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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADS , ,STRIAL
DIRETOR GERAL
Expediente de 19 de fevereiro de 1969
Diversos
Fernando da Silva Carrilho (titular do registro 390.155). - Recurso
fora do prazo legal. Arquive-se de
acôrdo com a alínea "a" do art. 160
do CPI.
Alfredo dos Reis -tri l ar do registro
390.581) - Recurso fora do prazo
legal. Arquive-se de acôrdo com a
alínea "a" do art. 160 do CPI.

Serviço de Recepm,
Informação e Expedição
Em 19 de fevereiro de 1969
"Notificação
Ficam notificados os requerentes
abaixo mencionados convidados a
comparecer a éste Departamento no
prazo de 90 dias, a rim de efetuarem
o pagamento da taxa final e retira'rem os certificados de acôrdo com o
Decreto n° 254, de 28 de fevereiro de
1967.
No 106.407 - Vereinigte bsterreichische Eisen-Und Stahlwerke Atiengellschaft - Pat. 79.195.
NO 125.814 - Frank W LawsOn Pat. 79.196.
N9 127.978 - Petroleum Reserarch
and Develonment Corporation - Patente n9 79.197.
No 120.118 - E. R. Squibb & Sons
Inc. - Pat. 79.198.
No 135.677 - Ciba Societe Sononeme (em alemão Ciba Aktiengeselischaft) - Pat 79.199.
NO 133.819 - &date D'ElectroC'himie D'Electro-Metallurgie et Des
Acieres Electriques D'Ugine. - Pat.
79.200.
N9 136.129 - E I Du Ponto de Nemours And Company - Pat. 79.201.
N9 136.401 - Aktiengesellschaft
Browns, Boveri & Cie. - Pat. 79.202.
N? 138.078 - Farwerke Hoechst
Aktiengesellschaft Vorm. Meister Lucius & Bruning - Pat. 79.203.
NO 138.535 - Desrna. - Werke Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung
- Pat. 79.204.
NO 133.674 - Centre Nationár cie
Recherches Metallurgiques - Pat. no
79.205.
•
N9 138.979 - Universal Oil Products Company - Pat. 79.206.
NO 139.994 - Supermag - Indústria de Máquinas Argícolas S. A. Pat. '79.207.
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INDUSTRIAL
NO 140.499 - Beteiligungs - Und
Patentverwaltungsgesellsch aft M i t
Beschrankter Haftung - Pai. 79.208.
NO 140.511 - Roussel - Uclaf Pat. 79.209.
No 141.029 - Olavo Silveira Pereira - Pai. 79.210.
NO 141.506 - José Guimarães Pat. n9 79.211.
No 141.624 - Cutter Laboratories
Inc. - Pai. 79.212.
NO 141.732 Vereinigte Osterreichisce Eisen-Und Stahlwerke Aktiengesellschaft. - Pai. 79.213.
N9 141.899 - Maxwell Sachs - Patente no 79.214.
No 142.001 - Paglieri S. P. A. Pai. 79.215.
NO 142.117 - Brunswick Corporation - Pat. 79.216.
NO 142.492 - Antônio Soto Lopes
- Ind. '79.217.
N9 142.523 - Calibras Equipamentos Para Rações Ltda. - Pat. 79.218.
No 142.672 - Alberto Frisou Pat. 79.219.
No 152.746 - Atma Paulista S. A.
- Indústria e Comércio - Patente
riO 79.220.
NO 142.807 - Ernesto Amanueli
Enrico Geiger - Pat, 79.221.
/
N9 -144.253 - Irmãos Machado Pat. 79.222.
NO 144.287 - Metallgesellschaft AkPat. 79.223.
tiengesellschaft
144.297
Battelle
- Institut
No
e. V., Instituto Alemão de Pesquisas
- Pat. 79.224.
Modêlo Industrial
No 157.701 - The Singer Company
- Pai. 6.645.
No 161.953 - Walkis Vergani - N9
6.646.
No 163.273 - Mobili Móveis Para
Escritórios Lida . - 6.647.
N0 163.494 - Mobili Móveis Para
Escritórios Ltda . - Pat. 6.648.
No 164.764 - Dr. Jorge Sawaya
Pat. 6.649.
NO 185.352 - Helenita Pereira da
Silva - Pat. n° 6.650.
Divisão de Marcas
Em 1,9 de fevereiro de 1969
Marcas deferidas
NO 449.530 - Raimann - M: S. A.
- Fábrica de Máquinas Raimann Sociedade Anônima. - Classe 6.
Bambi - Brinasa NO 504.887
Brinquedos Nacionais S. A. - Classe
25.

No 535.275 - Unimar - Importadora e Exportadora Unimar Ltda. Classe 6. - Registre-se, com exclusão de máquinas operatrizes de precisão.
N9 597.467 - Jóia - _Jóia Discos
Limitada - Classe 8.
No 600.247 - Itagyba - Dr. Itagyba Santiago - Classe 38.
NO 605.593 - Crismara --- Malharia Crismare Ltda. - Classe 36.
N? 428.945 - Sais das Aguas Prata
- O Condomínio das Aguas da Prata - Classe 43.
NO 449.447 - Marajó KBC - Fábrica de Máquinas Raimann S. A. Classe 6.
NO 449.478 - R. S. T. G. - F. T.
- Fábrica de Máquinas Raimann Sociedade Anônima - Classe 6.
No 449.532 - Raimann - Fábrica de Máquinas Raimann S.
A. - Classe 6.
NO 449.533 - Raimann - MSK Fábrica de Máquinas Raimann S. A.
- Classe 6.
N9 449.546 - Raimann - ONS Fábrica de Máquinas Raimann S. A.
- Classe 6.
N9 468.714 - Paraguaçu - Paraguaçu Importadora de Peças Para
Autos Ltda. - Classe 21.
N0 469.862 - B. H. C. Itiarnex Indústrias Químicas lia Limitada Classe 2.
NO 470.739 - Gomes - Padaria , GoClasse 41.
mes Ltda,
No 473.674 - Star - Star Publicidade Ltda. - Classe 31.
Máquinas
NO 475.405 - Varga
Varga S. A. - Classe 21.
N9 479.793 - rabiola - Ancora
Industria e Comércio Ltda. - Classe
36.
No 485.292 - Flor da Liberdade Mercearia Flor da Liberdade Ltda.
- Classe 38.
N O 537.023 - Urupês - Ca/calista
Urupês Ltda. - Classe 41.
No 548.542 - Sidenasa - Sidenasa
Laminados Siderúrgicos Nacionais,
Comércio e Indústria Ltda. - Cls. 5.
No 548.897 - Judô no 'Brasil - Armando Jimenes da Silva - Classe 32.
- Registre-se, com a exclusão de órgãos de publicidade.
NO 554.115 - Duplex - Duplex S.
A., Indústria e Comércio - Classe
36 - Registre-se, com os exemplares
de fls. 9-11, com a exclusão de leques
NO 555.435 - Guarapiranga - Têxtil Industrial Guarapiranga Ltda. Classe 23.
NO 559.908 - Vianna Vianna &
Filhos Ltda. - Classe 36.

NO 560.251 - Central L Formai
Central de Cobranças Ltda. - Classe 32.
NO 5a0.281 - Truffi - Mocha Indústria Metalúrgica Fruffi S. A. Classe 8.
No 595.147 - jotamello - S. J.
de Mello Publicidadé S. C. - Cias32. - Registre-se com exclusão de
agendas, publicações impressas, edições impressas e órgãos de publicidade.
NO 597.489 - Alumiluz - Alamluz
Laminação e Artefatos de Metais Limitada - Classe 11.
N9 598.681 - Pôsto Verona to Verona Ltda. - Classe 33 47.
NO 600.665 - Creações Reclinar Martino & Costa - Classe 36.
NO 610.806 - Vila D'Este - Confecções Vila D'Este Ltda. - Cl 36.
N9 611.195 - Revista Brasileira da
Enfermagem - Associação Brasileira
de Enfermagem - classe 32.
No 612.198 = Pisos Bianal - Cerâmica Bienal S. A. - Classe 16.
No 612.792 - Centenário - Classe
46 - E. Ferreira & Filhos, fndústria e Comércio S. A.
N? 612.796 - Quimio - Classe 3 Quimio Produtos Químicos Comércio
e Indústria S. A.
NO 612.894 - Alamo - Classe 25
- Alamo Comercial e Incorporadora
Ltda.
•
NO 613.862 - Demisa - Classe 4
Demisa - Deutz Minas ...S. A., Fá,-brica de Tratores.
No 814.732 - Mirabel - Classe 41
- Mirabel Produtos Alimentícios Sociedade Anônima - Registre-se, sem
direito ao uso exclusivo de morango
e da letra M.
Títulos Deferidos
No f,i38.706 - Rádio Bom Jesus de
Siqueira Campos - Classe 32, 33 -Rádio Bom Jesus de Siqueira Campos Limitada - Registre-se de iicôrigo.
do com o art. 97, no 1, do Cód
No 548.536 - Confecções Funcia Classe 36 - Francisco Fúncia - Registre-se de acôrdo com o art. 97, 119
1 do Código.
' NO 575.796 - Clube de Férias Miller - Classe 33 - Miller S. A., Viagens Turismo e Representações Art. '97. no 1 do Código.
No 582.717 - Mercantil Oliveira
M. Oliveira & Cia. Ltda.
Classe 41
- Art. 97, no 1 do Código.
Marcas Indeferidas
No 529.541 - Coroa - Classe 41
Coroa S. A., Indústrias Alimentares.,
No 595.547 - Maracanã - Classe
47 - Garage Maracang, Limitada.
NO 596.309 - Guaiba - Classe 41
- Moinho Gualba Limitada.
N9 610.320 - Zambos - Classe le I
- Houilleres Dtt Baniu Dj) Urrai* .1
ne,
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Repéittiçoe's Públicas de-

entregar na Seção de Codo Departamento de
niprensa Nacional, até às 17 hords, o expediente destinado á pubLicaçao.

mi. niações

As assinaturas vençidas
iderão ser suspensas sem prévio

EXPEDIENTE

v,-rão

aviso.

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR

- Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a renovação de assinatura deve ser
DmEae Da SEÇ ÃO Dg RE0Aça°
solicitada com antecedência de
FL ORIA NO GUIMARÃES
trinta (30) dias.

