisturis; conta gotas cutelaria cirara
gramas radiofônicos, programas teie. Industriais, veias
de ignição para gica, cadeiras para clínica mediara
visionados, p eças teatrais e cinemamotores, válvulas e ventiladores cambraia hidrófila canulas, cataplastográficas; revistas.
quando parte de máquinas.
ma- de feltro, catgut, cera para Ina
crustações e articulações, cera lamao
N9 F63.007
N9
863.009
l]HirM g ria aresUra
nada, cera colante, cintas para fins
clínicos, cintas umbelicais, colheras
Reverente — .Dabi Indúsia a Biasicortantes, compressas de tecidos,
loira de Aparelhos Denteries S.A.
Local — São Paulo
costótomos, curetas; dentes artifia
Classe — 49
ciais, dentaduras, depressores, dilata.
Artiaos Jogos, brinquedos, artidores, pranos, duchas vaginais; eled
vadores, espartilhos, eapéculos vagi.
Urra desportivos e passatempos, a saliaT: Albuns para recortar e armar,
¡acra, esponjas clinicas, estufas, esc,
Findi'uo4Aa
Errcaellor?
aviões, automóvel% aros, argolas; bipátulas, escalpelos, escopros, extraün3ãeck,2wfic, Deadlleh)
lhetes de lotaria, barcinbas, bonecas, Ra:ias:saía:
Requerente: andrilstria e Comércio tores, =cavadores; fios de linha
atila
e
Comércio
para
feridas, facas; ganchos paro
bonecos, baralhos de cartas, bolas
de Produtos Alimentícios
Mano]
para todos os esportes, brinquedos em de Produto; Alimentícios
músculos
celafômetros, gazes, godiManol
Ltda.
Ltda. •
vas, foivas, gê.sso, grampos para soo
forma de animeis, balõss de brinLocal: Rio Grande do Sul
turas,
guta-pz.n.
quedo, bilhares, brinquedos mecânicha; histerfanctros.à
Classe: 5
Local: Rio Grande do filui
irri gadores, instrumentos cirúrgiccis
cos, brinquedos em forma de instruArtigos: Na classe.
Classe: 15
para operações; ligaduras de cânhamentos musicais, brinquedos em forma da armar, brinqüedos em forma Artigos: Artefatos de cerâmica, pormo, líquidos e p6,3 para limpeza e poN9 863.010
celana, faiança, /ouça vidrada para
de fearamentas, brinqu: doa em forma uso
limento para fins odontoldgicos, lixa,
caseiros, aparelhos de chá e café,
de meauinas, brincadidos de corda e
luvas e dedeiras de borracha, limas
de
jantar,
serviças
de
refrescos
e
de
brinqurdos de borracha Com ou sem
para ossos, lancetos; radscaras Proa
bebidas,
a
saber:
Abajures
de
lamassolda; enraiai/as, cr.zr:zutnlias, catrataras da saúde e da vida humanas
minhocs, Cartas de jogar, chocalhos pião, açucareiros, apanha-moscas;
moldes dentários, massas plástica
bacias
de
latrina,
bandejas
banhei..
para fins otIontolórsicos, máscaras
caneleiras para esportes, cartões para lóto, casinha de brinquedo, casi- ras, Inscoteiras, bidês, bilhas, botepara anesteala, martelos; olhas artid
nhas de armas, cadeiras de brinque- dasis, botijas, bules; cafeteiras, cariaficials; perfuradores, pés e braças
dos, =fainas a envelcpas com £â- ras, castiçais chavenas, centros de I Requerenta : Dabi Indústria Bra,s1- artificiais, placas para osos,
pea r 's
lhas parpara racortar e armar, calçados n1 r-r. , cempeteiras, cubos; descsasos leira de Aparelhos Dentários S. A. de guta-percha para obturaades
de
eara bonecos, cordas para pular, cla- de porcelana; escanacleiras. es preLocal; são Paulo
WIRIS, porcelana, • potestores para

1
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gelos, pincéis para

garganta, picos
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ges para pedreiros, correntes cabides,

Classe 45
• 863.0A0
Artigos: Agua oxigenada, água de aoVania, água de quina, água de rosas,
água de alfazema, amônia perfumada;
batons, brilhantinas; barbas artificiais,
bigodes artificiais; cila (artificia%) cre- 57iiaértiY4544,
mes para a pele, cosméticos para a
pele, carmim, cheiros em pastilhas; decoadores; distintivos, dobradiças; en- sodorantes, depilatórios, dissolventes; Üequerenteg1L,
xadas, enxadões, esferas, engastes, estojos de escOvas, essências, extratos,
Local: Rio Grande do Ss3 't61)
esguichos, enfeites para =aios, es- esmaltes para unhas, escOvaa para O
Classes 3 e 48
tribos, esferas para arreios_ espuma- cabelo, dentes, cílios e unhas; fixadoTítulo
deiras; formões, foices, fáro para res para o cabeloa glicerina perfumada
cortar capim, ferrolhos, facas, fa- para uso de toucador, grampos
fala 863.020
pari
o
cões, fechaduras, ferro comum a carN9 863.012,
vão, fruteiras funis fôrmas para do- l cabelo; incensos; lápis para maquilaces freios para estradas de ferro, fri- gem, loções, loções para barba, líquigideira,91 ganchos, grelhas, garfos, dos dentifrícios, lixas para unhas; 6leos
ganchos para quadros, gonzos para para o cabelo; perucas, papeis perfuRijC6'.)
["1
carruagem; insígnias; 'limas, ,lâmi- mados, perfumes, petróleos, pente; poPC'd
nas, licoreiros, latas de lixo; jarras;
'OMUMa &NUM),
machadinhas, molas para pôrtas, madas para a pelede, pó de arroz, pasmolas par venezianas, martelos, tas dentifrícias; rouge, redes para o
ündústria BrasileireG marretas, matrizes; navalhas; púas, cabelo; sabões e sabonetes perfumados, Requerera e: Dabi Indústria Brasileira
de A parelhos Dentários S.A.
pregos, para fusos, picões, por- sais perfumados, sachetes; talco perfuRequerente: rarrocerlas Nicola S. A. pás,
ta-gêlo, poseiras, porta-pão, p orta- mado, tinturas para o cabelo, tijolos
Local: São Paulo
— Manufaturas Metálicas
jóia, paliteiros, panelas; roldanas, para unhas; unhas artificiais; vernizes•
Classe 40
Local: Rio Grande d'o Sul
ralos para pias, rebites, regadores;
Artigos: Na classe
Classe: 21
serviços de cil,á e café, serras, ser- pare unhas, vinagre aromático; xampú
N.° 863.021
Artigos: Veículos e suas partes inte- rotes, cachos, sacarrolhas,; tesouras
N.° 863.017
grantes, a saber: Aeronaves, aerosta- talheres, talhadeiras, torquezes, tetos, aeroplanos, alavancas de freios, zes, travadeiras, telas de arame, toramortecedores, ambulâncias, assen- neiras, trincos, tubos para encanaFeidUáCk
tos de veículos, aviões, automóveis; mento, trilhos para portas de correr,
balões, bicicletas, barras çle freios,. taças, travessas, turíbulos; vasos, Vaa
do Sui -310 _"9„-LY
barras de tração, braçareiras de cai' :ui
silhaanes, verrumas.•
am, braçadereiras de, eixo, braçadeiRequerente: Kauer, Klein & Cia. Ltda.
ras de molas, braços de veículos;
N° 863.014
' anal: Rio Grande do Sul
charretes, carros de bagagens, carretas, carretas de alilharia, carrinhos,
Classes 3 e 48
carrinhos de mão, carrinhos para
S'eataskal'
Título
pedreiros, carros para carga, carros
863.022
para estrada de ferro, carros, caminhões, carrocerias, caroças, carruaRequerente: Dabi Indástria Brasileira
gens, carros tanques , camionetes,
findústria
de Aparelhos Dentários S.A.
Chassis, carburadores, chapas de caIndústria e Comércio de
Local; São Paulo
beçalho de veículos, chapas circula- Requerente:
Alimentícios 1VIanol Ltda.
Classe 3
aes de Veículos, charneiras, coches, Produtos
Local:
Rio
Grande
do
Sul
Artigos: Substâncias químicas; produconexões de tope de veículos, cubos
Classe:
4
para propulsores, cubos; desligado- Artigos: Algas marinhas, algodão tos e preparados para serem usados na
ilunchliz2u. ea 12 weGiillefiwe".
res; eixos de hélices, eixos de loco- em rama, âmbar, asfalto, argila re- medicina e na farmácia; água oxigena.
motivas, eixos de veículos, embarca- fratária, areia para fundição e moRequerente:
Indústria e Comercio
da, Rido, plantas medicinais
'
pões,
elevadores, engates de borracha, nazítica, asbestos, azeviche; bauxita,
de Produtos Alimentícios Manol
N.°
863.018
ngates de ferro, estribos para car- barbas e barbatanas de baleia,
Limitada
ruagens; estribos de veículos; freies borracha bruta, breu; cola, cânhamo,
Local: Rio Grande do Sul
automáticos, f raios pneumáticos, cana da índia, cabelo ou crina aniClasse 7
freios para estrada de ferro, ferro de mal, cõrantes animais, vegetais ou
paralama; galerias; hastes de minerais em bruto ,cascas para curArtigos: Máquinas e utensílios para
elculos, hélices; iates, injetores de tir, cêra virgem, cardas, cinzas, corserem usados exclusivamente na siaria
lo com o tiva s; jogos de engrenagens, tiça, caolim, capim, cêra animal ou
cultura, a saber: Adubadeiraa, aradoe,
jogos de rodas, jogos de rodas para vegetal chifres, conchas, coral; esarrancadores de tocos, ancinhoo eezatransporte de toras; lanchas, Iara- permacete, enxofre, estopa; folhapilhadores combinados; bombas de jaza
chões, liteiras, locomotivas; molas de gens, fibras; gomas e -colas em brujRdIMPI@
2álhi72
dias, bombas para adubos; ceifadeirata
veeulos, motocicletas, motociclos, to, gorduras, grafite e guanara em
monociclos, motonetas; navios, ôni- bruto, gomalaca, gutapercha; hervas
carpideiras, cultivadores, caideirao o
bus: painéis de armação de veículos, em bruto; juta; lã em bruto; mivapor para fins agrícolas, charrua%
para-choques, pára-lamas, pontões nhocas, madrepérola, marfim, mau- Requerente: Dábi Indústria Brasileira escarrificadores, enxofradeiras; faceto
de Aparelhos Dentários S . A.
reboque; remos, reboque para' trans- gana, minérios, madeiras brutas, acapara máquinas agrícolas, grados artla
por t e, rebocadoras, rodas para badas, semi-acabadas, aplanadas e
Locai: São Paulo
culadas, grades triangulares, grades do
veículos; saveiros; tambaares de freios, compensadas; nacar; óleo de esper.
Classe 46
tendera tilbures, tirantes de carros, macete, óleos em bruto; paina, pa- Artigos: Artigos e preparações para molas para agricultura, grades de dica
tratores d'e carros, tratores, troles, rafina, pasta de papel, de madeira, conservar, polir e
limpeza em geral, a cos ou dentes; lança -chamas; máqut.
trenós, triciclos, trucks de locomo- de algodão ou lã,- pedras, pêlos de
nas para pulverizar e borrifar deslaça,
tivas: vagões vapores.
de animais, penas, penugens, piassa- saber: Algodão preparado para limpar tantas, máquinas
batedeiras, máquinas
va, pixe, põlpa; raizes, rami, resinas; metais e móveis, anil, amido, azul da
Prussia e Ultramar para lavanderia, para irrigação, máquinas para matea
sêb0 serragem; talco, terra cota,
N9 863,013
turfa.
abrasivos quando para conservar e go. formigas e outros insetos, máquinas do
lir, barrilha, buchas para limpar e po- podar, máquinas sachadeiras, máquinas
aa° 863.105
lir; cera para assoalho; composições ensilhadores, máquinas cortadoras do
para limpar maquinismos, carbonato de grama, máquinas niveladoras, moinhos
potassa, cera para lavanderia; deter- de vento, moto-arados; rolos compresa
gentes; extrato de anil; flanelas pre- sores para esfarelar terra; sagadeiree,
Requerente: Dabi Indóstria Brasileira paradas para limpar metais e móveis semeedeiras; tosadores degrasna traIndústr1a Brasileira
fécula para tecidos, fósforos; goma tores a serem usados em trabalhos do
de , Aparelhos Dentários S . A .
para engomar, gome para lavanderia e fazendas; vassouras mecânicas nora
Local: São Paulo
jardins
lavadeira, graxas Para clçdos; líquidos
"ra-r aa 'aa,da,tria e rem ércio de
Classe 56
N.° 863.023
Pra" a 'cs a.a' rnenticios Manol Ltda.
pra tirar manchas e branquear roupas;
R an, (1 de_ ati !idade; Serviços
eanl: Rio Grande do Sul
óleo para limpez de carros; preparaN.° 863.014
a
ções para desengordurar e branquear,
rlaase: 11
pomadas para calçados, pasta para poek.1 f iaos: Par- a a, antas de . tõda espélir, preparados químicos para tinturara e, ar! le i a r'a em geral e outros artigos 4e metal, a saber: Alicates, alaria e lavanderia próprios para tirar
va e ess . armações para óculos, arruemanchas de roupas, preparados paia
Indústria Brasileiro
la s . argolas, Iciravas, raaaacões de
lavar, pós de brunir metais; soda para
Indústria Brasileim
mo ( a l . aba i cioras de latas, arame liso
lavanderia,
sabão
em
pó,
sabão
cumurn,
ou farpado, assadeiras, açucareiros; Requw:en- e: Da Si II: n
1:'stria
sapcmáceos sulfato de soda, edlicato de Requerente: Dabi -$ndústria Brasilenaa
brocas. higorra s, baixelas, bandeias,
de Aparelhos De, ' tários S. A.
sódio,.; seda cáustica; tijolos de polir;
bac'na, baldes; hombonieres, bules;
de Aparelhos Dentários S . A.
Local: São Pauto
• cadinhos, cadeados, castiçais, colhevelas
Dlocal: SU Paulo

anatômicas, protetores; roupas protetoras da saúde e da vida humana,
rolos cirúrgicos de lã de pau, ruge e
rodas para desgate dentário, retoscôpio rugia, ruginas; sarjadairas,
aandaraca, s,êtta e crina para aotus
raia sacos para gêlo e bolsas para
agua quente, sondas, seringas para
gins médicos, seringas para lavagens
la injeções, serras, serras para raegliotornia; tampões higiênicos preservativos, tira-lei, termômetros, tesouras, trepanos, toalhas higiênicas;
ventosas, verniz isolante para. fins
odontológicos.