GERAL

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
C.41~ DO

seav ncca DE PuEsUCAÇ8E9

- As reclamações pertinentes J. B. D3 ALMEIDA CARNEIRO
it . matéria re:ribuida, nos casos de
émr ou omissão, deverão ser
DIÁRIO OFICIAL
formuladas par escrito à Seção
oeçÃo
de Red.e 5:5o, até ó quinto dia útil
Ile•Ç te de .... b -içood•de do •31.p•dawnt• do DepertAM•AINI
subseqüente á publicação no

AfaLAloA ga . de Rroprl.dad* tnclustriaal do MIAlAtárt0
d• , nclinet,Aa

- A Seção de Redação

fun-

ciona, para atendimento do públi-.
co, de 11 às 17h30m.

a

finb O ficin i:6

•

de Gornérc4e

Departs.mcnto

Na parte superior do enderéço estão consignados i o número
n

06 imprensa Nacional

ASSINATURAS
FUNCIONÁRIOS

REPARTIÇÕES E PARTICULARES

talão de registro da assinatura
e e mês e e ano em que findará.

do

- As assinaturas das Repartições Pub't as serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de fevereiro.

Capital e Interior:

Capital e Interior :
Os originiàs. devidnmente
autemicados, deverão ser dactilo- emestre
NCr$ 13,50 --A remessa de valeiras, sem-1\ICr$ 18.00 ,Semestre
De,
NCr$ 27,00 pre a favor do Tesoureiro do
grafados em espaço dois. • em uma A no
NCr$ 36.00 iAno
Nacio.partamento
de
Imprensa
só face do papel, formato 22x33:1
Exterior
Exterior :
nal, deverá ser acompanhada de
as emendas e rasuras serão resqifento à sua apliNCr$
30.00
esclarecimentos
.4no
..••••
•
•••
******
39.00
I
tv'Cr$
O
salvadas por quem de direi.o. 1A no
cação.
•
NÚMERO AVULSO
- As assinaturaS podem ser
do
número
avulso figura na última página de cada
preço
O
- Os suplementos ,às edições
tornadas em qualquer época do
exemplar.
idos
órgãos oficiais só serão remeano. por seis meses ou um ano,
¡tidos
aos assinantes que os soliacrescido
de
NCrg
0.01,
preço
do
exemplar
atrasado
será
--O
.exceto as para o exterior, que
se Cio mesmo 9P:o e de NCrS 0.01 por ano, se de anos anteriores. ;citarem no ato da assinatura.
sempre serão anuais.
N 9 471.530 - Fana S. A. - Cias-

lu i8 - Fana S. A., Fábrica - Nacio-

Cumpra o Artigo (96)

1'19 4.31,131 - Agência Frances'a e
nal de lubos.
Brasileira de Turismo Ltda.
N 9 475.809 - Sol-Ar - Classe 38 N 9 431.372 - Agência Francesa e
- Comercial e Imobiliária Sol-Ar So- Brasileira de Turismo Ltda.
N ? 458.439 - Rivetti & Piccini LiCiEciade Anônima.
N 9 476.382 - Caetes - Classe 38 mitada.
- Mobiliária de Valeiras Caetes S. A. N9 458.442 - Rivetti & Piccini LiN 9 478.295 - A Farmácia Nloder- mitada.
N9 458.443 - Rivetti & Piccini Lina - Classe 32 - Serpel - Serviços
de Publicações E.:pecializadas Ltda. mitada.
N ? 501.167 - Spectacle - Classe N9 439.478 - Self-Drive Automó48 -"Rio Lucer Ltda.
S. A.
N 9 539.511 - Intervox - Classe 8 veis
N 9 459.479 - Self-Drive Automó- Bernard Emile P'els.
veis S. A.
N 9 464.329 - Norte Nau Hotéis
N9 541.696 - Oba - Classe 46 Organização Gevenecy de Perfumes Sociedade Anônima.
N ç' 467.926 - S. A. Shopping News
Limitada:
11 9 519.559 - Seringal - Classe 39 do Brasil Editora.
- Seringal Artefatos de Borrachas
N 9 594 965 - Capri Imobiliária LiLimitada.
mitada.
Capri Imobiliária LiN
9 594.966
N9 601.761 - Luzitana - (3:asse 40
.
mitada.
- Mercearia Luzitana Ltda.
E9 610.416 - Ubatuba - Classe 42 119 594.967 - Capri Imobiliária Li- Distribuidora de Bebidas Ubatuba mitada.
N9 594.974 - Capri ImÁiliária LiLine tada •
•
N? 610.724 - Selecta - Classe 38 mitada.
- Cartonagem Selet1a Limitada.
Batidos na Integra
N 9 514.431 - Gaffe e Etikueta - N9 448.562 - Cia. Brasileira de EsCierese 32 - Organziareão n/;ctor Cceda truturas
- CORE - Apresente exemRádio e Televisão Ltda.
plares com o nome do titular de
Expressão de Propaganda Indeferida acôrdo com os esclarecimentos de folhas 7.
N9 541.061 - Boas Festas Guri- N9 523.575 - Bra Rosolen - Ao
- Classe 33 - Euclides Ale- SPB pare que se sirva publicar exixandre Pinaud e Amarante Araújo gência
'ia fls. 13.
Filho.
N
9 481.977 - Cia. Brasileira de
Exigências
Artes, Presentes e Utilidades. - PeTendo em vista o cancelamento, di- la última vez mantenho a exigência.
N? 512.051 - Silva & Oliveira ga se ainda tem interêsse:
Regularize o pedido.
W 521.274 - Televisão Excelsior N9 567.327 - Esportes Moura LiS. A.
mitada - Date a primeira via do
11 9 547.191 - Torcenil Torção de exemplar.
Filbras Têxteis Ltda.
N9 610.833 - Orlando Machado
N9 548.209 - Livraria Editora Con- Sobrinho - Preste esclarecimentos
Ltda.
IrIvio
s6bre o art. 102, relativamente à clasN9 563.280 - P. T. Carvalho - se 38.
Indústria de Roupas Ltda.
N 9 611.,180 - Jeepauto Limitada N 9 565.193 - Irmãos Mason Ltda. Ao SPB, para publicar exigência de
N9 570.315 - Ferreira Bento & Cia. Lis. 11.
Ltda.
Diversos
N9 580.041 - Atlantica Cinemato5.0 593.585 -- Grande Tinturaria
gráfica S. A.
N 9 580.176 - Sérgio Costa Carnei- Verdum Ltda. - Em face da p.?,,.co
de 29 de agOsto de 1:7, se i) u 9 53.910
ro.,

cumprindo a exigência de 7 de junho
de 1967, torno sem efeito o despacho
de arquivamento exarado em „O de
maio de 1968 e publicado no DO. de
18 de junho de 1968, para o fim de
mandar prosseguir no andamento do
processo.
N ? 594.557 - Lygla Pereira da Silva e Magdalena Kalin - Em face de
declaração da SEFM, quanto à procuração, torno sem efeito o despacho
de arquivamento exarado em 22 de
setembro de 1967 e publicado no DO
de 20 de junho de 1968, para o fim
de mandar prosseguir no andamento do processo.,
•
Arquivamento de processos
Foram mandados arquivar os processos abaixo mencionados:
N 9 601.281 - Pescados OceaMa do
Brasil Ltda.
N 9 602.408 - Restaurante e Cosi,
leitaria Aquarium S. A.
N 9 CO2.417 - Fercar Comercial de
Ferragens Ltda.

queira Cavalcanti e Nelson Itapicuril
Dantas.
N ? 602.468 - Mineração Brasileira
de Fluorita tda.
N9 6C2.472 - Francisco de Assis
Mendes:
N9 602.484 - Fábrica de Aguardente Paraízo Ltda.
N9 602.501 - Panifibadora 'Silvei,
rinha Ltda.
N9 602.509 - PluviotecniCa Ltda.
N9 602.511 - Pluviotecnica Ltda.
N 9 602.520 - Kursi e Liberman Limitada.
N9 602.534 - Indústxias Jatahy Limitada.
N9 602.535 - Higieniladora Sanitas
Limitada,
N 9 602.541 - José A. Rangel.
N i 602.543 - Empresa Comercial
Lendrinense Lida.
N 9 602.649 - Milbros Indústria e
C..mércio de Cereais Ltcla
N 9 602.5E3 - Adonis Cardoso Chavis.
11 9 602.568 - Revista Radiotecnica
N. 602.583 - Monteiro Automóveis
Ltda,
119 602.584 - Ponto Fino de Caxias Ltda
N 9 602.535 - Modas Apex Ltda.
N 9 602.592 - M. Dias Branco Sociedade Anônima, Coniércio e Indústria.
N9 606.344 - Atlas: Importadora e

N9 602.424 - Calipa Importadora
Comercial Ltda.
N9 602.427 - I. C. Veiga
N9 602.434 - Casa de Carnes Alto
de Pinheiros Ltda.
N 9 602.443 - E. G. G. Editora Grãfica Geral Ltda.
119 602.458 - Indústria Mecânica
Crw
Lt2d.:6.3
ae 60
- Cleto de Almeida Se- Distribuidora.
J. Schulman.
N9 606.345
abra Veloso, Homero Homem de Si- N 1 606.349 - J. Schu 'man .