chaves, creznonea, chaves de parafli.
soa, conexões para encanamento, colunas, caixas de metal para portões,
canos de metal, chaves de fenda,
chave • inglêsa, cabeções, canecas, copos, cachepots, centros de • mesa, coque teleiras, caixas para acondicionamento ne alimanaos, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas,

ife©
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Classe 34
Artigos: Capachos, cortinas, cortinast
automáticas, cortnstdos; encerados; li-I
Micos; mosquiteiros; oleados; panos
para assoalhos e paredes, passadeiras;
tapetes de peles, tapetes de madeira,
de esteira, tapetes, corda e coitiça
N.° 863,024
.

gxelco Agro- Industriai
`,LimitaCI
Requerente: Exelco Agro-Industrial
Limitada
Local: Rio Grande do Sul
Nome Comercial
N.° 963.015

Requerente: Exelco Agro-Industrial
Limitada
Local: Rio Grande do Sul
Nome Comercial
N,° 863.026

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

N.° 863.030

DACTHAL,
Requerente:, Diamond Shamrock
Corporation
Local: Clevelend, Ghio, Estados
Unidos da América do Norte
Classe 2
Artigos" Herbicidas
Isl.° 963.031

Ç? t,AN,mnA tc1 NA
Requerente: Canadian Hoechst
Lirnited
Local: Montarei, Província de
Quebec, Canadá
Classe 3
Artigos: Um produto farmacêutico
base de penicilina-estreptornicina
N.° 863.032

MENSAGEIROS DA

1\lb niembro de 1968' 5405

conserva e ao natural, carnes salgadas,
chouriços, chispes, camarões, extratos
de carne, fiambre, lombo, lagostas, /ínguas frescas e defumadas, presuntos,
ostras, sardinhas, cernes em geral e
seus derivados, aves e caças abatidas,
rações balanceadas
DL° n63.036

—N.
Matadouro Frigorifico
•
Lagoe'rise S. A.

r•

Requerente: Helder de Souza
Vasconcelos Lopes Correia

Local: Guanabara
Classe 11
Artigos: Fechadura.
N. 0 863.027

Lagoense S.A.
Local: Rio Grande do Sul
Nome Comercial
N.° 863.037

-

Èe-stiva) internacional do Cinema

do Rio de Janeiro
Requerente: S . A . D:kio de Noticias
Local: Guanabara
Expressão de Propagando
Classes 8, 32 e 33

.CRISTAL FILMES
~elitr'?‘:0-:

Brasileira
Requ...ronte: Aerojet

lhe S MGEES BOYs
I

Requerente: Jose Lucas da Silva
Local: Estado do Rio
Classe 50
Atividade: Conjunto musical
N.° 863.028

IRGASTAT
Requerente: J. R. Geigy S.A.
Local: Basiléia, Suíça
Classe 1
Artigos: Produtos químicos para serem
piados no tratamento de fibras ou fios
hasteia, ou de artefatos compostos de
fibras ou fios texteis
N.° 863.029

Química

Requerente: Cristal Filmes Produtora
Industrial Ltda.
e Distribuidora Ltda,
Local: Guanabara
Local: São Paulo
Classe 48
Artigos: Desodorantes, água de colôClasse 32
nia, baton, cosméticos, - escôva para os
Artigos: Filmes cinematográficos
dentes, para o cabelo, para qs unhas;
N.° 863.034

Requerente:
'equere
igind
te,:
E
x M
taerylls
anic—
ja
p8:L
atedspa.
R
irl:eiirda
Locol: Guanobara
Cla3ie 50
,.!art içns de r13.-e,entaçO3s, exportações
e importações

N.° 863,043

Reqt. crente: Indústria de Re opas
Grisbel Ltda
Local: Guanaba)
Classe 36
Artigos: A.-aguas, aventais bermudas,
b!usas, blt.sões, calcinhas, calções calai:MS. can isolas, capas, casscos
Las, c cinturões, combinações,
cuaces oclmans estolas, c ardas fraldas: rIL C -PÓ, gravatas, -aaanas, len.
ç .t3.
g( n es calças, muna4 paletós
pijamas, pulooveres, roupai feitas, rouslaks, sobretudos soutiens, sungas, turbantes, uniformes, vestidos, véus •
visons
N.° 863.044

esmalte para as unhas, fixador para o
cabelo, laquê e sprey pare o cabelo,
lápis para maquilagem, loção para a
tarba, bigode e cabelo, pasta dentifrieia, perfumes, pó de arroz, pés para os

Requerente: Indústria de Roupas
Grisbel Ltda.
Local: Guanabara .‘"
Classe 36
Artigos:
Allaguás,
aventais bermuda',
dentes e para o cabelo, sabonet-1, talco •
,lusas, blusões, calcinhas, catOes, Cae rouge
Requerente: Matadouro Frigorífico
nisas, cen isolas, ct.pas, :a ia,•c,s
Lagoense S.A.
N.° 863.039
95,
t I , tos,
cinturões, .:o-nb n egões,
Local: Rio Grande , do Sul
CUCC, s, dolmens, estolas, fardas; fial.
Classe 41
dis gt (:,rda . pO, gravatas, jao,,nes, len:
Artigos: Substâncias alimentícias e
'().4 ilrne ries calças, marras, paletós,
seus preparados. Ingredientes de alin as
ooveres. r -p-as feitas, --ited
mentos. Essêncie1 alimentícias

LAGOENSE

shot ts,

N. 0 863.035 .

Requerente: Musexport Linnted
Local: Canadá
Classe 40
Artigos: Travesseiros e almofp/as de

slaks, sobretudos soutiens, sungas, tu'
..,Lidus, véus •
V4..".,OnS
^

N.° 863.04yi

material elástico, especialmente de
materiais plásticos

marimekko
Requerente: Marimekko Oy
Local Helsinki, Filândia
Classe 16
Artigos: Materiais de constrição, pedra:: naturais e artificiais, cimento cal,
argamassa, gesso e cascalho; tubos de
concreto ou cimento; produtos para a
construção de estradas; asfalto, piche
e betume; casas transportáveis. mono•
alentos de pedra; chaminés; inclusive
construçâes completas para banhos de
sauna

f..5 •

N.° 863.038

Requerente: hamar Silva Borges
Local: São Paulo
Classe 32
Artigos: Filme cinematográfico
. DL° 863.033

indústria

Requerente: Exportadora Macaense
de Sal Ltda.
Local: Rio de Janeiro
Classe 41
Artigos: Sal
N.° 863.042

Requerente: Matadouro Frigorific0

I Indústria Brasileira

Indústria Brasileira

N.0 863.047

tNito
NYC/

N.° 863.040
12111111111
eto, 0(Zi

atefter
da -tôrre
.
.
Requerente: Matadouro Frigorifico
Lagoense S. A .
Local . Rio Grande do Sul
Reguei ente: Maria Luiza de Castro
Classe 41.„
Andrade
Artigos: Carnes frigorificada.
,aor.as,
Local: Guanabara
frescas e em conserva, saiam as, :el.,
Classe 38
ch t mortadela, linçuiça. pai ), ltanna
Artigos: Na classe
toucinho, peixes enlatados, frei :os, ,rn

g;.
° c‘04Z'\°
9\%—

Requerente. Indústria de Rnipas
Grisbel Ltda.
Local: Guanabara
Nome de EmprIssi

640e •&uarka-feh
N.0 863.046

mzilleSym

açoqueresste Bacraft S.A. Indústria
,de Papel
Local; Bahia
Nome de empresa
N.° 263.052

Indústria e Comérc .) tze
_ Produtos Químicos e Alimentícios
Sildaro Ltda .
Local: Rio de Janeiro
Classes 41 e 46
'Artigos: Arroz, azeite, biscoitos, cafa.
ustá.4.e4;06
chá, chocolate, cereais, carnes em coacervas ou não, doces em conservas ou
não, erva-mate, farinha, féculas, leiPo, frutas em conservas ou não, gor,Sa.eueB,ciosa.-13Z
duras, legumes em conservas ou não,
manteiga, massas alimentícias, mel de
abelha, milho, peixes em conservas ou Remerente: Imobiliária Comeba S.A.
não, sal temperos e vinagre. Amidos
Ice. e Construções
anil, goma para lavanderia, graxas
Local: Bahia
Classe: 33
para limpeza, e para tirar manchas,
Título de Estahelecitnento
líquidos para branquear roupas, líquidos para limpeza de móveis,- óleos
N.° 863.053
para limpezas, pós para lavar e branquear roupas, sulicato de sódio, sulfato
'de seda, sabão em líquido, em pó e
sólido (não perfumados, sabão comum,
sebo e s,aponária
N.° 863.047
Rectuerente: Comerçanio Comercial
Auto-Peças Ltda.
EIVIPRÉSA,
Local: Bahia
- Classe: 38
GÁZETIIIIA UNTA
Artigos: Na classe
N. o 863.054
Requerente: Empresa Gazetilhsi
• Limitada
Local: Rio de Janeiro,
E g»
t) . 1
'ÇS
Nome de Empresa
N.° 863.048

Requerente:

Casse: 42
Artigos: Aguardentes aperitivoe, batidas, bitter, brandy, cervejas, chopps,
conhaques, fernet, gin, licores, piperliOd
t,
C empo
1210
rWd-'1 mint, quinados, rum, ' sucos alcoólicas,
vinhos, vodka, whisky
GLIARIABAR%
Classe: 43
Artigos: Águas gasosas artificiais,
águas gasosas naturais, bebidas. não
Requerente: Hospital Campo Grande alcoólicas, garapa, groselsos, guaranás,
Local: Guanabara
refrescos em geral, refrescos líquidos,
Classe: 33
refrescos preparados, refrigerantes, soTítulo de Estabelecimento
das, sucos dt frutas para bebidas
Classe: 50
N.° 863.058
Aplicação: Serviços de bar e restaurante e organização de atividades
esportivas
Ftacoo U©
-acato>.
Ns. 863.063-081
N.° 863.057
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Péciras a Decomções Ltd@
itequerente: Itacolomito
Pedras tis Decorações Ltda
Local: Guanabara
Nome de Empresa
'N.° 863.0,%

.,•••n•••n•31nI

l========••••,-,

-j Ind. Exaã

ND.

RÀ$0,E11n.)

Requerimento: Cie Industrial
de Sabões e Conexos Ltda .
Local: São Paulo
Classe; 3
Artigos; Álcool para farmã aia; produtos medicinais para banho; detergentes medicinais; sabão medicinal
N.° 863.060.

Requerente: Lacticínio Califórnia
Agro-Pecuária Industrial Ltda .
Local: Bahia
Clase: 41
Artigos: Na classe
N.° 863.055
Requerente: Anita Ney Bastos e
Hernilce de Souza Paer
Local: Rio de Janeiro
Clase; 41 .
Artigos: Doces
N.° 83.049

FRINOR
F RIOS DO

NORDESTE
LT DA
_

COMPACM-CASSETE.
indStrie
Bradaeir
Requerente: T. Tanaka & Cia Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 8
Artigos: Aaparelhos gravadores d
som e gravadores de fita
TERMOS DEPOSITADOS
EM 20-9-1968
N.° 863.061 -

F _AM UNI O M
Requerente: CIE , c- sttutora e
Incosporadora Eldorado S .A.
Local: Bahia
Classes: 38 e 50
Sinal de Propaganda
N.° 863.050

SERTÃO GRANDE

DA SEUL

Requerente: Gino Merigo
Local: São Paulo
Classe: 33
Título
Class-2: 33
Titulo
Class 2 : 33
'nulo
Class::: 35
T tulo
Class:': 33
T tulo
33
T tulo
Class::: 33
7 tulo
Cla -sz. : 33
T tulo
Classr: 33
T tulo
Classe: 33
T fulo
Classe: 33
•T:tulo
Classe: .33
Tátil°
Classe: 33
T:tulo
Classe. 33 Título
Classe: 33 Título
Classe: . 33 Título
Classe: 33 Título
Classe: 33 Titulo
Classe: '33 Titulo
Classe: 33 Título
N° 863.082

?RUI '19112:MCM
• Purl,'29,9

Requerente: Frinor Frios do Nordeste
Limitada
Requerente: E. R. Squibb lis Sons.
Local: Bahia
inc .
Requerente: Comissária Galeão 5. A.
Nome de empresa
Local: Estados Unidos da América
Corretagem de Imóveis
Classe: 3
N.° 863.056
Local: Paraná
Artigos: Anti-inflamatório
Classe: 33 Titulo.
N.° 863.062
N° 86. .083
SER ia0 GRANDE DA SERRA
/ NOR
ESTÂNCIA .CLUBE

Cerda CENdO

Requerente: Gine Merigo •
Local: São Paulo
~dl?
Classe: 41
Requerente: Frinor Frios do Nordeste
Artigos: , Açúcar, arroz, assados, aves
Limitada
abatidas, atum, azeite, azeitonas, baLocal: Bahia
calhau, churrascos, coalhada, .doces, Requerente: Comissária Calvão 8 A
SZeqUareate: Bacraft S.A Indústria
Classe: 8
Corretag em de friáveis
12ite,
de Papel
Artigos: Na classe
Local: Paraná
presuntos,
Local: Bahia
Classe: 41
Classe: 33 Titulo
q
ueijos,
sanduíches,
tortas
alimentícias
Classe: 30
Artigos: Na classe

riONP
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Requeornte: José Lopes de Almeida
Local: Rua Mitá, 116
Requerente: Tranquil/o Giannini S. A.
Classes: 8 o 21
Requerente: Comissária Gaivão
Indústria de Instrumentos de Cordas
A.
Artigos: Artigos de classe
Corretagem do Imóveis
Local: São Paulo
Classe 9
Local. Paraná
N°
863.091
'
Artigos: Acordeão — bandolins —
Classe: 33 Titulo
bandolas — banjos — baterias — ba..."••••••••••?"...
.....r.•n•••nn••n
tutas — berimbaus — caixas de músiN° 853.085 '
ca — cordas para instrtwientos musicais
MARCA
— cometas cuicas clarinetes —
cavaquinhos — castanholas — clarins —
• LAsim MIEM •
flautas — foles — gaitas — gongos —
guitarras — Jonzos — harpas — harmônicas — órgãos — liras — maracas
Requerente: Márcia — Comércio de — órgãos elétricos •
pandeiros — pis' Plásticos Ltda.
tão — pianos — pianolas — pratos de
Classe: 28
4Reciuerente: Edú Ungaretti Las Casas
baterias — rabecões — realejos — raArtigos: Bolsas Ce -matéria plástica beca — saxofones — surdinos — IamLocal: Rio Grande do Sul
bor:m
tarrachas — trombones — tuClasse: 50
N° 863.092
runas — tuba. — violas
violinos —
Artigos: Financiamento, credito, invesviolõés e . violoncelos
timento, distribuição de títulos (Serviços de)

17.3.J.'W

Ífj[7Èüiag

kuvr7rn

ohonoloto
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o

nt/rnonto

Requeernte: Indústrias de Chocolate
Lacta S. A.
Local: São Paulo
Classe 41
Artigos: Balas — bombons carmim.
los — csocolates — drops — pastilhas
— pralinés — doces — chocola.cs com
frutas — torrões — confeitos — frutas
em calda, em massas e cristalizadas
bolos — geléias — pós para pudins, o
para bolos — biscoitos — bolachas
pães — pães doces — sorvetes —
rulitos e SUCOS de frutas para fins
alimentares
N' 853.101

9

I\1 863.096

PEAI-TU

N° 863.086

12.2.4.5

: EINSTRaA NASiifin4

1"\
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T R O OM a N

llequcrcu.e: Acessórios Santana Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Nome de Emprésa
N°.863.087 ------------

Requerente: Luiz Neves dos Santos
Indlistria Bras; leiro
Local: Guanabara
Classe: 47 •
Artigos: Fluido para freio, graxas e
Requerente: Veralinda S . A. Engenhaóleos lubrificantes
ria, Indústria e Comércio
Local: São Paulo
N° 863.093
Classe 16
Artigos: Na classe
1\19 863.097

UP-ONAX
fld j sfria Brasi leira

Indústria Brasileira
-Requerente: Sul Fabril S.A.
Requerente: Milward as Filho
Local: Santa Catarina
Local: Guanabara
Classe: 36
Classe: 13
&razoa: Artigos de vestuário, de tida Artigos: Jóias e pedras preciosas
Sorte, inclusive de esporte e para crisemi-preciosas
anças (fraldas, cueiros etc . )
N° 863.094
N° 863.088

201.DEGMBWil\N
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Cibrapel — ComerclaS '@
Importadora Brasileira de Papéis,
Embalagens Ltda.
Local: São Paulo
Classe 17
Artigos: papel carbono
N° 863.102

Requerente: Laboratórois CAndrómaco
S. A.
Local: São Paulo
Classe 3
Artigos: Medicamento indicado no tratamento de afecções do aparelho
digestivo

•
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iRIERliTROM WASULEORA
er ente : Tranquillo Wannini 5. A.
nvealerente: Nelson eeçanlitt de Aze- Indústria de Instrumentos de Cordas
vedo
Estabelecido em: São Paulo
Local: Rio de Janeiro
Classe: 9
Classe: 50
Artigos: Accrdeão, bandolins, bandoAtividade: Conjunto musical
las, bardos, baterias, l.atutes, berimbau,
caixas de música, cordas para instruN° 863.089
mentos musicais, cometas. cuicas, clarinetes, cava ouinhos, castanholas, clarins, flautas, foles, gaites, gongos, guitarras, gonzcs, harpas, harm(Wcas, órliras, maracas, 6rgãos al6tricos,

Li

Requerente: Almir Nunes Spalla
Local: Rio de janeiro
Ap licação: Jornal Semanário
Classe: 32

pandeiros, pistão. pianos, pianol ,'s, pra-

toá de bateria, rabec5es, real &os, rabeca, - saxofones. surdinas, tambores,
tamborim, tarraches, trombones, turunas, tuba, violas, viclinos, violões o
violoncelos,

••,==>

Requerente: Laboratórios Andrómaco
S.A.
Local: São Paulo
Classe 3
Artigos: medicamento antiparasitário
N. 863.098
Requeernte: Indús!rias de Chocolate
Lacta S. A.
Local: São Paulo
Classe 41
Artigos: Balas — bombons — caramelos — chocolates — drops — pastilhas
lhas — pralinês — doces — chocolates com frutas — torrões — confeitos
— frutas em caldas, em manas a caostalizadas — bolos — geléias — pós para
pudins e para bolos — biscoitos —
bolachas — pães — pães doces — sorvo2es — pirulitos e 'sucos de frutas para
fins alimentares

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Cibrapel
Comercial O
Importadora Brasileira de Papéis,
Embalagens Ltda.
Local: São Paulo
Classe 17
Artigos: p'apel carbon.
N° 863.103