AVISO ÀS REPARTIÇOES
PUBLICAS
O Departamento de Imprensa
Nacional avisa às Repartições Públicas em geral que deverão providenciar a reforma das assinaturas
dos órgãos oficiais até o dia 30 de
abril, a fim de evitar ,o cancelamento da remessa a partir daquela
data.
O registro de assinatura nova, ou
de renovação, cera teito contra a
apresentação do empenho da des-

resa

-Uva

N 9 606.371 - Reprécom, Comércio
e Representações Ltda.
N9 606.378 - Restaurante °rico Limitada,
N 9 606.701 - Auto Acessórios D.
L. Ltda.
149 606.749 - Progran - Progra-

mações Projetos e Análises Econômico-Financeiras S. C. Ltda.
11 9 607.634 - Juvenal Ferreira de
Menezes, Ernesto da, Silva Pereira e
Jose Patrício Barros,
N 9 610.663 - Ilemplabor Laboratórios Farmacêuticos Ltda.
Ne 610.807 - Confecções Vila D'Este Ltda.
N 9 610.334 - Ernesto Walter Albrecht,
N? 610.835 - Ernesto We.lter Albrecht.
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N9 610.836 - Ernesto Walter Al- N9 617.943 - Luz do Brasil Indús- N9 612.984 - Indústrias Gráficas I N 9 615.920 - Infantil Magazine
brecht.
Nações Ltda.
tria de Artefatos de Metais Ltda.
Laniiada.
N9 612.305 - Merhej Hassan Hilal.
N9 617.982 - Carlos Bruno.
N 9 613.229 - Garage Auto-MecâT9 g li).691 - PNT - Produção NaN 9 612.307 - Benedito n Tocancins.
N 9 617.983 - Carlos de Brito.
nica Cinelandia Ltda.
cional de Rimes Ltda.
N9 612.322 - Lázaro Gomes de Mo- N 9 617.984
Confederação Brasi.
N9 613.275 - Jade Em p reendimenN 9 616.494 - Itallorma Calçados
N 9 612.323 - Eunice 1..ti ,enço Dias .leira de Automobilismo.
tos Ltda.
Ltda,
N9 612.623 - Eunice Lourenço Dias
N 9 617.985 - Confederação Brasi,
N9 .613.920 - Dalmasi - Móveis
N O 619.891 *- ,K. F. Contrutora
de Carvalho, Carlos Menezes Senna leira de Automobilismo.
de Fóriica Ltda.
Ltda.
José
Santana
Vilarinho.
e
N9 614.030 - Francisco de Assis
N9 619.892 - Materiais de CoasN 9 617.896 - Confederação Brasi- Chateaubriand
Bandeira de Melo.
truções Corcovado Ltda. •
N 9 613,644 - Brastloc. ind, e Co- leira de Automobilismo.
mércio de Flocagem Ltda.
N 9 614.580 - Casa. de Borracha N9 619.920 - Indústria Pegorari N 9 617.987 - Confederação Brasi_
N 9 613.905 - Comércio e Indústria leira
Metropole Ltda.
Artefatos de Lã e Ferro Ltda.
de . Automobilismo.
Crisfa Ltda.
NO 619.921 - Indústria Pegorari
N9 614.581 - Diretor - Estudos
N 9 617.988 - Confederação Bra,siN9 613.906 - Engenharia de SeguTécnicos de Relações Públicas Ltda. Artefatos de Lã e Ferro Ltda,
leira de Automobilismo.
rança S. A.
N9 619.922 - Waidomiro Guida.
N9 614.582 - Fábrica de Calçados
N 9 617.989 - Confederação BrasiN 9 613.908 - Associação Nacional
N9 619.949 - Natalio Bianchessi,
Satelite Ltda.
leira de Automobilismo.
de Dirigentes de Empresas.
N 9 614.583 - Fábrica de Calcados
No 619.953 - .Walter Vasconceles.
N 9 617.909 - Confederação Brasi- Satelite Ltda.
NO 620.028 - TER - Técnica, EnN 9 613.909 - Promotec Promogenharia Representações Ltda.
ções Técnicas de Publicidade Limi- leira de Automobilismo,
No 614.675 - Comerciai e IndusN 9 617.992 - Confederação Brasitada,
N 9 620.112 -- Hotel Barão de TeZe
trial Marcogas Ltda.
INT' 613.910 - Promotec •- Promo- leira de Automobilismo.
Ltda.
N
9
614.831
Panificação
e
Con_
N
9
617.993
Confederação
Brasições Técnicas de Publicidade LimiN O 620.182 - Madeiras Xax am
feiitacia
aria. Rainha de Jacare p aguá Lim
leira- de Automobilismo.
tada.
Ltda.
N 9 613.912 Panificação e CoaN 9 617.994 - Confederação BrasiAutol S. A. H. MoeN o 614.835 -- Consórcio Brasileiro ?.‘"W (20.237
leitaria Italo Guanabara Ltda.
leira de Automobilismo.
de Imóveis Comércio I endústria Li- bus & Fils
N 9 613.91.3 - Panificação e CoaN o 620.323 - J. Gomes Alves &
N 9 617.995 - Confederação
mitad.
leitaria Italo Guanabara Ltda.
Ltda. • •
Irmãos Ltda.
leira de Automobilismo.
N9 613.921 - Lanches Skindô LiNo
615.008
Produtos
AlimentíNO 620.362 - Guedes y Casella LiN 9 617.996 - Confederação Brasimitada.
cios Carajá Ltda.
mitada.
leira de Automobilismo.
N 9 613.926 - Lanches 245 Ltda.
No
615.172
Sociedade
Comercial
N9 620.519 - Adhemar Ofliano de
N 9 617.997 - Confederação Braside Engenharia e Materiais Ltda.
Almeida..
N9 613.932 - Bar e Lanches Santa leira de Automobilismo.
N O 615.214 - José Manoel Filho.
N 9 620.575 - Metalúrgica IndusN 9 617.998 - Confederação Brasi.
Tereza Ltda.
NO 615.221 -- Revesiam
Indús- trial Vancar Ltda.
N 9 613.933 - Bar iI.a.rchs Souto leira de Automobilismo.
N 9 617.999 - Confederação Brasi- tria; e Comércio Ltda.
Ltda..
N O 620.587 - Sociedade, de Pesca
N9 615.222 - Revesiam - Indús- Tiânsmara
N 9 613.944 - Brin-Kar, Indústria leira de Automobilismo.
Ltda.
tria
e
Comércio
Ltda.
e Comércio de Brinquedos Ltda.
Arquivem-se os processos.
N 9 620.670 - Blauton - Indústria
No
615.256
Aparelhos
EletrôniN 9 613.951 - Indústria Mecânica
a Comércio -Ltda.
cos Seirvotron Ltda.
Gaigher Ltda.
NO 620.680 - Edgar Martins.
N9 613.957 - Ignez Lourdes CoraNO 615.284 - Solarpaque S.A. Co_ NO 620,776 - Indústria de ArtefaServico de Documentacão
no.
tos de Papel Icop.
mércio e Indústria.
N 9 613.962 - Amorim - S. A. CoN 9 621.025 - Jusper Auto Peças
N 9 615.286 - Sussen Máquinas e
Rio, 19 de fevereiro de 1969
mercial, Importadora e ExportadoLtda.
Cessorios Texteis S. A. .
ra.
Arquivamento de processos
NO 615.310-"cNorman Venites • N 9 6211.062 - Produtos Químicos
N 9 613.967 - Retal Representações
Mec Ltda.
Foram mandados arquivar os pro- Komel.
e Telefonia Ltda.
N9 615.312 - Botig elli & 'Lollato. N 9 621.149 - João Cambuava.
cessos abaixo:
N9 615.327 - S.I.A.M. Sociedade N 9 621.223 - Indústria e Comércio
N 9 613' .974 - Representações GloN 9 591.369 - ARCON - Arquite_ Indústria Americana de Máquinas de Bebidas Três Rios Ltda. Incobetri
ria Ltda.
NO 621.227 - Confecções C. P, A.
Torcuato Di Tella S. A.
N 9 613.995 Gustavo, Or- tura e Construções Ltda.
Indústria e Comércio Ltda.
NI 592.065 - Irmãos Espigares,
ganização Comercial S. C.
NO 615.345 - Miguel Ganciar.
NO 621.228 - Confecções C. P. A.
N o 601.408 - Comercial Ci•edimac
N 9 613.996 - Escritório São João
NO 615.366 - Sebastião Carneiro Indústria e Comércio Ltda.
Limitada.
Contabilidade e Despachos S. C.
3 9 601.409 - Comercial Credimac Seabra. •
No 613.997 - Huapi - ImportadoNO 615.684 - Walter Cardoso No 621.512 - Amadeu Cupelo
ra e Exportadora Ltda.
Limitada.
e Bienvenido Magarino.
França.
N 9 614.336 - Copal Comercial PauN9 601.410 - Comercial Credimac
9 621.592 - Alfredo Pagamacci.
No 615.691 -7- Companhia de Teci- N
lista de Materiais de Construção Li- Limitadà.
No 621.713 - Leopoldino Montamitada
N5 601.418 - UNIARC - Coinér- dos São Paulo.
nha.
N 9 616.427 - Representações Ad- cio e Importação Ltda.
No 615.792 - Indústria Plastian
N9 621.714 - Adhemar Ofiliano
ministrativas e Comerciais Tele LiN 9 601.879' - Empreendimentos S. A.
Oliveira.
mitada.
Culturais Brasileiros Ltda.
NO 615.899 - ORECO - Organiza- NO 621.845 - Ottavio Cavaliere.
No 616.903 - Joo Bruno Leonardo.
N 9 602.357 - Alvro Ramos Quiri- ção Especializada em Cobranças LiNO 621.848 - Organização P. M.
mitada.
Macchione.
N9 617.112 - Modas Binder Ltda. noN9e Arnaldo
Indústria
e Comércio de Comestive s
602.401
King's
Corretores
N9 617.113 - Empório das Tintas Imobiliários Ltda.
Ltda.
S. A., Comércio e Irrportação.
NO 602.420 - Casa Bancária da
N 9 602.419 - Seal Power IndúsN9 617.122 - Empório das 'Tintas tria
Província do Rio Grainde do Sul S.A.
e
Comércio
Ltda.
S. A., Comércio e Importação.
N O 622.086 - Imobiliária AdminisN9 602.421 - Jurecol Siani.
N o 617.123 - Empório das Tintas
tradora e Incorporadora Norte Ltda.
No
602.426
Luiz
Carlos
Cunha
S. A. - Comércio e Importaço.
N O 622.139 - Totamz Comércio e
N9 617.124 - Empório das Tintas Souza.
Indústria de Luminosos Ltda.
N9 603.973 - Amilcar Alves NoS. A . , Comércio - e Importação,
MERCADORIA
N o 622.637 - W. de Souza & FausN9 617.125 - Empório , das Tintas gueira.
tino Ltda.
S. A., Comércio e Importação.
ESTRANGEIRA
N9
603.974
Irmãos
Kri
ger
Ltda.
N 9 622.706 - Construtora Mato
N9 617.128 - Empório das Tintas
N9 605.600 - Indiano RepresentaGrosso Ltda.
S. A. Comércio e Importaço.
Regulamento
ções e Comércio Ltda.
NO 622.853 - SabiPto Kamata.
N9 '605.751 - Bar e Lanches Pe10 617.29 - Empório das Pintas
N 9 622.871 -- Planalto Comercial
reira Ltda.
S. A.. Comércio j e Importação.
e Construtora Ltda.
N9 617.131 - Empório das Tintas N9 606.119 - Cezario Bicudo Leme.
N o 622.872 - Pavilandia - ComérDivulgação n° 1.080
N9 606.120 - Restaurante e Pada_
B. A., Comércio e Lm., "'tacão.
cio e Pavimentação Ltda.
N9 617.133 - Inccargo S. A., In- ria Mata Borrão Ltda.
No 622.920 - Instituto Paulista de
dústria e Comércio de Carnes e GorN9 606.528 - Francisco Julião ArPsiquiatria Dr. Joy Arruda Ltda
PREÇO: NCr$ 0,30
ruda de Paula, José Hugo Arruda de
duras.
No 622.928 - Ferragens TaguatinPaula e Alexina Lins de Paula.
ga Ltda.
N 9 617.198 - Organizaço Técnico
No 622.930 - Nossa Dental Ltda.
Contábil Dinábel Ltda.
N9 606.707 - Eclitõra Cinerania LiNo 622.931 - Lojas Ricoco Ltda.
N 9 617.706 - promoões Genian Li- mitada.
A VENDA
mitada. No 606.708
Editôra cinerama LiNo 622.932 - Herbe4t Seltz e GioNa Guanabara
sue Di Sabbato,
N9 617.813 - Tipografia San Tia- mitada.
Seção
de
Vendas:
N
9
608.211 •- Cartona g em "São
No 622.933 - João Dias 'Pereira
go Ltda.
Av. Rodrigues Alves, 1
Alecio
Indústria Mineira de Paulo" Ltda.
N9 617.916
N9
609.568
N9
622.2134 - Jorge Rodrigues doS
PROJEL - EngeRefrigerantes Ltda.
Agência I: - Ministério
Santos.
N o 617.918 - Engenharia de Pa- nharia e Projetos Ltda.
da
Fazenda
N9 610.966 - Divulgação de SanNo 622.935 - José Ruber da SItentes S. C. (Fernando Garcia
veira Sardinha.
tos Turismo - Divulsanturis.
Atende-se a pedidos pelo
Gnocéhi) .
No 622.936 - Khalil Georges
N9 617.935 - Almeida Cardoso & N9 611.392 - Depósito de MateServiço de Reembolso
Chaer.
riais para Construção Rial Ltda.
Cia. Ltda.
Postal
No 629.937 - Florencio Vilarinho
N o 617.939 - Indústria de Parques
N 9 611.880 - Cerrato Bar e Res..
de Souza.
Em Brasília
Infantis do Norte Ltda.
taurante Ltda.
NO 622.938 - Agenor Spirandeili.
Na Sede do
N 9 612.983 -- DOMAR() - ArquiNo 617.942 - CIBAIVI - Comércio
N° 622.939 - Maria Madalena da
e Indústria de Brinquedos e Artefa- tetura, Engenharia e Comércio LiSilva.
mitada.
tos de Madeira Ltda.