e. o F

E3 R

5

Pnddst p ío BrasOlern
Requerente: Cofibras Companhia
Financiadora Brasileiro
Local: São Paulo
Classa 21
ârtigess
class\
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coa de Máquinas; dragas MedialicaS; quinas pulverizadoras; máquinas pu
eixos de maquinas; eletrodos; ém130- rificadoras; máquinas rachadoras;
Los; engenhos de Cana; engenham de máquinaa refinadoraa; máquinas se.
serra; en.grenages de máquinas; e ~oras; máquinas separadoras; má.
M
O
N
T
.
E
M
.
Ct
R
catais, estilaras de máquinas, asma- quinas serradora; máquinas solda.
M
ris Mecânicas; estassanizadores; ex- aoras; máquinas sopradoras; máqui.ncliSstre
Reqt crente: Montemór — Incorporado- cêntricos de máquina; face nar.`;ee.s nas torcedoras; máquinas torneadoRequerente: Cibrapel — Comercial e ra e Administradora de Imóveis, Ltda. de máquinas; * ferramentas mecâni- ras; máquinas trituradoras:. máqui
cas; ferramentas partes de máqui- nas urdidoras; máquinas ventilado.,
Local: São Paulo
Importadora Brasileira de Papéis,
nas; filtros de máquinas; atiles de ras; marteletes mecânicos; martelas,
Embalagens Ltda.
maquinas; " fordas de máquinas, fôr-- mecânicos; mecanismos de máquiClasse 50
Local: São Paulo
Artigos- Compra e venda de imóveis — ros de máquinas; forquilhas; fran- nas; moinhos, molas de máquinas;
Classe 36
de máquinas • de costura; Motores; munhões para máquinas;
tütigos: Agasalhos — anáguas — blu- administração — engenharia — finan- amores
freios; fresas; furadores de maquie par afusos para máquinas; pedais de
Das — botas — botinas — blusões — ciamentos — terraplanagens — lotea- nas; furadores mecânicos; gatilhos
pentes de máquinas; penboinas — bonés — cartolas — casa- mentos — cobranças — corretagens — de máquinas; geradores de corren- maquinas;
de teares; pingadores do
urbanização — pavimentação — arrua- tes; grelhas de máquinas; gruas; teadores
- coletes — capas — chales —
máquinas; pilões partes de máquichecais — calçados — chapéus — cin- mentos — arquitetura — planejamentos guias partes de - máquinas; guinchos; nas; pistões 'para máquinas; placas
—
incorporações
—
empreendimentos
—
caltos — cintas — combinações
g uindastes; hastes de máquinas; in- para tornos; placas partes de máconstruções e investimentos
ças de senhoras e de crianças — calsufladores de ar Para máquinas; quinas; painas; planetárias; .platina
ções — camisas — calças — camisejuntas para máquinas; lançadeiras dos de motores; polias; politrizes;
N9 863.109
tas — cuecas — ceroulas — colarinhos
para máquinas; lanças partes cie pratos de máquinas; prensas; ralca
maquinas; lubrifiCadoros partes de de máquinas; receptáculos de • mácasacos — echarpes — fantasias —
bríiicadores partes. de máquinas; quinas; redutores para -máquinas;
gravatas — gõrros — jogos de lingerie
macacos; mancaisn antifrieçao; ma- reguladores de fôrça para máquinas;
— jaquetas — luvas — ligas — lennivelas de máquinas; máquinas reguladores de velocidade; para má.
AMAR 9 919-10S,'
ços — montõs — meias — maiõs
abanadoras; máquinas achatacioras; quinas; rolamentos de motores; ro.
, mantas mandrinão — mantilhas —
A1 6-:: 4L6 . SÃO PAULO
máquinas acionadoras; máquinas los partes de máquinas; rotativas;
paletós — penhoar — pulover — peleadelp,:açadoras; , máquinas afiadoras; rozores; segmentos; separadores, parrinas — ponches — polainas — pija..ã• o Peng I o-Capí f
máquinas ajustadoras; máquinas tes de máquinas; tambores, parten
Mas — punhos — perneiras — robe de
alargadoras; máquinas alimentado- de , máquinas; teares; tesouras mcchambre — roupão — sobretudos —
ras; máquinas alimentadoras; má- cftnica.s; tornos; tremonhas; tubula
Requerente: Armarinhos Alô-Alô
suspensórios
saídas de banho —
quinas alisadoras; máquinas aluma- ções para caldeiras; turbinas; válSão
Paulo
Ltda.
rsweater stolas — shorts soutiens
cloras; máquinas amassadoras; má- vulas, partes de máquinas; ventilaLocal: São Paulo
slacks — taier — turbantes —
quinas aplainadoras; máquinas ar.. dores, partes de máquinas; ventoiTitulo
do
estabelecimento
ternos — uniformes e vestidos
queaacras; máquinas arrolhadoras; nhas, partes de máquinas; virabremaquinas aspiradoras; máquinas quins; volantes, partes de máquinas
1\l5 863.105,
atarrachadoras; máquinas a vapor;
Claese; 7
l\P 863122/127
máquinas batedeiras; máquinas be- Artigos: Máquinas de agricultura e
neficiadora; maquinas bombeadoras; horticultura e suas partes integranmaquinas bruniciaras; máquinas bu- tes. Grandes instrumentos agrícolas,
rilactoraa; máquinas catadoras; má- inclusive tratores, a saber: Adubadaquinas centrifugadoras; máquinas res ancinhos, empilhadores; anciclassificadoras; máquinas coletoras; nhos, mecânicos; ancinhas, puxados
máquinas compressoras; máquinas a cavalo; arados; arrancadores de
condensadonts; máquinas conduto- plantas; arranca-tocos; balancins;
ras; máquinas construtoras, magna batedeiras agrícolas; bicos para aranas cortadoras; máquinas de abrir; dos; bombas agrícolas; boiritadares
máquinas de acoplar; máquinas / de agrícolas; braços de arados; capinaanimar; máquinas de alterar produ.. danas mecânicas; carpideiras; cavaceifadeiras; cepos de arados;
.ÃCILE/RA
INttãsrPon,
tos; máquinas de beneficiar produ- deiras;
os; máquinas- de binar fios; máqui- charruas; cortadores mecânicos do
Requerente: Indústria de jóias
capim, grama; descavadelma •
nas de bObinar; máquinas de bor cana,
«Continental» Ltda.
mecânicas; desterroadores agrícolas;
dar;
máquinas
de
briquetar;
mamaLocal: São Paulo
destoes dores; distribuidores atacarianas debruadoras; máquinas de bru- aos de estrume; distribuidores de se.
Classe 13
nir;
,
máquinas
debulhadoras;
mámentes mecânicos; eixos de máquinas
%figos:- Anéis — alianças — abotoaquinas de burilar; máquinas de ca- agrícolas; escarificadores; escavadei•
s,
duras — alfinetes de gravatas — ar- Requerente:
São Paulo Leasing .S. A. lanchar; máquinas de cardar;.
ras, mecânicas; esoalhadeiras do
- broches — brincos — bracelequinas de clarear; maquinas de co. terra, máquinas; extintoras de ervas
Local:. São Paulo
—
colares
—
correntes
lar; máquinas de conservar estra• Classe; 6
s — fios de ouro — fios de prata — Artigos: Máquinas e. suas partes in- das .; máquinas de coser; máquinas daninhas e pragas; extintores agríaiedalhas — pulseiras e prendedores de tegrantes, a saber: acoplamentos de costurar; máquinas de cavar; colas; máquinas; fenadeiras; gulanheiras; grades de discos ou dentes;
gravatas
axiais; alavancas mecânicas; alavan- máquinas de debruar; niáq sainas de lança-chamas agrícolas; leivadedras;
cas partes de máquinas; anéis de derdubar; máquinas de descarnar; locomóveis agrícolas; máquinas ai/1lN9 863.106
segmento; anéis partes de máqui- máquinas de descaroçar; máquina de b ade ir as; máquinas amassadoras agrínas antidetonantes para motores; desgascificar ; máquinas de despol- colas; máquinas arrancadoras de taaquecedores de máquinas; arietes; par; máquinas de difundir; matais- cos; máquinas batedeiras agrícolas;
riaasqudienadsobdse-ar; maquinas de drenar; máquinas borrifaaloras agrícolas; máarneies; arranques de motores; api- m
• OSASCOL AND A embragar; máquinas de quinas capinadeiras; máq uinas carpi
tas de máquinas; -aros de máquinas;
g disfrt Brostleire oatanceiros de máquinas; bases de empurrar • máquinas de enfornar;
-deiras;máquinascvdeiras;máquimaquinas; barras de 'maquinas; máquina.s de negraxar; máquinas de nas
- ceifadeiras; máquinas colhedelRequerente: Osascolándia — Comércio cate-estacas; betoneiras; bielas; blo- estriar; máquinas de explosão; má- ras; máquinas cortadeiras de plantas;
aos partes de máquinas; bombas a quinas de extração; maquinas de fa- máquinas cultivadoras; máquinas de
de Miudezas em Geral Ltda,
pistão; bombas centrifugas; bombas bricar produtos; maquinas de file abrir canais de irrigação; máquinas
Local: São Paulo
elétricas; bombas hidráulicas; bra- tas; máquinas de movimentar; má- de amanhar terra; máquinas de coClasse 11
çadeiras de • máquinas; braços de quinas de pregar; máquinas de pro- lher algodão; máquinas de colher
Artigos: Na classe
máquinas; brocas mecânicas; bron- duzir; máquinas de roscar; máqui- frutas; máquinas de cortar galhos;
cas . de máquinas; bronzinas; buchas nas de sacudir: máquinas de salgar; máquinas de cortar raizes; máquinas
N9 869.107
de máquinas; burrinhos; cabeçotes máquinas -descascadoras; .máquinas de matar formigas e outros insetos, .
ae máquinas; cábreas; cabrestantes; deempalhadoras; máulnas desfia- na agricultura; maquinas derrubacadeias para máquinas; caixas par- Pradora.s; máquinas desintegradoras; dores de 'arvoras; maquinas desinfetes de máquinas; calandras; calços maquinas desnatadoras; máquinas tadoras de plantações; máquinas empartes de maquinas; caldeiras de de trabalhar produtos; máquinas dé pilhadeiras agrícolas; máquinas aspamaquinaS; cambios; camisas para transformar produtos; máquinas dia lhadoras de terra; máquinas enxoframaquinas; cano partes de máquinas; trinuidoras máquinas elétricas; má- deiras para agricultura; máquinas
carouraaores; cardans; carters; chu- quinas elevadoras; . máquinas empa„ escarificadoraa; máquinas estrumamáquinas extintoras de ervas
maceuras antifricção para máquinas; cotadoras; máquinas empalhadoras; cleiras;
daninhas e pragas; • máquinas inseticilindros de máquinas; colares para maquinas encadernador as; máquinas fugas
agrícolas; máquinas írrigadoras
maquinas; compressores; comutado- encaridoras; máquinas enaaveladel: agrícolas;
máquinas lança-chamas
ras;
máquinas
enroladoras;
máquires
de
fóraa;
coniutadores
de
velociagricolas; máquinas leivadeiras; má,
‘t‘i'$t52 g 1\((("
4k 4 •
dade; condensadores de máquinas; nas 'ensacadoras; máquinas , escava- quinas niveladoraa agrícolas; máquicondutos para máquinas; contra - tiorga; máquinas estampadoras; • má nas podadeiras; máquinas pulverizahastes de maquinas; contrapesos de quinas eXpremedoras; máquinas fu.. dos-as agrícolas; máquinas regadeiras
máquinas; . coroas para máquinas; rald
a;iáquinas gaseificadoras ; agrícolas; máquinas saci-ladeiras agrísso; ras
m porie.as
0 lç5'°
corrediças para máquinas; correntes máquinas graadeira,s;
m
máquinas colas; máquinas semeadeiras; moiComérck. para máquinas; corrediças para mámáquinas impulsionado- nhos de ventos; mondadeiras; motoRequerente: , Osaco/ándia
- quinas; correntes de maquinas; cor. ras; máquinas industriais; máquinas chamas; 'motores agrícolas; niveladode Miudezas etu earal Ltda.
rentes de . transmissão; cruzetas
1avada:1-as; - máo uinas lutadoras; nsa: res agridolas; plantadeiras, máquinas
Local:- São Paulo
ra máquinas; cuba; para máq ii :na.; qumos msturaderas: 'má q uinas moe- poda:Jeiras, máquinas; pulverizadores
classes 11, 2 e 15
culattas de máquinaN dineizo3; dia- aoras;m q
pneumáticas; má- agiicolas; regadeiras mer.âniefts; seTítulo do estabcleciraw.6
•
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lhas de arados; rosadeiras-máquinas: ras frigorificas; câmaras de cinema;
rodas de arado; rolos compressores camara de televisão; campainhas elécarregadores automáticos;
para esfarelar terra; rolos destor- tricas;
roadores; seme.adehas, máquinas; se- carregadores penurnáticos; cartas
meadora; sultadaras agrícolas; timões astrográficas; cartas geográficas; carde arados; tosadores de grama; tra- tas náuticas; chapas de aparelhos
elétricos; chassis; chaves automátitores agrícolas; vaporizadores
cas; chaves de alavancas; chaves eléagrícolas
tricas; chaves magnéticas; chocadeiClasse 8
Artigos; Instrumentos de precisão, ras; chuveiros elétricos; cidômetros;
Instrumentos científicos, aparelhos de cinematógrafos; cloradores; colimaUSO comum, instrumentos e aparelhos dores; colorimetros; comandos à disdidáticos, moldes de toda espade, tância; combustores de gás; compasacessórios de aparelhos elétricos, sos (exceto para desenho); comuta(inclusive válvulas; lâmpadas; toma- dores; condensadores; contadores audas; fios; soquetes, etc.); aparelhos toneaticos; contadores de rotação;
fatografic0s, cinematsgráficos, máqui- conversores; coornatógrafos; cognenas falantes, etc.; discos gravados e teiras; cometas elétricas; cornetas
filmes revelados; a saber; abaixa- para veículos; correntes de a,grimen-•
luzes; abajures; absorsônietros; acen- sor; cortadeiras de fotografia; crisdedores; actinômetros; açucarinee- tais de rádio; cremastocôpios; cronôtros; acumuladores; adaptadores; graf os; cronômetros; curvimetros;
aerômetros; alcoolômetros ; alternado- densinietros; descascadores de uso
res de corrente elétrica; alto-falantes; doméstico; despertadores; "diais" ;
amassadeiras de uso doméstico; amor- diagraginas; . dinainametros; discos
tecedores elétricos; amperímetros; automaticos; discos fonografa,dos; disampliadores; amplificadores; analisa- discos gravados; discos para cálculo;
dores; anéis de calibrar; anemôme- discos sonoros; discos 'telefônicos;
tros; antenas; anúncios elétricos; distribuidores de eletricidade; dispoacionados por moedas; aparelhos sitivos mecânicos ou elétricos; Para
aenofotogramétricos; aparelhos ampli-- cortinas; duchas; ebuidores; escObaaparelhos acionados por moedas; apa- timetres; ejetores; eletróf oro; elerelhos aerofogramétricos; aparelhos troscópios; enceradeiras; equipamenaparelhos cosmográficos; aparelhos de tos de aparelhos elétricos; equipamenamplificadores, aparelho calibadorese tos para sincronização; espelhos para
aparelhos de alta tensão; aparelhas instalação elétrica; espectroscôpios;
de ar refrigedaro; aparelhos de assar; espeteegrafos; espremedores de uso
aparelhos de astronomia; aparelhos doméstico; esquadro, exceto para dede C3CçãO; aparelhos de comunicação senho; estabilizadores de pressão; esinterna; aparelhos de contrôle de ca- tabilizadores de voltagem; estádias;
lor; aparelho de contrôle de fôrça; estadimetros; estanômetros; estereosaparelhos de contrôle de movimento; copios; estereogratos.cópios; estereôaparelhos de contrôle de som; apare- metros; estereoplanimetros; estercolhos de contrôle de temperatura; pticons; estesbanetros; estetômetros
aparelhos de cortar frios (de uso do- esticadores, apavelhos; estilômetros;
méstico); aparelhos de encerrar (de estrada de ferro, aparelhos para; esuso doméstico); aparelhos de enge- trada de ferro, contrõle de; estrada
nharia; aparelhos de engomar (de de ferro, sinais automáticos para;
uso doméstico); aparelhos de e.spa- estradas da ferro, sistema de sinalizaa
gir; aparelhos de evaporação; apare- ção para estufas de aquecimento;
lhos de experiências científicas; apa- estufas para plantas; endiômerelhos de fermentação; aparelhos de troa; evaporâmetros; exaustores;
física; aparelhos de fotodecalque; exceto de máquinas; experimentaaparelhos de fotografia; aparelhos de dores de ovos; exposônietros; • exgalvanoplastia; aparelhos de geodé- tintores de incêndio; fantoscópios;
sia; aparelhos de geornetria; apare- faroletes; faróis; fecha-portas aulhos de iluminação; aparelhos de ins- tomáticos; fecha-portas pneumáticos;
titutos de beleza; aparelhos de ma-- feders; ferros \elétricos para solda;
tar insetos (não agrícolas); aparelhos ferro para passar e engomar; fervede medição; aparelhos de observação; dores; filmadores; filmes revelados;
aparelhos de ordenha; aparelhos de filtrantes, aparelhos; filtros automápassar roupa; (de uso doméstico); ticos fios; aparelhos elétricos; física
aparelhos de pesar; aparelhos de pro- aparelhos de; física instrumento de;
teção contra acidentes; aparelh.os de fitas métricas; fixos dentados; flerefrigeração; xifnetros; flushes; focagem de instrurádio;
aparelhos de
aparelhos de segurança (inclusive do mantos óticas dispositivos para; focatráfego); aparelhos de sinalização; lizadores para câmaras; fogareiros
aparelhos desinfetadores não medici- (elétricos ou não); fogões (elétricos
nais; aparelhos de som; apare l hos de ou não); fonendoscópios; fones; fotelecomunicações; aparelhos de televi- nogsáficas, máquinas; fonográficos,
são; aparelhos esterilizadores (ião discos; fonógrafos; fonte de cabeça;
medicinais); aparelhos. fotogramétri- fonômetros; fonoscópios; fôrmas elécos; aparelhos fotográficos; aparelhos tricas; fornos; fosforoseópios; fotodefotelegráficos; aparelhos gaseificada- calcadores; fotofonos; fotografias máres; aparelhos geofisicos; aparelhos quinas de; fotografarrietros; fotômehidrométrícos; aparelhos limpadores tros; fotoscôpios; freqüência apare(de uso doméstico); aparelhos meteo- lhos de; freqüência medidores de;
aparelhos misturadores freqüenciômetros; fusíveis bases de;
rológicos;
(de líquidos, de óleos); aparelhos gabaritos; fusíveis haves de; galacozonizadores; aparelhos náuticos tômetros; galvanômetsos ; garrafas
cientificos; aparelhos pastaurizadores; térmicas; gás, bicos automáticos de;
aparelhos projetores;' aparelhos rea- gás bombas para; gás, bombas para
tores; aparelhos radiofônicos; apare- limpar tubos de; gás, bombas para
lhos refrigeradores; aparelhos radio- provar; gás, cantadores de; gás, ditelegráficos; aparelhos reprodutores fusores de; gás, dispositivos para lade imagens; aparelhos reprodutores var; gás, distriuidores de; gás, fogões
de sons; aparelhos sinaladores; apa- a; gás, fornos a; gasogénio; gasômerelhos soldadoreo; aparelhos sonoros; tros; geisers; geladeira; giroscópias;
aparelhos telefônicos; aparelhas tele- globos geográficos para ensino; glográficos; aparelhos termostatos; apa- bos terrestres para ensino; glucômerelhos toca-discos; aparelhos venti- tros; gnomonos; goniômetros; gragralômetros;
grafonos;
ladores; apitos não de outras classes; duadores;
aquecedores; ari tona In e tiros ; aspirado- grafonolas; gramofones; gravadores;
res de pó, assadores; autoclaves; au- gravimetros; gravoscápios; grupos
tomáticas — chaves; baterias; balan- conversores; harmonômetros; hectóças; balcões frigoríficos; balizas; ba- grafo; hect•ograno; hectoésteres; hecrógrafos; barômetros; bazametrOs.; tómetros; heliógrafos; heliofonograbatedeiras de uso doméstico; baterias; fo; helicômetro; helicógrafo; • heliôbenjamins; binóculos; bitolas; bobi- metro; helisocóp'os: heliostatos; henas; bombas de ar não mecânicas; liotermôneetros; herbários didáticos;
borboletas automáticas: bules elétri- herametres; li'drantes, hidráulicos;
cos: buzinas; bússolas, btairamstros; hiciroaarametros; hidrodinamômetros;
hidrõs,: rafos; hidramstros; hidrostaa
caixas automáticas não de cp itr
relhos: eanearea eneaaraftea,s; canta- tos; hidrotanetros; higrometalase hi-