IMPÔSTO DE
IMPORTAÇÃO
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No 622.940 ..- Antônio Nordelo de, NO suma - Darei cassavik
N O 641.935 - .Amapla Indasria e
Baixos.
N9 622.941 - Herminio Pires da Comércio Ltda.
Luz.
N 9 641.943 - Dionisio Minas Mar_
N o 622.942 - Domingos Lopes cantona,tos.
Silva.
N9 .642.023 - Mistral Auto Peças
N o 622.945 - Vidraçar i a Vidrolar Ltda.
Ltda.
N9 642.024 - 'Decorações Modelo
N9 622.944 - Tecidos Confecções Lar Ltda.
primavera Ltda.
N9 642.110 - Panificação Vitalia
Teixeira.
N ç 62.946 - Edson
O. F. Nascimento. Ltda.
P ç 623.180
- MEL -- Mergulhão
, 623.555 - Clovis GronçalveS No 642.262
Ltda.
eortêt, Ronaldo Gonçalves Cortes e ~arfa
No 642.263 - Sociedade Minerva
Attilio Bonetti,
de Materiais de Construção Ltda.
N 9 623.575 - Silvia S. A. Representações EmpreendimentOs partici- N9 642.377 - ETIEL - Acessórios
para Guarda-Chuvas Ltda.
pações.
No 623.625 - Armazem Bonfim Li- N9 642.182 -„Apparecido Baptista
Mendes.
mitada.
N9 642.826 - Fo.rbeck Represen..
N9 623.626 - Aviário Cortes Cruz
tações Auto Peças Ltda. - ArguiLtda.
EneMeSi0 da Silva vem-se os processos.
N o 623.743
Pereira.
Em 19 de fevereiro de 1969
Irmãos Fuini.
N 9 623.803
N . 623.804 - Silva, Ronzi, & RoDiversos
drigues Ltda,
Foram mandados cancelar, de
N 9 623.810 - 'Victor Juntas Ltda.
acairelo com o art. 110 do Código,
14 9 263.811 - Victor Juntas Ltda.
623.812
Victor
Juntas
Ltda,
os
registros abaixo mencionados.
N9
Victor Juntas Ltda.
N9 623.813
Registros - Requerentes_
N 9 623.814 - Victor Juntas Ltda. N9 382.414 - Metalpa Eletro-Me..
7.79 623.815 - Victor Juntas Ltda. talúrgica Ltda,
N 9 623.816 - Victor Juntas Ltd.
N9 382.417 - Artur da Silva Tel..
N o 623.817 - Victor Juntas aLtda.
xeira,
Ca623.888
Administrador
No
N 9 382.420 - Lavanderia Lar Limury Ltda.
No 623.043 - DecOrum Instalações mitada,
N O 382.421 - Karel Gabcan.
Ltda.
9 382.424 - Indústria e ComérNO 628.856 - Serralheria /vIanta g cioNBalcofrio
Étda
-tianLd.
Niquelação e Cro.
No 382.462
N o 628.920 - Equipaclora Indus- meação
Schnyder Lida.
trial Ltda.
N O 630.181 -; Confecções Bussal
N9 382,464 - Transportes de 'ci..
mento A Granel Cigranal Ltda.
Ltda.
No 630.994 - Cia. Brasileira de No 382.631 - Mario Horacio Sam..
paio •Seabra.
Administração de Bens Ageba,
o 382.666 - João Vallinho. •
No 632.026 -- TV Contrôle Fiscal N
N9 382.667 - Alimentos e Bebidas
Ltda.,
N9 633.346 - Vermat - Indústria Minas Gerais, Importação e Expore Comércio de Materiais de Constru- tação S. A.
ção Ltda.
NO 382.672 - Harold R. Wa,ddell
NO 633.373 = Ferlex Engenharia e Associados.
N O 382.870 - SIR - Sociedade 'In.
Indústr i a e Comércio Ltda.
N9 633.941 - João Alfredo de Assiz teramericana, • de Representações LiN o 637.154 - Mario de Assunção mitada.
Borges.
N 9 382.871 - Cipolfr Soc. de MaN9 638.193 - Bar e Lanches PKola teriais para Construções Ltda.
do Atlantico Ltda.
7.70 382.891 - S. A. EtecO.
NO 638.556 - Cia. Nacional de N 9 382.893 - BILD - Benificiado„
Ferro - Ligas.
ra Industrial de Leite Derivados
N 9 638.904 - Metropole Motriz Li- initada.
mitada.
Metalúrgica Ibérica
NO
N9 640.881 - Criações Cinbol Ltda, S. A.382.825 NO 641.117 - Ótica Princeza. Wala.
Francisco
Lopes.
N
O
No 641.215 - Ferdinand Periales NO382.925
382.929
M.
W.
Simonsen
Youyoute.
Filhos S. A. - Importação e Expor.
Toru Takano.
N9 641.296
NO 641.347 - J. Luiz de O. Fer- tação.
raz Sz Cia. Ltda.
N O 382.931 - M. W. Simonsen
N9 641.347 - J. Luz de O. Ferraz Filhos S. A. - Importação e Expor
& Cia. Ltda.
tação.
N O 382.932 - M. W. Simonsen
N9 641.440 -r- Armarinho Ribeiro Filhos
S. A. - Importação e Expor
Modas Ltda.
N o 641.495 - Banco de Sangue fiação.
N 9 382.934 - M. W. Simonsen
Guanabara.
S. A. - Importação e Expor
N9 641.715 - Obra - Organização Filhos
Brasileira de Rádio e Televisão Ltda. taÇão.
Marzan EmpreitAra
N9 841.716
AVISO AS REPARTIÇOES
N 9 641.717 - Papelaria Rio Branco
PUBLICAS
Ltda.

N9 641.726 - Edithra Cultural Bradileira Ltda.
N O 641:727 - Lanchonete Per,ropolitana Ltda.
N o 641...728 -- Carlos Caldeira Sal,gado Unha.
Carlos Caldeira SalN9 641.729
gado Zenha.
N O 641.855 - Belo Rio Magazin Limitada.

Padula e Cia.
N9 641.914
No 641.915 - Indústrias Reunidas
Irmãos Azenha Ltda.
N 9 641.916 - Guerino Peres.
No 641.917 - Nelson Adolfo Bertnlini

Fevereiro de 1969

DIÁRIO OFICIAL 'ffieçlio

O Departamento de Imprensa
Nacional avisa às Repartições Públicas em geral que deverão providendiar a reforma das assinaturas
dos órgãos oficiais até o dia 30 de
abril, a fim de evitar o cancelamento da remessa a partir daqucla

ciala,
O registro de assinaitira nava, eu
de renovação, será feito contra a
apresentação' do empenho da des
pesa respectiva.