groscópios; hipsômetros; hodâmetrOs;
nolofotes; horizontes artitialais; horse singees; isieubadores; indicadores
automaticos; indicadores de detenção; de curto-circuita; indicadores de
aparelhos elétricos; indicadores de
corrente; indicadores de elevadores;
indicadores de escapamento; indicadores de flexões; indicadores de fôrça motriz; inaicadores de nive le; indicadores de pêso; inricadores de preço (taxímetros e similares); indicadores de pressão de gás; indicadores
de pressão de vácuo; indicadores de
quantidade; indicadores de tensão;
indicadores para motores; indicadores para válvulas; injetores; inseticidas-não africolas, aparelhos; instrumentos de cálculos; instruir Atos de
contrôle inceánico ;instrumentos de
física; instrumentos matemáticos;
instrumentos náuticos científicos; inter comunicadores; in terruptores; isoladores; isolantes, fitas;, kaleidoscópios; lactoscôpios; lâmpadas; mapiões; lanternas de pilhas; lanternas
elétricas; lanternas simples; lareiras;
lensômetros; lentes; linimetros; linigratos; li quidificadores; lisimetros;
lucimetroS; lunetas; lupas; lustres;
maçaricos; macrômetros; magnetôgratos; magnetômetros; manipuladores; manómetros; mapas astrográficos; mapas de astronomia; mapas
geográficos; mapas marítimos; mapas náuticos; máquinas afiadoras de
uso doméstico; máquinas cinematográficas; máquinas cortadoras de uso
doméstico; máquinas de fazer café, de
UE0 doméstico; máquinas de lavar legumes de uso doméstico; máquinas
cie lavar pratos de uso doméstico; máquinas de moer ou picar carne de uso
domestico; máquinas de moer ou picar legumes de uso doméstico; máquinas falantes; máquinas fotográficas; máquinas lavadoras, de uso doméstico; máquinas limpadoras; de uso
doméstico; mamarias picadoras
uso doméstico; máquinas registradoras, exceto de escritório; máquinas
marcadoras 'de passagens; máquinas
marcadoras de . roupas; marcadoras
automáticas; marcadores elétricos;
matemáticos i nstrumentos; medidores de altura; medidores de comprimento; medidores de distancia; medidores de fôrça; medidores de intervalo; medidores de peso; medidores
de pressão; medidores de rosca; medidores de volume; medidores graduados; magafones; meseimetros; megascópios; mescladores; metereolôaicos, aparelhos; meteoroscôpios; metrônomos; metros; microfones; micrômetros; microscópios; microtomos;
mimos de base; miras giaduadas; misturadores de líquidos; moedores de
uso doméstico; molinetes hidráulicos;
mostradores; níveis; objetivas fotográficas; óculos; odômetros; osciligrafos; oxiladores; ozonizadores; ozaa.5metros; ozonos.semios; padrões; painéis de aparelhos elétricos; panelasde pressão; panelas elétricas; pantômetios; pára-raios; passimetros; atedômetros; pêndulos; penteadores elétricos; pesagem, aparelhos para; pes
sagem, instrumentos de; pesos pala
balanças; picadores de uso doméstico;
pick-ups, pilhas elétricas; pincenez;
pipetas; pirômetros; piroscópios; . pistolas de pintar; planimetrOs; planisférios; plugs; pluvitigralos; pluvb5ms'ros; pluvioscapios; polarímetros;
pol avisa ópios ; poianciômetros; prismas; projetores cinematográficos;
pi sjetores de filmes; projetores de
imagens; projetores de luz; propulsores; prumos; pulverizadores, não de
outras classes; quadrantes; quadros
de eletricidade; queimadores de óleo;
queimadores elétricos; radiofonos; rádios; reatores; refletores; refrigeradores; regadores automáticos; registradores de aparelhos; registradores
de ai; registradores de atmosfera; registradores de pêso; registradores de
pressão; registradores as tempo; registradores de tensão; registradores
de tiragem; registradores de tráfego;
registradores de trânsito (borboletas);
registradores de velocidade; registradores para veículos; re g istradores ata-
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tomáticOs; - registradores para &atine'
registro para canais; registro paia
gás; registros para luz; registro para
vapor; registros telegráficos; réguas
graduadas; relays ou ralais; relogias
em geral (inclusive solares); reametros; reostatos; reatamos; resistências; retificadores; seismófonos; seis.
nógraf os; seismoscóplos; selecionadores; semáforos; sereias da alarme; sea
reias de aviso ;setas de sinali asso
elétrica; sifões; sextantes; sinais de
trânsito; sinaladores; sinaleiros de
aireção; sincronizadores; sinoscópios;
sirenes; sismófones; sismoscópios; sistemas de alarme; sistema de comunicação; sistema de ecntrôle; sisiema
de sinalização; sistema de som; sistômetros; soldadores elétricos; soquetes; sorveteiras; suportes de aparelhos elétricos; tacômetros; taqueeraatros; taxímetros; telefones; telógrafos; telômetros; telescópios; , televisões; televisores; teodolito; termolanes; termômetros não clínicos; termoscópiosa termostatis; tira-linhas;
toca-discos; tomadas; torneiras automáticas; torneiras de compressão;
torradeiras; torradores; tostadeiras;
transferidoresá transistores; trenas;
tripés de aparelhos fotográficos; tubos acústicos; tubos conduits; vacametros; válvulas de comporta; válvulas elétricas; varas graduadas; varígrafos; velocímetros; ventiladores;
vibradores; viscosimetros ; vol tâme-tros; voltímetros; volúmetros; voltamenômetros; wattômetros; zimos•cópios
Classe: 10
Artigos: Instrumentos. Maquinas.
Aparelhos e Petrechos para a Mecacina, a Arte Dentária, a Cirúrgica e a
Higiene, exceto os incluídos na classe 34; Máquinas, Aparelhos e Ino.a.
lações hospitalares, de expurgo e fino
análogos exceto móveis da classe 4o
a saber: Abdominais, cintas; abdominais, espartilhos; abre-bôcas; abridores de bôcas; abridores cirúrgicos;
açaimOs para fins veterinários; adesivos para ligaduras cirúrgicas; adenametros; adenótomos; afastadores
adominais; afastadores cirúrgicos de
"Parebeuf"; afastadores dentários;
aglutinadores para cirurgia ou arte
dentária; agiafes cirúrgicos; agulhas
cirúrgicas; agulhas de injeção; agulhas dentárias; agulhas para sutura;
agulhas para vacinar; agulhas veterinárias; alavancas para fins cirúrgicos; alavancas para fins dentários;
aleitamento, aparelhos para; algalias; algodão absorvente; algodão saitissóptico; algodão assético; algodlo
cardado para Pensos; algodão hidrófilo; algodão medicinal; alicates cirúrgicos; alicates para dentista; alia
sadores para dentista; almofadas paro
fins médicos; almofadas de aquecimento para fins médicos; almofadaa
terminas pura fins médicos; amalgadores para dentista; amalgamas para
fins odontológicos amgdaló tomos;
amplificadores para fins médicos;
ampôlas para uso na medicina, seringas para; ampôlas radiogenea0
para fins médicos; amputações, Instrumentos cirúrgicos para; análise do
sangue, 'aparelhos para; anéis para
incrustações dentárias; anéis para incrustações dentárias; anéis não medicamentosos para calos; anéis paro
dentição; anéis para tratar toam:Galos; anestesia, aparelhos para anca-.
tesia, máscaras para; antolhos para
fias médicos; anuscópios; aparadora°
cirúrgicos; aparadores para dentisstas; aparelhos amplificadores para
surdos; aparelhos anatómicos; apela
relhos dentários; aparelhos desinfete,
tadores; aparelhos diatérmicos; aparelhos eletro-cardlográficos; aparo.
lhos eletro-cirúrgicos; aparelhos
tro-dentários; aparelhos eletro-diag,4
nósticos; aparelhos eletro-tnédicos5
aparelhos eletroterápicos; aparelhe3
fumigatórios para fins medicinais;
aparelfaas gessados de uso em adidna; aparelhos obstétricas; aparelhes
odontolõgicos; aparelhos ortopédic0o;
aparelhos oxlgenadores; aparelhes
profiláticos; aparelhos rádio-diagnõs2,czei
s; te
apracwo
relh
utt
osee3rad
: alosteránt
nre plco
n st; apoerw».
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gêneasta aa - elhos de OU para alei- cefalôraetros, cefalótribos; côra para para iodofórmio; fôlhas da borracua
taniento; aaaselhoS de ou para aná- uso dentário; cestótoraos; chapas para dentista; forceps médicos e
lise da sanzala; aparelhos de ou para protetoras medicinais; chaves para odontológicos; forfex; formões • para
anestesia; aparelhos Ge ou para arte eximir dentes; chumaçoa para apli- cirurgia; formões para dentista; fordentária; apaaelhos de ou para au- cação de remédios; cimento para uso nos para dentista; e fornos pasteur;
tópsia; aparelhos de . ou para banhos- dentários; cintas abdominais para frascos 'erlenmeyer, friccionar, artigos
mria; aparelhos de ou para banhos fins médiaos; cintas higiênicas; cin- médicos para; fundas abdominais;
russos; aparelhos de ou para banhos tas hipogástricas; cintas para gravi- fundas cirúrgicas; fundas herniárias;
turcos; aparelhos de ou para cardio- dez; cintos cirúrgicos; cintos umbe- fura crânios; furadores cirúrgicos;
logia; apaaelhos de ou para catafore- 'leais; cinzéis para dentista; cistos- gachetas pára dentiSta; ganchos para
se; aparelhos de ou para cauteriza- cópias; sistótomos; clisonombas; clo- músculos; ganchos para suturas; gaae
ção ;apareihos de ou para cirurgia; roformisar, aparelhos para; colares antissética; gasteroscópios; gastro-foaparelhos de ou para coagulação; para dentição; colas para ligaduras tografia, aparelhos para; gastroscóaparelhos de ou para compressão cirúrgicas; coletes ortopédicos; col- pios; gase antissética; gengivas artipara 'fins cirúrgicos; aparelhos de ou chetes para suturas; colheres, para ficiais; Osso para uso 'dentário; gipara canirôle de membros artificiais; dentista; colgaduras para raio-X; necológicos, instrumentos; globinôaparelhas de ou crioterapia; aparelhos comadres; compassos bardeloc; com- metros; goivas para cirurgia; gomas
de dentista; goteiras pala cirurgia;
de ou para desinfecção; aparelhos de
ou para diagnósticos; aparelhos de passos cefalômetros; compassos na- grampos para sutura; guta-percha
sais;
compassos
para
dentista;
compara fins odontológicos; hemacitômaou para diatermia; aparelhos de ou
para dlatação do tórax; aparelhos de pressas não medicamentosas; com- troa; hemoglobinômetros; heinomanópressores
hemorroidais;
contados
geia
metros; hemômetros; hidrófilo, algoou ducatas de uso médico; aparelhos
de cu rara eletro-cardiagrama; apa- ger medicinal; contagotas para medi- dão; hidrófilos para pensos, fios; hirelhos de ou para eletro-coagulação; camentos; contrastes apara radiogra- drófilos para uso medicinal, panos;
aparelhas de ou para eletro-cirurgia; fia; copos de sucção para aparelhas higiênicas, cintas; higiênicas, toalhas;
aparelhas ..ale ou para eletro-diagnós- de massagens; cordas de tripa para hipogástricas, almofadas; hipogástritico; aparelhos de ou para eletroso- cirurgia; cometas acústicas; cordas cas, cintas; histerolabus; histerômeno; aparelhos de cia para eletrólise dentárias; costótomos; crepe sanitá- tros; histerótomos; insubadores para
medicinal; aparelhos de ou para eu- rios crotelaria para fins cirúrgicos; crianças; inhaladores; injetores cidosoapia; aparelhos de ou para exa- dedais para decapitação; dedeiras rúrgicos; instalações hospitalares; inmes anatarnicoss aparelhos de ou para fins cirúrgicos; dedos artifi- sufladores para dentista; intrautérios
ciais; dedos, protetores cirúrgicos
anatômicos; inspara exames clínicos; aparelhos de para; dentaduras; •dentaduras, nó retais; instrumentos
de autópsia; instrumentos
ou para expurgo e fins análogos; a pa- para fixar; dentária, artigcis para a trumentos
calista; instrumentos de endoscorelhoa de ou para faradização para arte; dentária, produtos usados na de
instrummtos de flebotomia; insfins médicos; aparelhos de ou para prótese; dentários, aparelhos; dentá- pia;
trumentos
da litomia; instrumentos
fisioterapia; aparelhos de ou para rios, instrumentos; dentários, mate- dentários; instrumentos
de osteotogalvanacauterização; aparelhos de bu riais; dentes artificiais; dentição, co- mia; instrurnsatos de pedicura;
inspara ginástica para fins medicas; lares anódinos para; dentímetros; detrumentos de 'traqueotamia; instruaparelhos de ou para infra-vermelho; piladores medicinais; depressores; mentos
de trepanação; instrumentos
aparelhos de ou para iontoforese; descanso para o queixo; descarnado- escrotais;
instrumentos 'esofaglanos;
aparelhes de ou para massagens para res de dentista; desinfectadores mé- instrumentos
ginecológicos; instrufins medicinais; aparelhos de ou para dicos; desobstruidores para dentista; mentos herniários
. instrumentos henarecse: aparelhos de ou para oculis- diafragma de compressão (ap. roenta morroidais; instrumentos
laríngeos;
ta; aparelhos de ou para oto-rinola- gen); diagnósticos, aparelhos para; instrumentos médicos; instrumentos
ringologia; aparelhos de ou para ozô- diatermia, aparelhos de: dilatadores nervais: instrumentos obstétricos:
nio Para odontologia e medicina; cirúrgicos; dilatadores medicinais; dióticos; instrumentos para emaparelhos de ou para pneumatórax; latadores retais; dilatadores uretrais; mentos
instrumentos para enxêrto
aparelhos de ou para pressão arte- dilatadores uterinos; dinametros; di- balsamar:
de
peles;
instrumentos para expurgo
rial; aparelhos de ou para profilaxia; namômetros medicinais; discos para e fins análogos;
instrumentos plaaparelhos de ou para purificar água: cirurgia dentárias; divulsores ure- cantarias; instrumentos
para sarjadua
aparelhos de ou para rádio-diagnós- trais; doyen, trápanos de; drenas ci- ra; instrumentos para sutura; instrutico; aparelhos de ou para radiotera- rúrgicos; duchas medicinais; eletro- mentos uretrais; instrumentos uropia; aparelhos de ou para raios in- cardiógrafo. aparelho; eletrocardio- lógicos; instrumentos uterinos; insfra-vermelhos; aparelhos de ou para grama, aparelhos de; eletrocautérioa trumentos vaginais; instrumentos veraios violeta; aparelhos de radios-X: para veterinária: eletrodentários, terinários; instrumentos retais; ir-.
aparelhos de reação para medicina; aparelhos; eletrodos médicos; eletro- rigadores cirúrgicos; irrigadores méaparelhos de sudação; aparelhos de diagnóstico, aparelhos; eletrofoto te- dicas; isolantes para ,uso dentários ou
ou para tirar sangue; aparelhos de rapêuticos. aparelhas; eletrólise-medi- médico; joelheiras para fins médicos;
ou para transfusão de sangue; apa-- cinal. aparelhos de; eletromagnéticos lâminas para exames de laboratório;
relhos de ou para ultra-som, para para medicina, aparelhos; eletroterá- médico; lâminas para uso na medieifins medicinais; aparelhos de ultra picos, aparefaos; elevadores uterinos; na; lâminas para" uso Odontológico;
violeta; aparelhos para surdez; ape-B embalsamar, fluidos paras embalsa- laminulas para laboratórios - módicos;
trechos de enpurgo e fins análogos; madores; instrumentos; emplastros lâmpadas de mercúrio; para uso mearticulações ao tornozelo; ligaduras cirúrgicos não medicamentosos; en- dicinal; lâmpadas de quartzo' para uso.
para; artificiais membros; artigas direitadores de órgãos humanos; ena medicinal; lancetas cirúrgicas; lan
(não madicamentraos) para - curai- doscopia. instrumentos de; endoscó- ternas de laringoscómos; laringo,scóvos; aspiradores cirúrgicos; asseptico pios; entrolheiras para o homem; eu- pios; laringótomos; lavatórios clínicos;
— algodão; assentos para enfermos; trolhas para o homem; enxêrtos
lavantadores de raiz para dentista;
ataduras; atomisadoras medicinais; peles. instrumentos para; escalas de ligaduras cirúrgicas; ligaduras méniaurificadores paia dentista; autocla- dureza para tubos roentegen; escala cas não medicamentosas; ligaduras
ves hospitalores; autópsia, instrumen- pears para dentista e fins cirúrgicos;
matérias para; ligas odontos par: bacias para doentes; Palaa- escalaadores para dentista; escapu- medicinais,
ças clinicas; balanças clínicas balões aários 'cirúrgicos; . escarificadores ci- tológicas; ligas para enfermos; lama
ças clínicas; balões para fins medici- rúrgicos' medicinais; escazradeiras de dentista; limpa-línguas; limpanais; balões respiratórios;, bandas para dentista; escavadores cirúrgicos: ouvido, médicos; liteiras de ambulânpara cinirgia; banhos medicinais, escofinas nasais; escopros para arte cias; litátomos; litotritores; lixas
aparelhos paia; bicos de seringa; dentárias e cirurgia; . escôvas cirúr- odontológicas; lixas para fins médibiópsia, instrumentos para; bisturis: - gicas; esfigniofonos -esfigmografos;• cos; luvas para cirurgia:, luvas para
blefarosta tos: bôca, protetor w de: esfgômetros: esfigmo manômetros; friccionar; luvas para massagista; lia
bolas para fins medicinais; bôlsas esfigmoscópios; esmagadores de tu- vas. para operadores; luvas para ,:clpara uso na medicina; bombas para mor; esofagianos, instrumentos; es- dadores; luvas protetoras (exceto dez-uso na medicina; bomba de alimen- paradrapos; espartilhos para fins mé- portiva para as diversas profissões;
tação; bombas de cobalto; bombas dicos; espáduas para dentista; espé- macas para enfermas; mãos artifipara ar nos pulmões; bomas para la- culos; espelhos para exame médico e ciais; máquinas cirúrgicas; máquinas
vagens medicinais; ombas para selos; dentário; espigões para dentes; espi- de profilaxias; máquinas desinfectaborracha tara sebarar dentes; bor- reanetros; esponjas cirúrgicas; este- doras;. máquinas para arte dentária;
racha usada na clinicas dentária; bo- rilizadores dentários e médicos: es- maquinas para expurgas e fins anáticões para dentista; botijas para fins tetoscópios; estiletes cirúrgicos; estia- logos; martelo de autópsia; martelo
médicos: botinas para muletas; bra- pa, nervos; estojos de parédentose; de dentista; martelos para cirurgia;
celetes para fins médicos: braços ar- estojos farmacêuticos; estojos para máscaras contra fogo, gazes, -sita,
tificiais; brocas para dentista; ,bruni- dissecação; stojos para instrumentos etc.; máscaras de ombredane; másdores; bugias; cabos para agulhas ci- cirúrgicos: estojos para médicos; es- caras de escafrandristas, pintores;
rúrgicas; calcadores cirúrgicos; cal- tômatoscópios; estribos ortopédicos; soldadores, etc.; máscaras de oxigeniças de menstruação; calista, instru- estufas hospitalares; ,esterilizadores terapia; máscaras protetoras (excer,o
mentos de; caneleiras para uso mé- Medicinais; exploradores médicos; es- desportiva); máscaras para anestedicos; canetas para brocas dentárias; tirpa-nervos; extratores médicos e, cicanivete para cirurgia; cánulas; ca- rúrgicos; facas de cirurgião; faixas sia; máscaras para Médicas; máscapas-para fins higiênicos; cápsulas de frontais para enxaquecas; faringos- ras para narcose; máscaras para trafarinha para ingerir remédios; cas- cômpios; feltros para medicina e ci- balhadores; máscaras resairatarias;
trar artigos para; cataforese, apare- rurgia; ferros cirúrgicos; fios de li- massas para dentes"; massagens medicinais; aparelhos para; matrizes
lhos de; catafotos; cataplasmas não nha para feridas; fios riasa fins
mede., nientosos; cateters; cat-gut: rúrgicos; fitas frontais para enxarg i • r asa tssta lhos dentários; Maxi l as ar, if,••&::
m eatóte mos ;
cautérios; cauterização, aparelho de: cas; flamas; flui do,; na--o
artigos não medicanaena
cauterizadores; cauterizar, ferros de; mar; fogões de desinfccaao; falsa mrdic.na
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tas; meias cirúrgicas; membros artificiais; mercúrio redistilado para
odontologia; metal preparado para
uso dentário metraseópios; nietrótomos; microscópios m édicos; inlógraa
fas; modeladores médicos; molas ortopédicas; motores para dentista; muletas; narizes artificiais (exceto os
da cl. 49); negatoscópias; obréias nasais; 'obstétricos; aparelhos; obstétrioos, instrumentos; obturação dentária, artigos para; obturadores para
dentista; oclusivos; oculista, aparelhas de; oculista, instrumentos de;
odontógrafos; odontologia; artigos para; of talmôm e tros ; of t alma c cá p ;
olhos artificiais; olhos postiços; oavas para dilatação; osciladores doa ossos; osciladores para fins medicinais; oacilômetsos; opsiômetros; optômetros; ordenhar, tubos dp uso veterinário para; ortopédico, aparelhos:
ortopédicos, instrumentos; . osciladores dos ossos; ossilotonômetros; ostcotomia, instrumentos de; óticos; instrumentos de; otascópios; oxigenadores, aparelhos; padiolas; panos cirúrgicos; panos hidrófilos para medicina; panos higiênicos; panos para ataduras; panos para friccionar; panos
periódicos; parafusos para osteoasiatese; passe, partouts para cirurgia;
pedicura, instrumentos de; pêndulos
para radiestesia de uso médico; pensas dentários; pensos médicos; pensos periódicos; p erfuradores cirúrgicas; perfuradores dentários; periódicos, ,panos e pensos; pernas artificiais; Pés artificiais; pés chatos, suportes para; passarias; pés artificiais;
petrechos para arte dentária; petrecho para expurgo e fins análagos;
pinças cirúrgicas; pinças de kocher;
Pinças de pean; pinças para castrar;
pincéis para garganta; pincetas deu-.
tárias; pinos para dentes; pipetas
dentárias; pipos para seringas; pivats; placas de petri; placas para arte dentária; placas para cirurgia; .lacas para osteosintese; planta do pé,
aparelhos para suster; ple,ssímetrus;
pneumotórax, aparelhos de; polidores para dentista; poliscópios; polipos, instrumentos para; pontas para
dentista; pontas para cautério; panteiras para dedos usados na medicina pontes para dentes; porcelana para prótese dentária; portaaagrafes;
cirúrgicos; porta-agulhas cirúrgicas: •
porta-agulha para dentista; porta-algodão; porta-cáusticos; porta-detritos, cirúrgicos e dentários; porta-laminas para dentista; porta-mechas;
porta-produtos médicos e dentários;
porcelana para uso- dentário; pós para fixar dentadura; P ós Para moldes'
dentários; preservativos; pressão arterial; aparelhos das preparação para
obturar dentes; produtos terapêutico»
de vácuo; produtos termogéneos; próteses; protetores higiênicas; protetores para agulhas de. injeção; protetores para fins curativos; protetores
para membros enfermos; protetores
profissionais do corpo humano; pulsômetros; pulverizadores cirúrgicas;
pulverizadores medicinais; pupilômetrais; quadros de envergadura; quadro,:ls de senvido• muscular; rádikidiagnósticos, aparelhos de; rádio-elétricos de diatermia, aparelhos de; radiogêneas, ampôlas: radiográficds
acessórios; radográficos. aparelhos;
radiologia, aparelhos paras radioterapia, aparelhos de; raio violetas, aparelhos de; raio X, acessórios; raio g'
aparelhos de; raio X, instalações ritn
raio X, instrumentos de; raio X, tubos de; raia X, válvulas de; raspadores de língua; rasp adores Para dall-tistaa recheios para dentistas; reglaa
tradores cardiológicas; registrador
de pressão; registradores de sons' de
coração; regras, panos para as ; rea
sinas para uso dentário; respiração,
'aparelhos para; respiratórias. máscaras; respiratórios, aparelhos; retais,
instrumentos; r e tinoscópi ; re tasrevestim mies para :Is tas;
72"..;
rincscópios rociadores mél . rode-tas de dentista; rolos de dentista;
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mrolos cirúrgicos; roupas protetores da
saúde e da vida humana; ruginas;
sacahecacics para dentistas; sacos de
borracha para uso médico; salpicadores para uso médico; sangria, instrumentos para; sangue, aparelhos para
análise do; sangue, aparelhos e instrumentos para tomar pre^são do;
sanguessugas artificiais para fins médicos; sarjadeiras para sangria; sarjas, instrumentos para; secccionadores medicinais; sectores uterinos;
seios artificiais; seios, bombas para;
seios, duchas medicinais P ara ; selos.
protetores de; separaderes para dentista; serignas de embalsamados; seringas para injeção; seringas para lavagens; seringas para uso na medicina; seringas veterinárias; serras elrúrgicas; serras de necrópsia; serras
paraquitom:a; serras para traqueotoMia; serrinhas para dentista; serrotes de cirurgia ou necrópsia; sfigmonõmetros; sigmoidascópios; soldas para arte dentária; sondas cirúrgicas;
sondas esofagianas; sanadas para
dentista; sondas uretrais; sondas uterinas; sugadores de saliva; sugadores
de sangue; suportes anatõmicos; suportes para membros enfermos surdez, ap arelhos amplificadores para:
surdez, aparelhos para tratamento
da; . suspensórios para escroto e testiculos; suturas; suturas, instrumentos para; suturas, materiais para; talas de aso em medicina e cirurgia;
tampões cirúrgicos; tampões cirúrgicos; tampões de gazes; tampões pasra menstruação; tampões para os ouvidos; ta p adores para dentistas; tenâculos; tenazes para ossos; tendas
de oxigênio; tenótemos de cirurgia;
tentácanulas; terapêuticos, aparelho;
termocautério, instrumentos de; termogêneos, aparelhos de; termômetros
clínicos; tesouras cirúrgicas; timpanicos, instrumentos; tímpanos artificiais, de ouvidos; tira-leite; toalhas
higiênicas; tonõmetros; torniquetas
para cirurgia; tornozeleiras (exceto
desportivas); tornozelos; anéis e ligaduras para; torquezes para dentista; transfusão de sangue, aparelhos
e instrumentos para; transmissores
de sons para fins médicso; traqueotomia, instrumentoa de; eraqueótomas;
terpanação, instrumentos de trepano
de doyen; trepanos para fins cirúrgicos; tripas para icrurgia; trocateres; tubos acústicos p ara surdez; tubos de traqueotomia; tubos para fins
medicinais; tubos Para dentista; tubos para ordenhar de uso veterinário;
tubos para oxigênio; umbilicais, cintos; uretrais, instrumentos; uretrâmetros; uretra cópioa; uretrotomos;
urinõmetres; uterinas, suturas; uterinos, instrumentos; uterótemos; vacinar, instrumentos para; vaginais, instrumentos; válvulas abdominais; válcuias para fins cirúrgicos; válvulas
vaginais; vaporizadores medicinais;
varizes, meias para; ventosas; verniz
para _uso odontológico; veterinários,
Instrumentos vibradores medicinais;
vLsiômetros; vista, aparelhos e instrumentos para exame da.
N9 863.126
Classe: 17
Artigos: Artigos, máquinas e instalações Para escritórios e desenho, a saber; — abridores de envelopes; almofadas para carimbos; apagadores de tinta; aparelhos duplicadores de cópias;
apontadores de lápis; • arquivos; berços
para mataborrão; borrachas; brochas;
canetas comuns; canetas esferográficas;
canetas para desenho; canetas tinteiro;
caixas para papéis; caixas registradoras; carbono-papel; cariinbadores; carimbos; cestos para papéis classificadores; clips; cofres; coladores; codas para
escritório; compassos; conjuntos para
secretária cortadores; datadores; edepósisos para cola; descansos para lápis e
canetas; desrnhadoies; duplicadores; de
cópias; espátulas; esponjas para escri
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tório; esquadros; estereocartógrafos; es•
tereógrafos; estiletes para papéis; estojos de lápis: fichários; fitas gomadas;
fitas para máquinas; furadores para papel; fusis; ganchos para papéis; giz
para escrever e desenhar; godets; goma
arábica; gomadores; grafites; para lapiseira; grampos de escritório; guardapapéis; guarda-ponta de lápis; índices
para arquivar documentos; instrumentos de cics.mho; instrumentos de escre
ver; instrumentos para selar; jogos para
mesa de eszritOrio; lacres para envelopes; lápis; lapiseira; mapotecas; máquinas de apontar lápis; máquihas de calcular; máquinas de endereçar; máquinas
de escrevei. ; máquinas de grampear;
máquinas de registrar; máquinas de somar; megal5grafos; rnolhadores de dedos para escritório; multiplicadores de
cópias; normógrafos; palhetas de pintor; pantógrafos; papel carbono;; papel
stencil; pas:as de arquivos; pastas de
mesa; pasteis de tinta para desenho;
penas; percevejos; perfuradores de escritório; pesos para papéis; pincéis para
desenho; pincéis para cola; planchetas;
ponteiras de borracha de dedos; ponteiras para lápis; porta-blocos; portacanetas; porta-carimbos; porta-canetas;
porta-carimbos; porta-cartões; porta-papel; porta-pernas; porta-tinteiros; pren
dadores de papéis; prensas de escritórios; raspac:eiras; registradores de uso
em escritório; réguas de uso em escritório; e para desenho; separadores de
papéis; sepzradores para arquivos; sinnetes; stencil; suportes para canetas e
lápis; táboas de desenho; tecnigrafos;
tintas para carimbos; tintas para desenho; tintas para duplicadores; tintas
para escrever; tintas para marcar; umedecedores de dedos; tunedecedores para
copíar; vidros de cola