W. phrionsen e
7(9 382.938
Filhos S. A. importação e Exportação.
M. W. Simonsen e
No 382.937
Importação e ExporFilhos 8.. A.
tação.
No 382.960 - Rezbar Indústria e
Comércio de Peças.
NO 382.988 - Raymundo Nobre de
Almeida;
7(9 382.990 - S. A. Priama
veia e Administração.
No 383.032 - Barth Cotta Simões.
No 383..033 - Distribuidor Açucena
Limitada.
N o 383.036 - Oliveira Voa Tecidos
Representações Ltda.
7(0 383.041 -- Auto Técnica Benit.
teo Ltda.
No 383.052 - Edarli Editora Arte
Limitada.
N 9 383.053 - Divulivro Divulgadora de Livro S. A.
N 9 383.055 - Roncasi - Auto
Tecnica Ltda.
N9 383.064 - M. W. Simonsen e
Filhos S. A. - Importação e Exportação.
- M. W. Simonsen e
NO
383.065
Filhos
S. A. - Importação e Exporração.
N 9 383.057 - M. W. Siinonsen e
Filhos S. A. - Importação e Exportacão.
N O 383.069 - iL W. Simonsen e
Filhos S. A. - Importação e Exportação.
N O 383.070 - M. W. Simonsen e
Filhos S. A. - Importação e Exportação.
N O 383.071 - M. W. Simonsen e
Filhos S. A. - Importação e Exportição.
N O 383.085 - Sebastião Burbulhan.
N O 383.096 - Antonio Ferreira do
Nascimento - Cancelem-se os re•
gistros.
Retificação de clichê

Em 19 cié fevereiro de 1969.
N o 575.385 - DOPNYL - Cl. 22
- Roberto Della Bulia - Clichê publicado em 2-5..63.
N o 682.837 - TOTAL - Cl. 32 Paulo Candido da Rocha - Clichê
publicado em 28-5-65, estabelecida na
Guanabara.
N O 682.866 - SOMED - Cl. 10 SOMED - Sociedade Comercial de
Aparelhos Médicos e Dentários Ltda.
- Clichê publicado em 31-5,65, estabelecida na Guanabara.
N O 682.912 - Escola Olivetti Dactilografia e Taquigrafia - Cl. 33
- Acyr Teixeira de Barros - Clichê
publicado em 31_5-65.
N O 682.914- Eletro Bem Servir Cl. 8 - Eletro Beim Servir Lida. Clichê publicado em 31-5-65, retificar
a clsse.
, N O 628.930 - Emprêsa de Turismo
'Pana S. A. - Clichê publicado em
estabelecida na Guanabara.
N o 682.941 - RODANTE - Cl. 11
- Metalárigac Rodante Ltda. -Clichê publicado em 1-6_60.
N 9 682.942 - COAL - Cl. 5 Coal Comércio e Importação de Metaes Ltda. - Clichê publicado em
1-6 - 65.
No 683.042 - REMANI - Cl. 16
- Luiz Mauro Dutra Leite - Clichê
publicado em 1-6-65.
N 9 683.043 - Orquestra e Con_
junto' Agostinho Silva - Cl. 33 Agostinho Ferreira da Silva - Clichê publicado em 1-6-65. Cl'chê
saiu no t krmo n9 683.04?.
No 682.154 - Ind. Ccmarcal Cl. 33 - Banc.:). Ccmércio e Indoiria da .Amér:ca do Sul S. A. Clichê publicado cm 1.5.65, estal;e'ec'da no Mirro hão.
C.,:ru?.' cial N9 683155 Cl. 33 - Banco Comércio e maus-

I

'

Iria da América do Sul S.A,. - Clichê publicado ent 1.6.65, estabele•
cido no Maranhão.
N O 683.196 - Lance - Cl. 48 Lance Representações de Produtos de
Beleza Ltda§ - Clichê publicado em
2.6.65, clichê saiu no t. n o 683.195.
N O 683.197 -- Piratini -- Cl. 33 -Agência Piratini Passagens Turismo
Ltda. - Clichê publicado em 2,6.65,
estabelecida em São Paulo.
N 9 683.347 - lini'ão Comercial e
Industrial de Caruaru Ltda. - clichê publicado em 2.6.65, estabelecida em. Pernambuco.
7(9 683.35 7- Nossa Senhora de
Conceição - Cl. 24 - Cia. Industrial N. S. da Conceição - Clichê
publicado em 2.6.65, estabelecida em
São Paulo.
.
7(9 683.358 --- N, S. da Conceição
Industrial N. S.
- Cl. 34 - Cia. Industrial
da Conceição - Clichê publicado em
2.6.65 destabelecida em São Paulo.
7(9 683.358 ,.-- N. S. da Conceição
- Cl. 37 - Cia. I Industrial N. S.
da. Conceição - Cliché publicado em
2.6.65, estabelecida em São Paulo.
N O 683.429 - Cokona - Cl. 10 -Heitor Sarti - Clichê publicado em
2.6.65, São Paulo..
7(9 683.527 - Juquinha - Cl. 49
- Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. - Clic1-.1 publicado em
3.6.65, local São Faulo.
NO 623.560 - Bobina - Cl. 32 Bobina - Editorial l e Publicidade Limitada - Clichê publicado em 3.6.65
retificar a classe.
N O 683.611 - Santa Rita - Cl.
41 - Panificação Santa Rita Ltda.
- Clichê publicado em 3.6.65.
N O 683.690 - MOrango --:. Cl., 40
- Ica - Indústria] de Camas Automáticas Ltda. - Clichê publicado
em 4.6.65 - Local São Paulo.
NO 683.705 - Ceilão - Cl. 24 Lojas Ceilão Ltda. ,-. Clichê publicado em 4.6.65 - , Local São Paulo.
N o 683.753 - Matec - Cl. 16 Matec - Materiais I de Construção e
Transportes Ltda. ,-- 7.6.65 - retificar a classe.
N o 683.898 - Convest - Cl. 33 Concessionária, de Revestimentos
Convest Ltda. - 'Clichê publicado
em 7.6.65 - retificar a classe.
N 9 683.902 - Gelomint - Cl. 41
- Chocolate Dulcora S.A. - Cliché
publicado em 7.6.65 - retificar a
classe.
N o 683.925 - Bruni - Cl. 4 - 11
- 15 - 25 - 45 - 48 - Flora Bruni Ltda. - Clichê publicado em
8.6.65 - retificar 9 local.
N O 683.944 - Plásticos Piratininga
Ltda. - Clichê publicado em 8.6.65
- estabelecida em ão Paulo. .
N 9 684.032 - Edi ic:o Tabatinguera - Cl. 33 - Benedito Homero
Aquina Marques - Clichê publicado
em 8.6.65 - estabelecida em São
Paulo.
N O 684.077 - Bre,41aq - Cl. 6 Bramaq - Brasileira de Máquinas
Com. e Ind. Ltda.i - Clichê publicado em 8.6.655 - retificar a
classe.
Cl. 16
N ? 68 ! .105 - Ob2-mak
- Obermak Abras Metálicas Ltda.
Clichê
publ
cacto
em
9.6.65
- retificar a classe.
N9 684.189 - ItalVvolks - Cl. 6
31 - 33 - 39
- C - 11 - 21
- eicvanni Grais° - Clichê publicado em 9.6.65 - estabelecida na
Guanr.bara.
N o 614.192 - Rioval - Cl. 33 R,ioval E'stribuclom de Valores do
Rio Ltda. - C r ich publicado em
9.9.65 - es..abelecid na Guanaba-