partes Integrantes; motofurgeies e
suas partes integrantes; motoretas e
suas partes integrantes; nave e suas
partes integrantes; navios e suas
partes integrantes; ônibus e suas
partes integrantes; para-brisa de
veículos; para-choques de veículos;
para-lama de veículos; pedais de
câmbio; petro:eiros e suas partes integrantes; pick ups e suas partes integrantes; pneumáticos de veículos;
pontões de veículos; radiadores para
veículos; raios para •bicicletas; rabo
cadores e suas partes integrantes;
reboques e suas partes integrantes;
remos; rodas de veículos; selins; toletes para veículos; tratores não
agrícolas-veículos e suas partes integrantes; trens e suas partes integrantes; troles; troleibus e suas partes integrantes; trucks e suas partes
integrantes; vagões e suas partes
integrantes; vagonetas e suas partes
integrantes; varais de veículos; varetas para veículos; veicules.
N 9 863.128

SãO'PAULO LEASiNa
Requerente: São Paulo Leaaing S/A.
Local: São Paulo
Classe 50
Artigos: Serviços de locação e sublocação, administração, participação,
compra, venda, permuta, importação
e exportação de tôda e qualquer espécie de máquinas e equipamentos,
bens móveis e imóveis próprios ou de
terceiros, e serviços de assessoramento técnico para a compra de
máquinas e obtenção de financiamento para êsse fim.
N 9 863.129

SÃO PAULOVLEASING S/Ão

N9 _863.127

Classe 21
Artigos: Veículos e suas partes integrantes, exceto máquinas e motores,
a saber: alavanca de câmbio; ambulâncias e suas partes integrantes;
amortecedores de veículos; aros para
veículos; automóveis e suas parteá
integrantes; auto-caminhões e suas
partes integrantes; auto-motrizes e
suas partes integrantes; aviões e
suas partes integrantes; balões para
navegação aérea e suas -partes integrantes; bancos de veículos; barcas
e suas partes integrantes; barcos e
suas partes integrantes; bicicletas e
suas partea integrantes; bondes e
suas partes integrantes; botes e suas
partes integrantes; braços para veículos; breques; calotas; câmaras de
ar para veículos; camionetas e suas'
partes integrantes; caminhões e suas
partes integrantes; camionetas e suas
partes integrantes; canoas e suas
partes integrantes; carretas e suas
partes integrantes; carrinhos de mão
e suas partes integrantes; carroças e
suas partes integrantes; carros irrigadores e suas partes integrantes;
carros motores e suas partes integrantes; carros reboques e suas partes integrantes; carros tanques e suas
partes integrantes; cascos de embarcações; chapas para veículos; chassis; desligadeiras de veículos; direções para veículos; dirigíveis e suas
partes integrantes; dragas; eixos de
direção para veículos; eixos de veículos; embarcações e suas partes integrantes; elevadores; engates de veículos; escadas rolantes; escotilhas;
estribos de veículos; freios de , veículos; fronteiras para veiemos; furgões e suas partes integrantes; guidões para veículos; hélices de veículos; jangadas lanchas e suas partes
integrantes; lemes; locomotivas e
suas parte integrantes; manivelas
para veículos; mastros; molas de
veículos; motocargas e suas partes
Integrantes; motocicletas e suas partes integrantes; motociclos e suas
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Requerente: Cerâmica Pôrto Ferreira
Sociedade Anônima
Local: São Paulo
Classe: 15 n
Artigos: Açucareiros; aparelhos de:i
água, café e chá; bandejas; biscoia
teiras; bombonieres; bules; caçarcm
las; compoteiras; confeiteiras, fôra
mas; frascos; fruteiras; jardineirass
jarros; lava-dedos; leiteiras; lieoreis
ros; manteigueiras; panelas, pires.s
pratos; queijeiras; recipientes; radas
mas; saladeiras; serviços de: caféd
chá, jantar e para refrescos; terri.i
nas; tijelas; travessas; vasilhames;
vasilhas; xícaras.
N 9 863.13

enm
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Requerente: São Paulo Leasing S/A.
Local: são Paulo
Nome de Ernprêsa
Requerente:Cerâmica Porto rerreiik,
Sociedade Anônima
Local: São Paulo
"OVERT LTINI!-IelOBILIAIA
Classe: 15
• ADMINIISTRAÇZO DE BENS()
Artigos: Açucareiros; aparelhos dm;
água, Café e chá; bandejas; biscoiRequerente: Overt Ltda. — :mo- teiras; bombonieres; bules; caçaras
biliária e Administração de Bens las; compoteiras; confeiteiras; Mita
mas; frascos; fruteiras; jardineiras
Local: São Paulo
jarros; lava-dedos; leiteiras; licoreis
Nome de Empré.sa
ros; . manteigueiras; panelas; pireag
pratos; queijeiras; recipientes;- redoa
N 9 863.131
mas; saladeiraa; serviços de: cafép
chá, jantar e para refrescos; terrig
nas; tijelas, travessas, vasilhairres;*.
vasilhas; xícaras.
N.° 863.135
N9 863.130

eiffl

2p)-0=
Requerente: Indústria e Comércio
deAebidas Earrichello Ltda.
Local: São Paulo
Classe: C2
Artigos: Aguardente de cana

I
F.30Y
uç-ào. wzKJ_I

Requerente; aCerâmica Pildo Perre--i,FtjT,
Sociedade Anônima
Local: São Paulo
Classe: 15
Artigos; Açucareiros; aparelhos doa
Requerente: Ivone Ferreira da Silva água, café e chã; bandejas; biscola
teiras; bombonieres; bules; caçarolase
Local: São Paulo
compoteiras; confc,iteiras; fôrmas; frac.
Classe: 50
Artigos: Nome artístico de cantora cos; fruteiras; jardineiras; jarros; b4i

c2"
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va -dados; leite:ras; licareiros; mentalgueiras: Anelas; p:res; jaz atos; queijeiras; rec.: pi entes; rzdomas; . saladeiras;
aerviçcs de: café, chá, jantar e para
geíre;c:'.:; tsrrinas; tijelas; travessas;
_ v.silharries; vasilhas; xícaras
M." 253.136

N.° 863.141

N.° 863.146

IáLCAg

indústria Brasileira

14 De
BRASILEIRA

Requerente: Stafford Miller
Inc. & Cia. Ltda .
Local: Guanabara
Classe; 3
Artigos: Um preparado farmacêutico Requerente: Corniianhia de Cimento
andsetico
Macae
Local; C....mnabara
N.° 853.142
Class2: 16
Artigos: Cimento
N.° 865.148
Itteauerent e: E cçit.c Coranca S.A.
Corretora de Gimbio e Vaiares
Local: São Paulo
Classe: 50
krtigos: Prestarão de serviços; corretens. e,bo e valôres, impressos
.N.° 853.137

Company
Local: New York — Estados
Unidos da América do Norte
Classe: 8
f_rt:gos: Televisores e rádios
N.° 863.138

1' 111

1 1

iRec ver( nte : General Electric

Company
Local: New York — Estados
Unidos da America do Norte
Classe: 8
Artigos: Televisores e rádios
N.° 853.139

E IFÍCO NOBRE
Requeront-: M. Gonçalves

Maia & Cia. Ltda .
Local : Guanabara
Classe : 46
Artigos: Velas, fósforos, sabão comum
e detergentes, amido, anil, e preparações para a lavanderia
N.° 863.145

COMPANHIA
DE CIMENTO,
MACAt
Requerente: General Electric
Sociedade Anônima
Local; Av. Almirante Barroso,
0.0 81 — 9. 0 andar
•
Classe: 8
Artigos: Televisores e rádios
N.° 863.140

Requerente : Nobre Fernandes S. A.
(Administração, Indústria e Comércio)
Local: Guanabara
Classe : 33
Título de Estabelecimento
N.° 863.150 .

Requerente; Eugênio de Assis
Bezerra Martins
Local: Guanabara
C assé: 50
ato, conjunto musical
llaís,;d., :e .

LICOMWRI1E1
Requerente: Tecm.
— Máquinas
e Equ'pamentos Ltda .
Local: São Paulo
Classe: 6
Artigos: Na classe
N.° 863.153

Requerente: Bar Sôbre as Oaclfma
Limitada
Local: Guanabara
Classes: 41 — 42 — 43
Título de Estabelecimento

N19 863 155

N5 86: 1.,t:

Recpserente: Companhia de Cimento
Macae
Local: Guanabara
Nome de Empresa
N.° 863.147

AS ONDAS

Requerente: Dynamit Nobel
Aktiengesellschaft
Local: Troisdorf (Munia:pio de
Colônia), Alemanha
Classe: 18
Artigos; Munições e projéteis; explosivos; fogos de artifício

Requerente: Editorir_l Bruguere Ltda .
Local; Guanabara
Requerente: Dynnont Nabal AktiengeClasse: 32
selischaft
Artigos: Revistas, livros e publicações
Local: em Troisdorf, (Município de
impressas
Colônia), Alemanha
N.° 863.152
Clasçe: 18
Artigos: Munições e projéteis; s xplosivos; fogos de artificio

ULTRA-CHRON

BAR SOBRE

uarteto Ledos Gomes
, CONJUNTO MUSICAL

trla Esrtslleira

Requerente: Dyne.mit Nobel
Aktiengesellschaft
Local : Troisdorf (Município de c.
lônia ), Alemanha
Classe: 18
Artigos: Munições e projéteis; explosivos; fogos de artifício
N.° 863.154

Requerente: M. Gonçalves
Requerente: Artur de Castro Teixeira
Maio & Cia. Ltda .
Local : Estado do Rio
Local: Guanabara
Classe: 42
Classe: 46
Artigos: Aguardente
Artigos: Produção e venda de velas
N.° 863.149
N.° 863.144

•
"

N.° 863.151

Indústria Brasileira
Requerente: Stafford Miller
Inc .
Cia. Ltda .
Local: Guanabara
Classe: 3
Artigos: Um preparado farmacêutico
parasiticida .destinado a combater
pediculos corporis
N.c 863.143

APkwfra de Vedas
4.1Y8 da Ma
cut:: General Electr:c

Novembro
de 19bd
•

Requerente : 13masnit NTobel
Aktierigesellschaft
Local : Troisdorf (tilunic'pio de
Colônia ) , Alemanha
Classe : 18
Artigos : Munições e projeteis;
explosivos; fogos de artif:cio

Requerente: Compgnie des Montres
Longines Francillon S A . (Longncis
Watch Co., Francillon Ltd. )
Local: c" om sede em Saint-Imier, Suíça
Classe: 8
Artigo': - Relógios, despertadores, cronómetros, mostradores e mecanismos
para relógios
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N9 593.952

N9 863.176

Ns. 863.157-173

DENAsA
Requerente: Denasa Desenvolvimento
Nacional S.A.
Local: Guanabara
Classe: 6.
Artigos: Na classe
Classe: 8
Artigos: Na classe
_ Classe: 9
Artigos: Na classe
Classe: 12
Artigos: Na classe
Classe: 16
Artigos: Na .classe
Classe: 17
Artigos: Na classe
Classe: 19
Artigos: Na classe
Classe: 21
Artigos: Na classe
Classe . 23
Artigos: Na classe
Classe: 24
Artigos: Na classe
Classe: 25
Artigos: Na classe
Classe: 38
Artigos: Na classe
Classe: 40
Artigos: Na claSse
Classe: 46
Artigos: Na classe
Classe: 47
Artigos: Na classe
Classe: 48
Artigos: Na classe
Classe: 7
Artigos: Na classe

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Vidas Vaziàs i

Requerente: Art Fibras S.A.
Local: Guanabara
• Classe: 32
Artigos: Peças teatrais e ,cnernatográficas. Programas radiofônicos e "ele televisão

N° 863.183

u vl
Retwr..rente: Anita Ney Bastos z W..milce de Souza Paes
Local: Rio de Taneiro
Classe: 41
Artigos: Dóces
N° 863.184

Nv 863.178

H obby

SUCESU

Requmwnte: Altuninhun Cornpar4
Cr% Canadá, Limitei:1
Local: Canadá
Classe: 8
'No 5977.103/214

"ANGARIlf

Requerente: SUSESU
Sociedadt dos
ind. Bra8i1eirs.
Usuários de Computadores e EwlipaIndústria Brasiieira
mentos Subsidiários
.R —gerente: Alagará Administrada,
Local: Guanabara
de Bens Ltda.
Requerente: 'Americana" — Bebidas
Classe:
50
Local: São Paulo
Refrigerantes S.A.
Serviços
Classe: 23
Local: Minas Gerais
Artigos: Na classe
Classe: 43
N° 863.185
•
Classe: 22
Artigos: Refrescos, refrigerantes, soda,
Artigos: Na classe
xaropes e concentrados para refrescos
Classe: 21
Artigos: Na classe
N° 863.179
Classe: 20
Artigos: Na classe
Requerente: Laboratórios Bucroughs
Classe: 19
Wellcome do Brasil S.A,
Artigos: Na classe
Classe: 18
Local: São Paulo
Artigos: Na classC
Classe: 3
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe: 17
Artigos: — Substncias e preparados meArtigos: Na clas&-)
dicinais e farmacêuticos
Classe: 15
Requerente: Arlindo Nunes Rodrigues
Artigos: Na classe
Local: São Paulo
N° 863.186
Classe: 14
Classe: 8
Artigos: Na classe
Artigos: Aparelhos de ozona para fins
Classe: 14
domiciliares e inchistriais
Artigos: Na classe
Classe: 13
N° 863.180
Artigos: Na Classe
Requerente: Olivier Gaudin
Classe: 12
N° 863.174
Local: Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Se1Artigos: Na classe
•
SAMBRA S.R.
ne). Franca
Classe: il.
Classe: 3
Artigos: Na classe
MÁR MORES BRASILEIRO
Antigos: — Produtos farmacêuticos
Classe: 10
Artigos: Na classe
N° 863.187
Classe: 9
Requeretne: Sartsbra S.A. Mármores
Artigos: Na classe
Brasileiros
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe: 8
Local: São Paulo
Artigos Na classe
Nome de empresa
Classe: 7
Artigos : Na classe
Requerente:
Olivier
Gaudin
9
N
863.181
Requerente: Neptuno — Fábrica de
Classe: 6
Local: Neully-sur-SeMe (Hauts-de-SeiArtigos: Na classe
Roupas de banho e agazalho S.A.
ne),
França
Classe: 5
Local: Guanabara
Classe: 3
Artigos: Na classe
Classe: 36
Artigos:
Cla-ise: 4
Produtos farmacêuticos
Artigos: Marca genérica
Artigos: Na classe
• Classe: 3
N° 863.188
. N9 863.175
Artigos. Na classe
Classe: 2
Artigos': Na classe
Classe: 1
Artigo:: Na classe

ALSERA

BRASILOZON

ANTIPESSIN

Wonderful Patent

PARATENS/OL

ACI niNE

Requerente: Olivier Gandin

Indústria Brasileira

r:, F^^ n,5
Local: Neully-sur-Seine (Hauts-de-Seine), França
Requerente: Especiarias Alimentícias Requerente: FMC Limitada Máquinas
, Classe: 3
Agrícolas e Alimentícias
MUNTENIAR
Vasconcellos Ltda.
Artigos: — Produtos tarmacearcos
Local: São Paulo
Local: Guanabara
Classe: 1
Classe: 41
a
rA
TÊRIVIOS ANTERIORES
Artigos: Produto Químico us.aclo em tra.
Artigos: Marca genérica
'Ne 37a 146'
tamento de água de piscinas
Requerente:
C'
cções Monterner
N 9 863.177
LI da.
N° 863.182
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Na classe

TRiNLVIT

90ITARI

Indústria Rrt)
Requeretne: Laboratórios Farmacêuticos Requerentes: Anita Ney Bastos e bleHormus Ltda.
milce de Souza Paes
Local: Guanabara
Local: Rio de Janeiro
Classe: 3
Classe: 41
Artigos: Produto farrnacêritico indicado Artigos: Substâncias alimenticais e seus
no tratamento das neuvralgias, nevrites preoarados. Ingredientes de alimentos.
'e das anemias nerniciosas
Essências alimentícias

Futurex

Indústria Brasileira
Requerente: Tintas Prospa do
Brasil S . A .
Local: São Paulo
Classe: 1
Artigos: Na classe

No 600.341

5-anta/.
Requerente: Santal Comércte e llawn
Inrústria Ltda.
Classe: 6
Artigos: Na ciam

N°

Novembro de 15%58
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N9 627.752

600.015

• N°

N° 633.793

630.431

o

) POSTO
Lrjr:J[À,Jad

o

EDMUNDO DE MIRANDA JORN.()

1"BAL,CAR"
Ime, B2esilzirã;

CRIBRACOS
Im.

['.?,^3tAirmente. : A. Sequeira Importa- Requerente: ".:"ouring Club do Brasil
Local: Estado do Riu
dora S.A.
Requerente: Bal-Car indústria e Co
33 — 47 — Titulo
Local: São Paulo
mércio de Plásticos e Ferramentas Ltda
Nome comercial •
Local: São Paulo
N° 627.909
Classe: 28
N9 613.786
Artigos: Na classe

ta

B52oll@im

nnuerente: Destilaria Dalmore
Ltda.
Estad odo Rio
Classe: 43 Artigbs: Na classe
N

2:ã
o.

.olaw

o 623.903

Requerente: Pat-Rot Ltda„
Local: Santa Catarina
Classe: Nome comercial
N

Requerente: "Chibracol" Tecelagem e
Confecções de. Chenile Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 37
Artigos: Colchas

N° 630.957
Requerente: Osmar José Silvano
Local: São Paulo
'Classe: 36 — Titulo
01

N° 632.038 •

CI131q AF X"
Indoltr2snew

O 629.009
C)

Ns. 634.816-823

(el

PATERNON"
InS, rffizilaiâng

Requerente: Cibrafi Companhia Brasileira de Crédito, Financiamento e
Investimentos
Local: São Paulo
S.A. Indústria e
Requerente:
Classe: 5
Comércio
Artigos: Na classe
Local: São Paulo
Requerente: Perfumaria "Paternon"
Classe: 7
Classes: 5 — 6 — 7 — 8 — 11
Limitada
Artigos: Na classe
— 21 — 50
Local: São Paulo
Classe: 10
Sinal de propaganda
Classe: 48
Artigos: Na classe
Artigos: Na classe
Classe: 13
Artigos: Na classe
Ss. 632.682 — 632.807 — 632.818 —
Classe: 14
632.819 — 632.820
Artigos: Na classe
Classe: 17
Artigos: Na classe
Classe: 18
Artigos: Na classe
nT2PAII I n
Classe: 21
IR20 Bpo5,21n-15'
Artigos: Na classe

xzclo

"CO ileiáV,

mu

Requerente: Dante Mestieri
Local: São Paulo
Classe: 33 — Insígnia,
N9 624.622

Requerente: Fair Lady Diversões
Ltda.
Guanabara
Olasses: 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6
7 — O — 9 — 10 — 11 — 12 —
— 14 — 15 — 16 — 17 — 18 —
— 20 — 21 — 22 — 23 — 24
— 26 — 27 —28--29 —30
C1 — 32 — 33 - 34 — 35 — 36
— 38 — 39 - 40 — 41 — 42
03 —44 — 45 - 46 — 47 — 48 —
6.) — 50.
Expressão de propaganda
N9 625.646

EVA
EETCie 3u3g22225Z

Guia
Requerente: ORFIMA
Irmãos de Stéfani Ltda .
Orientador da Fiscalização, Mapas e Requerente:
Local: São Paulo
Circulares Ltda.
Classe: 15
Local: São Paulo
Artigos: Na classe
Classes: 33 — 32 — 25 — 50
Classe: 8
Sinal de propaganda
Artigos: Na classe
Classe: 11
I\19 629.745
Artigos: Na classe
Classe: 21
Artigos: Na classe
4.11,WWX2
Classe: 6
Artigos: Na classe

Iust°ia

Bràáileí-íe

• Requerente: Marcelo Panzoido
Local: São Paulo
Classe: 1
Artigos: Tintas
N°

-

Banco Comercial de
Paraná
Nome comercial

Requerente: Minneapolis — Honeyvr_11
"Egulator Company
Local: Estados Unidos
Classe: 8
Artigos: Na classe
N°

3

635.975

7

anoL

Offlr_,USTRJA WUS:LELinà

Xne.i.t.gtr2A
Requerente: Marcelo Panzoldo
Local: São Paulo
Classe: 28
Artigos: Colas em -geral
630.174

kequerente: Confeitaria Manon Ouvidor
Limitada

Local: Guanabara
Classe: 41
Artigos: Na classe

N s . 634.075

(::;zuerente: Produtos Farn1aChtiC08
Ornes do Brasil S.
.. .
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe: 3
ketigos: Na classe

faiaeoffM(lobiaia.R.

VÇ-1`

filaM_

629.746

N9

N9 828.004

N* 633.507

N° 634.847

e 634.086

Requerente: "Henri Braun" S.A.
dústria e Comércio
Local: São Paulo
Classe: 38
Artigos: Na classe.
Artigos: Na classe
NI° 637.676

/c3SOSAIVi
! 9%n7D ,.. tsRtca,DPan.

IV& W'1.1 02.5?a,

Requerente: "Sosan" Sociedade SantisRequerente: Indústria de Adubos e
ta, Importadora, Exportadora, Indústria
Inseticidas para Lavoura Miguel Adri
e Comércio Ltda• .
Sociedade Amimam
Classe: 2
Local: São Paulo
Artigos: Na classe
Requerente: Durval Stocider de Limu
Cla , s, 2
Clan-e: 5
Local: Siii)
1Y1
Prr s: I•l a classe
Clansc: "./
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N° 638.947

NO

640.232 -- 6-4-64

149 642.066 — 20-144

N9

643.929 — 28-44'

o
tb
44:bOç''
4Zs AP°

Requerente: Soutiens Morisco S .Â.
Local: São Paulo
Classe: 36 — Frase de Propaganda

Requerenbe: José Augusto Alves
Freire e Farajalla Salomão L"_icaira
Local: São Paulo
Classes: 33 — 50

N9

638.948 — 30-3-64

Titulo
N9

.s,4)
Requerente: "U B c" — 'União
Brasileira de Comestíveis Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Na classe

Requerente: Indústria e Comérolta
de peças Plásticas Progress0
(

Local: São Paulo
Classe: 28
Artigos: Na classe

N 9 643.106 -- 23-4-64

640.233 — 6-4-64

•

N 9 644.071 -- 29-4-64

á(b. fet2RgítifiRft.Requerente: Indústria Farmacêutica
Requerenve: Waw Decorações Ltd a.
Paulista Ltda.
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Requerente: Dino do Espírito Santo
Classe: 3
Classe: 32
Rodrigues
Artigos: Na classe
Classe: 33
Artigos:
Na
classe
Titulo
N9 638.949 — 30-4-64
ao 640.690 — 11-6-64

r

Requerente: S. Meira & Cia. Lida.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Batas e confelto3
N9 039.346 — 23-943

çr

Na. 643.719 -- 643.720 -- 643.721

Retlderente: Transauto Comergal
e Construtora Ltda.
Local: São Paulo
'
Classe: 36
Artigos: Na classe

--

, No 644.086 -- 29-4-68

-

Requerante: Albuquexque Pra=
Local: Pernambuco
Classe: 1

Titulo

643.723 — 643.724 — 97-4-64
Requerente: Helio CoutinhO
Local: São Paulo
Classe: 16
• Artigos:" Na classe
Classe: 41)

Artigos: Na classe
Classe: 25
Artigos: Na classe
Classe: 36
Artigos: Na classe

sio coam _

Requerente : Norbrasil materiais
Para Escritório S. .A
Local: São Paulo
Classe: 17
Artigos: Na classe
N9

644.087 -- 29-4-07

Classe: 15

1

Artigos: Na classe
N9

643.915 — 28-4-64
r"-,•
41,

e
S4 .C1

;SI 15t
Requerente: Sineelo — publicidade
e Produções Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Clas - e: 32
Artigos: Na classe

nequerente: Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellischaft
Local: República Federal Al:nnd
2

Requereu te: Indústral Metalúrgica
Albaga Ltda.
Local: São Paulo
C:a: 44.

Artigos: Na classe

Artigos: Isqt:eiros

Requerente: Norbrasil MateAafe
de F,scrirtrio
Local: São Paulo
Classe: 17 •
Artigos: Na clama
..1

5415 Quartn-feW
.
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2C)

1'

It§

•

644.0d9 — 29-4-64

Local: Sá.) _Paulo
Classe: 17
Artigos: Na classe

N o 651.125 — 9 1-64

N"? Sd3

.N 9 64.4..12.2,— .4-6-64

COPECOL
arca
Registrada
'm

FEecittente: Termo Bei VeD,.
Locai: Gu-nabara
-11 — 42 e 43
Classes: 33
rir Lilo
X' 363..91

l'',AVAÇÕ2S;
L' TiJálZ;J, 2grit1M0
En3d,nâ

Requerente: Ceteco Importação
e Comi-cio S. A.
Local: São Paulo
Classe; 17
Artigos: Na classe
1'4 9 614.091 — 29-4-64

Requerente. : erigerifico Wilson do
Bra i- ll :S. A.
Local: Sào Paulo
Classes: 32 —
— 41 — 46 — 50
Fase da Propaganda
N9

?nr"ántrla Drgelle1r4

Reeitterente: Imporatdora
1.teteriais Para Escritório Asite S.A
Local: São Paulo
Classe: 17
Artigos: Na classe
N° 644.092 — 29-4-84

Requ-:rente: Comércio de Fereagens
e Combustíveis Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 50
Artigos: Na classe
N° 857.019 -- 24-7-68

647.6'77 — 25-6-64

RN'

Requerente: Be'enciaga
Local: França
Classe: 41
Artigos: Na classe
-'8
N 9 651.5'-:

Requerente: CaLcIpillar "fractor Ce
Local: San Leandro, Califórnia, EI:Le
Classe: 11
Art',gc.s: Ferramentas para manuten
ção e reparo de veicules e maquina
ria, tas corno: equiy.:amentos para
movimentar terra; equipamentos de
m..nusear material veicular. lotare
senulhentes. por exemplo: chave
ing l ésa. martelos, alicates. chaves d:
parafusos, escopros, a l avancas C _ bai•
ras„ angraxadeiras de pressã oe caixa:
de ferramentas.

o

er-

re3R154gaiçi

Requerente: Libra Administração
de Bens e Corretagens Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 50
Artigos: Na classe
N9 654.826 — 6-8-61

.etecolerente; imporatdora de
materiais Para Escritório Asite
Local: São Paulo
Classe: 17
Artigos: Na classe
N° 644.093 — 51-4-64

- •
Reque.ente: Alencar Burti e Neion
Semecni
Local: São Paulo
Classes: 8 — 11 — 13 — 21 — 28
32 — 50
Titulo de Estabelecimento
N9 863.189

indústrias Químicas
de Alginatos
de Nova Fribúrgo
Local: Rio de Janeiro

Classe: 32
Título

O

N9 863 193
`.1
9T())

5-n ')

,22rnmn:

Requerente: 1nplasp — Indústria
de Plásticos Paranaense Ltdn
Local: Paraná
Classes: 28 e 38
Classe: 28
Artigos: artefatos e produtos acaba,
dos de origem animal, vegetal e rát-.
neral não incluídos em Jutras ciasses;
artefatos e substâncias químicas 'afio
incluídas em xitras classes
Classe: 38
Artigos: cartões comerciais e de
sitas, cheques, duplicatas, envelopea
de qualquer tipo, etiquetas impressna,
faturas, letras de cánlbio, notas promissórias, papéis de carta, reclina
e rótulos

1 Requerente: Companhia Aigimar

Indústrias Químicas de Alginatos
Local: Cear;
Gênero de negócio: indústrias quhni
cas de alginatos

DI^Al

!ln

Requerente: Emprêsa Paranaense
de Empreendimentos Sociais Ltda.
Local: Paraná
Classe: 33
Frase de propaganda
N9

863.195

FãiUd Já',,áTja

190

Olhe

Requerente: Empresa Paranaensa
wmpreendimentos Sociais Ltda.
Local: Paraná
Classe: 33
Titulo
N9 863.196

MItZi Ã 7
.

nealueiente : Impera Lucia 'e
rtrilakati&N akra F..sOrbório Mitt%

,z2)

N9 833.194

Cia. Algimar

Requerente: Prereduta Monicipal

DA

Ind n I
Pra,.tletra
Requernte: Dal — Do CompanitConstruções, Inclusttia, Comércio,
Agricultura, Exportação e Impo l tar;ião
Local: Santa Catarina
Classe: 35
Artigos: couros e peles preparadas ou
não. Artefatos de ecuros e peles rãO
Incluídos em outras classes

N° 859.344 — 16-8-68

S iVif E
1
'
'
L
IMO
ws),

Requernte: Dal — Dó & Companhia
Construções, Indústria, Comércio.
Agricultura, Exportarão e Importaçã1
Local: Santa Catarina
Nome de empresa
N^ 363.192

rit.Ek,o DO NÚMERO DE

1-1WL: 1NCI.C$U,.6

RjA
a

A
Requerentel: 'lkT etal Artes
Local: Rio Grande do Sul
Nome de empresa