ra.
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N9 684.194 - O Mundo Curioso em 16 e 33 - Cohabis - Cooperativa
Revista - Cl. 32 - Armando Pin- Habitacional de Santos Ltda. - Clito Ferreira - Clichê publicado em chê publicado ,em 15.6.65 - local
São Paulo.
9.6.65 - retificar a classe.
N9 684.201 - Pavan - Cl. 1 - 5 .N9 685.410 - Cohac Coopera- 6 - 8 -=• 11 - 14 - 15 - 16
tiva Habitacional de Campinas 33 - Pavan - Materiais de Cons- Cl.
16 e 33 - Cohac - Cooperativas
trução Ltda - Cliché publicado em
Habitacion a l de - Campinas 9.6.65 - estabelecida em Minas Ge- publicado
em -15.6.65 - local São
rais.
Paulo.
Bengala - Cl. 42
N9 684.237
N9 685.411 - Cohajun - Coope- Destilaria Bel Drink Ltda. - Cli- rativa Habitacional de Jundiaf - Cl.
chê publicado em 9.6.65 - local São 16 e 33 - Cohajun - Cooperativa
Paulo.
Habitacion al de Jundiaí Ltda. Clichê publicado em 15.6.65 - local
684.277
Fonte
N.
S.
das
N9
Graças - Cl. 43 - Empresa de São aulo.
- CooperaAguas Minerais Passa Três Ltda. - .N9 685.413 - Cohapo
Habitacional do Povo - Cl. 16
Clichê publicado em 10.6.65 - lo- tiva
e 33.- Cohapo - Cooperativa Habical Estado do Rio de Janeiro.
tacional do Povo - Clichê publicaN9 684.341 - York-Street - Cl. do em 15.6.65 - local São Paulo.
23 - MaAkiusalem Bons Casiuch e N9 685.414 - Cohas - CooperatiMauro Sami Casiuch Clichê pu-Habitacion al de Sorocaba - Cl.
blicado em 10.6.655 - local Guana- va
16 e 33 - Cofias - Cooperativa Habara.
de Sorocaba Ltda. - CliN9 684.364 - Instituto Santa Cris- bitaciona l
tina de Medicina e Cirurgia S/S Li- ché publicado em 15.6.65 - -local
mitada - Clichê publicado em 10-6 ao flau16.
685.420 - Scots Bard - Cl.
de 1965 - local São Paulo.
43 - Wellington (Glascow) Whisky
684.433
Nova
Terra
Cl.
41
N9
Co. Ltd. - 15.6.65 - Cli- Joaquim Araujo Sobrinho - Cli- Blanding
ché publicado em 10.6.65 - local chê saiu de ca.beça para abaixo.
Cl. 41
Pernambuco.
N9 685.421 - Scots Bard
Wellington (Glascow) Whisky
684.660
Korvette
Cl.
23
N9
Blanding Co. Ltd. - cliohe publi- Cia. Brasileira de Roupas - Cli- cado em 15.6.65 - clichê saiu de
ché publicado em 11.6.65 - local cabeça para baixo.
Guanabara.
•
685.422 - Soots Bard - Cl. 1
N9 684.61 - Korvette - Cl. 86 - - N9Wellington
(Glascow) Whisky
Cia. Brasileira cie Roupas - Cliché Blenaing Co. Ltd.
cl.che publicacio
publicado em 11.6.65 - local Guapara baixo.•
nabara.
685,550 - Monte" D'Este - Cl.
N9 684.662 - Korvette - Cl. 37 32N9- Publicidade Monte D'Este Ltaa.
Cla. Brasileira de Roupas - Clichê publicado em 11.6.65 - local - clichê publicado em 15.6.65 retificar a classe.
Guanabara.
N 9 665.560 - Grifa - Cl. 21 684.663
Korvette
-Cl.
23
Grifa Indústria e ComerN936 - 37 - Cia. Brasileira de Mecânica
c_o Ltda. - Clichê publicado em
Roupas" - Clichê publicado em 11-6 15.6.65 - retificar a classe.
de 1965 - local Guanabara. •
N9 685.591 - Gráfica Graúna N 9 684.731 - Flux Ind. e Comér- Cl.
32 - 33 - 38 - Alcides dos
cio de 9rtefatos para Solda S. A. Santos
,- Clichê publicado em 15-6
Clichê
publicado
em
11.6.65
de 1965 - local São Paulo.
local São Paulo.
N9 685.612 - Ariston - Cl. 6 N9 684.877 - (Circum) Endy- Francisco Kenworthy Azevedo - Climion - Cl. 8 - Denison Cia. Bra- chê publicado em 16_6-65 - Local:
sileira de Eletrônicos - Clichê puPulo.
blicado em 11.6.65 - local Guana- São
Confindústria S: A.
N9 685.613
para.
- Crédito, Financiamento s e Investi684.947
Brasil
Cl.
46
mentos. - Clichê publicado em 16 de
N9
Detetizadora Brasil Ltda. - Clichê junho de 1965. - Local: São Paulo.
publicado em 11.6.65 - retificar a
N9 665.617 - Pinho - Cl. 16 - Piclasse.
nho - Engenharia e Arquitetura Li684.998
Prefaco
Cl.
16
Clichê publicado cais 16 de
N9
Prefaco
- Cia. Brasileira Pre-Fabri- mitda.de- 1965
Local: São Paulo.
cadds de Concre'cos - Clichê publi- junho
685.629 - JECA - Cl. 41 - Bar
cado cm 14.6.65 - local Minas Ge- 1n19
• Churra.scaria Jeca Ltda -- Clichê
rais. 685.070 - Panificadora São publicado
em 16-6-65, retificar tudo.
N9
Manoel - Cl. 41 - José Rodrigues N9-685.633 - Angela Maria - Cl. 21
Lopes - Clichê publicado em 14-6 • Auto-Mecânica Angelo Maria Ltd9.
de 1965 - local São Paulo.
- Clichê publicado em 16_6-65. Local:
N9 685.202 - Luci - Cl. 3 - Far- São Paulo.
mácia e Drogaria Luci Ltda. - Cli- 685.661 - Foto Modelo -- Cl. 8 chê publicado em 15.6.65 - retifiAdolfo Ragazzi. - Clichê publicado
car a classe.
em 16-6-65. - Local: São Paulo.
065.203
Ferramaço
Cl.
5
N9
N9 685.697 - Cl. 46 - Rodrigues
comercial de Ferro, e - Clichê
publicado em 16-6-65. - Re-AçoFerramaeo
Ltda. - Clichê publicado em tificar classe.
15.6.65 - retificar ,a classe.
665.5206 - Aguam - Cl. 21
N9Aquario
Auco Peças Ltda. -Clichê
Noticiário
publicado. em 15.6.65 - retifiear a c.as:c.
Oposições
685.369 - Adinc--Lub - Cl. 47
N9Adinc-Lub
Comércio.
e
Indústra
-de Lubrificantes Ltda. - Clichê pu- N 9 685.698 - Andra Luiz - Cl. 6 a indústria e Mecânicas Andra Luiz Liblicado em 15.6.65 - retificar
mitada - Clichê publicado em 16 de
classe.
junho de 1965. -,Retificar a classe.
N9 665.407 - Onli - Cl. 16 - Cia. de Cigarros Souza Cruz (Apo_
Org. Nacional de Lavoura e Indústria Onli S. A. - Clichê publicado sição ao Termo 863.280, marca Ouro
e Prata). em 15.6.65 - local São Paulo.
Du Mont Cia. Destilaria Angelo Mi685.408
Cl.
19
Org.
NaN9
cional de Lavoura e. Indústria Onli lani (Oposição ao Termo 863.324, marS.A. - Clichê publicado em 15.6.5 e Hedymont).
Pan Produtos Alimen,lcios
- local São Paulo. .
N9 685.409 - Cohab's - Coope.a- riais S. A. (Oposição ao • Termo ...
865.328,
marca Chuá) .
tiva Habitacional de Santos - Cl.

_

Calçados Paragon S. A. (Oposição marca Sistema - Termo 861.923,
ao Termo 866.126, marca Paragon). marca Sistema).
Empresa de Transportes Atlâ nti ca. Ricardo Nicolas Pegenaute (Oposi.
Ltda. (Oposiçãoo ao Têrmo 866.940, ção
ao Termo 862.535, marca Trans.
marca Atlântico - Têrmo 86.911,
Têrmo 862.536, marca Translor).
nome de emprêsa Expressos Rodoviá- lor,
Coca-Cola Indústria e Comércio
rios Atlântico S. A.)
Ltda. (Oposição ao Termo 864.297,
Indústria Têxtil Metidieri S. A. mrca Refres,Kito - Termo 864.295,
(Oposição ao Termo 865.198, marca marca Refres-Kant - Termo 864.294,
marca Refres_Kant - Termo
Polylene).
- Marca Refre,s-Kito).
Panificadora Imperatriz Leopoldi- 864.296
Tecidos Casa Salathé S. A. (Opo.
na Ltda. (Oposição ao Termo
sição
ao
Termo
864.844,, titulo A Re.
862.549, marca Imperatriz).
volucionária).
Filene Indústria Textil S. A. -- Tecidos Casa Salathé S. A. (Opo(Oposição ao Termo 862.563, marca SiÇãO ao Termo 864.843, titulo A Re,.
Silene).
v 9lucioz.kria) .

Eletromecânica Dyna S. A. (Opo.
sição ao Termo 863.157, marca De_
nasa - Têrmo 863.158, masca Denasa - Termo 353 194, ',zarca Denasa - Termo e563 marca Denasa) .
3. A. Chaves (Oposição ao Termo
866. 636, marca Fortuna - Termo
869.955, .marca Defumador Bem com
Deus).
Construtora Arco S. A. (Oposlção ao 'Termo 865.775, marca Arco).
Banco Safra de Desenvolvimento
S. A. (Oposição ao Termo 860.733,
marca Sefri).
Lojas Americanas S. A. (Oposição
ao Termo 866.338, marca Bazar Americano).
Aeroquip Sulamericana Indústria e
Comércio S. A. (Oposição ao Termo
869.247, marca Sanfoflex).
São Paulo Alpagatas S. A. (Opo_
sição ao Termo 866.157, marca
Creações Nizi).
Rhodia Indústrias Quimkas e Têx
t-eis S. A. (Oposição ao Termo número 868.422, marca Poliamide).
Agrofarma Santa Fé S. A. (Oposição ao Termo 862-.928, marca San_
ta Fé).
Banco Predial do Estado do Rio de
Janeiro S. A. (Oposição ao Termo
839.847, titulo Predial Materiais para
Construção).
Daca S. A. Indústria e Comércio
(Oposição ao Termo 865.826, marca
Delta).
Indústria Profarquimo Produtos
Farmacêuticos e Químicos Ltda. (Oposição ao Têrmo 868.111, marca
Profarquimica).
Ricardo Nioolas Pegenaute (Oposlção ao Termo 864.384 - marca
Transcol).
Sistema Arquitetura e Construção
Ltda. (Oposição. ao Têrmo 81t1 966.

SIMILARIDAE É
Decreto n9 61.574,
de 20 de outubro de 1967
Divulgação n') 1.042-A
PREÇO:

Ntr$

0,20

A VF.NDA
Na Gnananara
Seção de Vendas:
Av. Rodrigues Alves 1
Agência I: - Min'stéáo
da Fazenda _
Atende-se a pedidos pelo
Serviço de R eembeilso
Postal
Em Brasília
Na Sede do D . I N.

Corning Glass Works (Oposição ao
Termo 862.772, marca Corelle Termo 852.773, marca Corelle Termo 862.774, marca Corelex Têrmo 862.775, marca C'orelex).
Frigorifico Wilson do Brasil S. A.
(Oposição ao Termo 867.536, marca
Wilson de Petrópolis).
Irma Indústria de Revestimentos
e Manufaturados Ltda. (Oposição
ao Termo 861.978, marca Irma).
Pat Publicidade e Assistência Téc.
nica Ltda. (Oposição ao Têrmo
866.299, marca A Gazeta do Bairro).
Kellogg Company (Oposição ao
Têrmo 863.755, marca Pepe).
Cerpel Serviços da Publicações EsPecializdas Ltda. (Oposição ao Termo 867.076, marca Leitura Moderna
- Termo 868.928,' marca Mulher
Moderna).
Unilever Limited (Oposição ao
Termo 868.668 - Titulo Solimpeza).
Martini & R,ossi S.p.A. (Oposição
ao Têrmo 862.645, marca Glen.
Blair).
S. Simpson, Limited (Oposição ao
Têrmo 862.833, marca Daki).
Postos de Lubrificação Mataripe S.
A. (Oposição ao Têrmo 865.159 marca Empiernática) .
São Paulo .alpargatas S. A. (Oposição ao Termo 864.356 - marca Locomotiva).
ABC Radio e Televisão S. A. (Oposição ao Têrmo 864.513, expres_
são de propaganda Os Homens de
Ouro).
São Paulo Alpargatas S. A. (Oposição ao Têrmo 866.204, marca
Dignon).
Atlanta Taxi Aereo Ltda. (Oposição ao Termo 865.001 - marca
Atlanta).
Cotrein Consultoria Organização •
Treinamento (Oposição ao Termo
864.367 - marca Emplemática) .
Cia. City de Desenvolvimento. (Oposição ao Termo 863.741, marca
Cita).
Brasileira de Vinhos S. A. Indústria e Comércio (Oposição ao Termo
823.204, marca Lagosta da Luz) .
M. B. Indústria Metalúrgica S. A.
(Oposição ao Termo 857.826, marca
B)
Kelmaq S. A. Máquinas Comer.,
ciais e Gráficas (Oposição ao Termo
863.734, marca Gelmaq).
Cia. City de Desenvolvimento
(Oposição ao Têrmo 863.742, nome
c(mercial Cita Administração de
E 3 L.t.la)
lhe Scotch Whisky Association
(Oposição ao Termo 862.645, marca
Glen Blair).
Humble Oil Raefining Company
(Oposição aa Termo 862.564, marca
Eo
Pfizer Química Ltda. (Oposição ao
Termo 862.877, marca Cremefix).
Demag Aatlengesellschaft (Oposi.
ção ao Termo 862.603, marca Dimaq).

Oft
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MARCAS DEPOSITADAS
Pulaileaçáo feita de acôrdo com o art. 109 e seus parágrafos do Código da Pmpriedede Industrial
aa! isii.o22

or
(-) L' --------" '

ra o cabelo; glicerina perfumada para uso de toucador, grampos para o
cabelo; incenso; lápis -para maquaagern, loções, loções para barba, aquidos dentifrícios, lixas para unhas;
'áleas para o cabelo; perucas. papéis
perfumados, perfumes, petróleos,
pentes, pomadas para a pele, pó de
arroz, pastas dentifrícias; rouge, sedes para o cabelo; sabões e sabonetes perfumados, sais . perfumados, .sacheias; talco perfumado, tinturas
para o cabelo, ' tijolos para unhas,
unhas artificiais; vernizes para
unhas, vinagre arom,fttico; xampu.
No 871.626

COLOR/1E31NA
Indústria Brasileira

de pragas e hervas daninhas, esterilizantes embrocações para animais,
enxertos; farinhas de ossos, fertili.
zantes, fosfatos, formicida, fumigan.
tes, fungicidas; glicose para fins ve.
herbicidas; iôdo,
terinários, guano;
larvicidas;
inseticidas, insetífugos;
microbicidas, medicamentos para
animais, aves e peixes; óleos desinf etantas e veterinários; papel mata
mosca, petróleos sanitários e desinf etantas, papel fumegatório, pôs inseticidas, parasiticidas, fungicidas e de.
sinfetante,s, preparações e produkas
desinfetaninseitcidas; germicidas,
tes e veterinários; raticidas, remedias para fins veterinários; sabões ve.
terinários e desinfetantes, sais para
fins agrícolas, hortícula.s, sanitárias
e veterinários, sulfatos, superfosfatos; vacinas para aves e animais, ve,
nenos contra insetos, animais e hen.
vas daninhas.

Requerente: Indústrias Micheletto
N9 871.629
S. A.
Local: Rio Grande do Sul
Requerente:
Usina
Colombina
S.
A.
Classe 32
Local: São Paulo
Artigos: Albuns. impressos destinados
Classe 1
à leitura, folhinhas impressas, jor. Artigós: Solução:
para acumuladores,
riais, publicaçõse em geral, progra- ácido sulfúrico 669
desnitrado, ácido
mas radiofônicos, programas televi.
para análise de leite.
danados, peças teatrais e sinemato.
gráficas, revistas.
N9 871.627
Indústrias Ambrosoll,
Requerente:
N9 871.623
S. A.
Local: em Viria dei Mar, Chile
PEDREIRA
Classe 41
Artigos: Confeitos, caramelos, biscoi.
CACHOEIRA S. A
tos, chocolates e produtos semelhantes elaborados.
Requerente: Pedreira Cachoeira S. A.
Local: São Paulo
N9 871.631 .
Nome de Emprêsa
N9 871.628

UUNIL
Indústria Brasileira
indústria Brasileira
Requerente: Indústrias Micheletto
S. A.
Local: Rio Grande do Sul
Classe 38
Artigos: Na classe.

Requerente: Comércio e Indústria
União Ltda.
Local: Paraná .
Classe '41
Artigos: Fubá-, quiréra e canjica.

OLEOBRÁS
Indo Brasileira

N9 871.632

CONSEBT6CULOStb
Requerente: Consertoculos Ltda.
Local; São Paulo
Classe 50
Serviços pertinentes à
Aplicação:
consêrtos de armações de óculos,
adaptação de lentes, e outros instrumentos óticos congêneres e atividades
correlatas.
N9 I 871.635

psot

oP

Requerente: dociedade Corretora
Paulista S. A.
Locai:, São Paulo
Classe 50
Artigos: Aplitação: corretagens
N9 , 871.636

Requerente: Cia. Silva Oliveira de
Óleos Vegetais
Local: São Paulo
Classe 41
Artigos: para assinalar: óleos comes
tiveis e gorduras alimentícias.
Ns, 871.633/630

Requerente: Sociedade Corretora
Paulista S. A.
Locai: São Paulo
Classe 59
Artigos: Aplicação: corretagens

No 871.625

Fres - Kor

"CsOPA011

N9 871.637

INCORPOÉADORA E
OONSTRCORA
BEDOIS

Indústria Brasileira
Requerente: Memphis S. A.
Industrial
Local: Rio Grande do Sul
Classe 48
Artigos: Agua oxigenada, água de
colônia, água de quina, água de -ao..
sas, água de alfazema, amônia per.
fumada; batons, brilhantinas; barbas artificiais, bigodes artificiais; cílios artificiais, cremes para a pele,
cosméticos para a .pele carmim,
cheiros em pastilhas; desodorantes,
depilatórios, dissolventes: estojos de
escôvas, essências, extratos, esmaltes
para unhas, escôvas para o cabelo
dentes, cílios e unhas; fixadores pa-

pressas. programas cie circo, progra.
usa de rádio, programas impressos
propaganda inipressos e escrita, pros.
pactos impressOs escritos, prosas imimpressas, ro.
pressas, publiqações
mancas impresisos, roteiros impressos
de filmes, roteiros impressos de peças teatrais, "lscripts" de cinema,
"scripts" de teatro, "scripts" de televisão, saaltos impressos.
. Classe 50
Artigos: Aplicação: como marca de
serviços, para distinguir as ' seguintes
atividades: — promoções em gerai;
publicidade; propaganda; incremento de negócios "marketing"; pesqui.
sas de merca o; relações públicas;
consultoria técnica e administrativa;
intermediaição de negócios.

Local: em Tókio, - Japão
Classe 2
Artigos: Adubos, ácidos sanitários,
águas desinfetantes e para fins sani.
tamas, água oxigenadc, apanhamos..
ca e insetos (de goma e papel ou papalão), álcalis; bactericidas, baratici.
das, carrapaticidas, cresol gresotaii.
.na, creosoto: desodorantes
, desinfetantes, defumadores; esterminadores

Requerente: Inccirporadora e Conetrutora Beclois S. A.
tocai: São Paulo
Como Noma de Emprêsa
Requerente: Marco Aurélio de Oliveira Ribeo Cattani
N° 871.638
Local: Sa-o Paulo
Classe 32
Artigos: Almanaques, albuns . impres.
sos, calendários, catálogos, crônicas
impressas, designação de filmes, de- Requerente: Conspedra. S. A. Engesignação de peças teatrais, discursos
nharia e. Comércio
impressos, folhetos impressos, folhi,
Locai: aão Paulo
nhas impressas, histórias impressas,
Classe 50
jornais, livros, músicas impressas, Artigos: Marca de serviço de cons..
orações impressas, peças cintemato- truções, engenharia,
planejamento.
gráficas, peças teatrais, poesias lin• administração, terraplenagem, arrua-
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copraol em oauto; caprólito em bru- mento; anéis, partes de máquinas; quinas do filetar; máquinas de nio..
to aa parcialmente preparado; c- antidetonantes para motores; aque- virreentarl máquinas de pregar; máa•
quilho; coma:n=3. em brido; coral cedores de máquinas; aríetes; ame- quinas de produzir; máquinas de
as de sacudir; maqui ,
em bruto; corantes vegetais em bru- zes; arranques de motores; apitos de roscar; máquinas
to; corindon em bruto . cortiça em máquinas; aros de máquinas; balan- nas de salgar; máquinas descascado.
ras;
máquinas
desempalhadoras;
máceiros
de
máquinas;
bases
de
.má' ruto; crina
couçoetras embruto;
coNspEDRA.8/A. ENGENHARIA E mimai; , crina • vegetal; criolita; cris- quinas; barras de máquinas; bate- quinas desfibradoras; máquinas de.
,ial de rocha; cromita , (minério); estacas; betoneiras; bielas; blocos eintegradoras; máquinas desnatado.
.h ddrã, COMÉRCIO
cromo-minérios de: crubixâ (coral); partes de máquinas; bombas a pis- ras; máquinas de trabalhar produtos;;
diaman-es brutos; diamantita; diato- tão; bombas centrifugas; bombas máquinas de transformar produtosa
Requerente:
. A. Finge- mita; dia/ata (m'nerio) em bruto; elétricas; bombas hidráulicas; braça- máquinas distribuidoras; máquinas
's e Comércio
dividia' em bruto; elemi; encefalo de deiras de maquinas; braços de má- (31étricas; máquinas elevadoras; máLocai: São 'Paulo
animais; enxofre ( m bruta-OU par- quinas; bccitadoras; brocas mecâni- quinas empaeotadoras; máquinas ein.
Nome de Emprêsa
cialmente prepaittolo; epomita; ervas cas; bronzes de máquinas; bronzinas; palha,doras; máquinas encadernado.
não alimentícias e não medicinais bu,chas de máquinas; burrinhos; ca- ras; máquinas encanadoras; máquiN9 871.640-644
em bruto; escamas em •bruto; esme- beçotes de máquinas: cábaeas; cabras- nas engaveladeiras; máquinas enrce•
ralda, em bruto; esmeril em bruto; tantas; cadeias para máquinas; cai- ladoras; máquinas ensacadoras; má.
espato;
esparto em bruto; especular- xas partes de máquinas; calandras; quinas escavadoras; máquinas estam+
CONSPEDRÁ ''n!T
minério; espermacete em bruto; es- calços partes de máquinas; caldeiras padoras; máquinas espremedorasa
tearina; estrorcianita; euxenita; ex- de máquinas; câmbios; camisas para máquinas furadoras; máquinas gaseia.
4d4stria. 'Brasileira
trato- animais em bruto; extratos máquinas; canos partes de máquinas; &adoras; rniánuinas gramadeirasa
impressoras; máquinaS
vegetais em bruto; feldspato; fibras carburadores; cardans; earters; chu- máquinas
minerais em bruto; fibras vegetais maceiras; antifricção para Máquinas; Impulsionadoras; máquinas indus-•
Requerente: Conspe,dra S A.
em bruto; filaça; filtantes em bruto, cilindros de máquinas; colares para triais; máquinas lavadoras; máquí-.
Engenharia e Comércio
pedras; flores, substancias brutas ex- máquinas; compressores; comutado. nas lixa-domas; máquinas misturado-a-ras;máquinedo as
Local: São Paulo
traídas das; fluoretos, minérios; res de Orça; comutadores de velociClasse: 4
condensadores de máquinas; para preparar concretos; máquiArtigos: Substâncias de "vigem ve- fluorita; fôlhas de vegetais não medi- dade;
pulve
condutos
para máquinas; contra- nas pneumáticas; cinais
e
não
alimentícias;
fosforita;
getal ou mineral, -em bruta, ou parrizadoras;
máquias purificadoras;i
hastes
de
máquinas;
contrapesos
de
iluller
(terra);
galenas
(minérios);
cialmente preparadas, e não incluímáquinas
coroas para máquinas; máquinas rachadoras;
das em outras classes, a saber: abe- ganga (minério) ; go-listar (terra re- máquinas;
refrigeradoa.
para máquinas; correntes refinadoras; máquinas
libas, céus- de; abelhas, favos de; fratária); garnierita; gelatina em corrediças
de máquinas; correntes de transmis- ras; máquinas secadores; máquinas
abelha, núcleos de; açafrão, em bru- bruto ou parcialmente - preparada; são;
para máquinas; cubos separadoras; máquinas serradoras;
to; açori (coral azul) em bruto; geléias em bruto ou parcialmente para cruzetas
máquinas; culatras de máqui- máquinas soldadoras; máquinas se+
adragante (goma) em bruto ou par- preparada; gipsita; girassol (miné- nas; dínamos;
discos de máquinas; pra-donas; máquinas torcedoras; mácialmente preparada;. agar-agar em rio); glicose em bruto; gnais; gomas dragas mecânicas;
eixos de máqui- quinas torneadoras; máquinas taitubruto ou parcialmente preparada; em bruta, ou parcialmente preparada; na; eletrodos; êmbolos; engenhos de radoras; máquinas urdidoras; máágata em. gruto; água marinha em gorduras em bruto ou parcialmente cana; engenhos de serra; engrena- quinas ventiladoras; marteletes mebruto; aguano; alabrasto em bruto; preparada; grafite em . bruto; grana- gens de máquinas; escatéis; esmeris cânicos; martelos mecânicos; mecaalbuino; alcatrão em bruto; alexan- das (pedras em bruto); granito bru- de maquinas; esmeris Mecânicas; nismos de máquinas; moedores;
drita bruta; águas marinhas; algo- to; grés; guaraná em bruto ou par- estassanizadores; excêntricos de má- moinhos, molas de máquinas; motodão, caraço de; algodão em bruto; cialmente preparado; guaxima
quinas; facas partes de máquinas; res; munhõe S- —p-ara máquinas; paraalgodão em rama; algodão parcial- ta barbácea) • guelras de mi; gutaper- ferramentas mecânicas; ferramentas fusos para máquinas; pedais de mámente preparado; alizarina; almece- cha em bruto; ou parcialmente prepa- partes de máquinas; filtros de má- quinas; pentea de máquinas; pentea.
ga (resina de arueira) em bruto; rada; hassimánita; heliotrópio bruto; quinas; foles de máquinas; formas dores de teares; pinga-dores de máaltea; ambar em bruto; ambarina; isotermita; ilmenita; jacinto bruto; de máquinas; fornos de máquinas; quinas; pilões partes de máquinas;
(marfinite);
jarina,
bruto;
ametista bruta; amianto bruto; ami- jade
graus; guias partes de máquinas; pistões para máquinas; placas para
do vegetal bruto; anil bruto; ani- jaspe; jetaiicica; junco; lã ani- de costura; freios; fresas; furadores tornos; placas partes- de máquinas;
mais para experiências e pesquisas, mal em bruto, inclusive de car- de máquinas; furadores mecânicos; plainas; planetárias; platinados de
partes de;
animais, parcialmente neiros e vincunha; lã de escó- gatilhos de máquinas; geradores de motores; polias; politrizes; pratos de
preparadas, substâncias; aparas ou rias em bruto; lã mineral em bruto; corrente; grelhas de máquinas; máquinas; prensas; ralos de máquiresíduos de vegetais ou minerais; lã parcialmente preparada; lã vege- graus; guias partes de máquinas; nas; receptáculos de máquinas; reapatita; atanado; areia ilág urePara- tal em bruto inclusive de agulha de guinchos; guindastes; hastes de má- dutores para máquinas; regulad ires
da (argenti fera, monazitica); argi- pinheiro; lápis-lazulli ou luzilite; lá- quinas; insufladores de ar para, má- de fórça, para máquinas; reguladores
la não preparada (inclusive refratá- tex; lavas; limonita; linhaça; linhaça quinas; juntas para máquinas; lan- de velocidade pata máquinas; rolaria); asbestos; azeviche em bruto; óleos bruto de; linhite; liquens liqui- çadeiras para máquinas; lanças par- mentos de motores; rolos partes de
babalu côcaa de; bagaços vegetais; dambar (estoraque); /líquidos de tes de máquinas; lubrificadores par- máquinas; rotativas; rotores: segbatata bruta; bambu; baraúna; bar- 'plantas; lúpulo em bruto; madeira, tes de má,quicas; macacos; mancais mentos; separadores, partes de mába de baleia; bara de milho e outros aparas de; madeiras brutas ou par- antifricção; manivelas de máquinas; quinas; tambores, partes de máquivegetais; barbatana de baleia; bariti- cialmente preparada; madeira, polpa máquinas abanadoras; máquinas nas; teares; tesouras mecânicas; torta; . barrilha; barro: basalto; bauxita; de; madrepérola bruta; magnésia; achatadoras; máquinas acionado- nos; tremonhas; . tubulações para
benjoim; berilo; betume em bruta: malacacheta; malaquita bruta; mal- ras; máquinas adelgaçadoras; máqui- caldeiras; turbinas; válvulas, partes
bexigas; bismutirita; blenda; biotito; te bruto ou parcialmente preparado; nas afiadora,s; máquinas ajustado- de máquinas; ventila-dares, partes de
bog-iron (limonita); borracha, suco mamona bruta; maná bruto; már- ras; máquinas alargadoras; máqui- máquinas; ventoinhas, partes de
de seringueira para fabrico de; more bruto ou parcialmente prepaa- nas alimentadoras; máquinas alisa- máquinas;
volantes,
virabrequins;
borras; branco de baleia (esperma- rado; marfim bruto; mica bruta; doras; máquinas. alumadorasé mápartes de máquinas
cate); brasil-pai"; breu em bruto ou minério bruto; manazite; monazítica, quinas amassadoras; máquinas aplaiá
Classe: 16
parcialmente preparado; babosa, baba areia; musgo em bruto; nacar bru- doras; máquinas alumadoras; má- Artigos: Alcatroados para constata.
de; cabelos em bruto; c s chibu; cachu to; nozes, cascas; nozes anão alimen- quinas arrolhadoras; máquinas aspi-, ções, argila, areia, argamassas, asfalem bruto ou parcialmenta preparado; tícias; aanami em bruto; oleína; radoras; máquinas atarrachadoras; to, azulejos, balaustres, balcões, ba-s
cal em bruto ou parcialmente pre- óleos brutos; óleos parcialmente pre- máquinas a vapor; máquinas batedei- tentes, blocos, calhas, cimento,
parado; calambá (resina); calambi- parados; onix bruto; opala bruta; ras; máquinÉts beneficiadoras; má- broa, caixas de cimento, caixilhos,
na; calcáreos; calcedonea: calcita; órgãos de animais; osso; ozocerita quinas bombeadoras; máquinas bru- cal, chaminés, chapas, colunas, corcal-confeita; oalcasita; campeche-ex- bruta; paina; palha bruta ou par- nidoras; máquinas buriladoras; in- nijas, crê, divisões, drenos, edificatrato de pau; cana da índia; cânfaro cialmente preparada, parafina em quinas catadoras; máquinas cantai- ções pré-moldadas, esquadrias, estaem bruto ou parcialmente prepara- bruto; pastas brutas ou parcialmen- fugadoras; máquinas classificadoras; cas, estruturas, estuques, forros, fridaâ cânhamo em bruto ou parcial- te preparadas; pau-brasil em bruto; máquinas cialetoras; máquinas com- sos, ghichets, grades, anitaeões de
mente preparado; caulim em bruto; pau campeche em bruto; pedra,espe- pressoras; máquinas condensadoras; mármore para construções, imper..
ou parcialmente preparada; capim cular (mineral); pedras filtrantes máquinas condutoras; maquinas meabllizadores de argamassas, janelajes, lambruto; capoque carbonato bruto ou em bruto; pedra-sabão; pedras bru- construtoras; máquinas cortadoras; las, ladrilhos, lageotas,
parcialmente preparado; carmelina; tas: pedra-pome em bruto; pedras máquinas de abrir; máquinas de aco- bris, lamelas, lixeiras, luvas, para
preciosas
em
bruto;
pêlos
de
animais
carrnin bruto; carnaúba; carbone:
plar; máquinas de alumar; máquinas junções, macadame, madeira prepacarneiro, lã de (em bruto ou parcial- em bruto; penas de aves em bruto; de alterar produtos; máquinas *de be- rada, manilhas, mármores preparapenugena
em
bruto
ou
parcialmente
mente preparada);' caruá; casca de
neficiar produtos; máquinas de birar dos, massas para paredes, mosaicos,
vegetais . (de árvores, de cócos); cas- preparadas; pez brutos; rubelito bru- fios; máquinas de mobinar; máqui- papel para forrar casas, paredes dito;
rubi
bruto;
safira
bruta;
sais
ca de vegetais (extrato em bruta de;
nas' de bordar; máquinas de brigue- visórias, parquetes, peças (amamen• cascos de cágados, tartaruga; cassi- minerais brutos; sandaraca; sangue tar; máquinas debruadoras; máqui- tais de cimento ou gèsso para tetos
terita; casulo; caudas de animais seco; sargaços; sarnaanbu; sêoo nas de brunir; máquinas debulhado- e paredes, pedregulhos preparado;
(crinas); cauri (mina de da-marra); animal vegetai em bruto; sebo ve- rua; máquinas de burilar; máquinas pilastras de concreto, pisos, placas
cavacos de madeira; cebo em bruto; getal em bruto: seivas vegetais; serde calandrar; máquinas de cardar; para pavimentação, pedras preparacenteio espigado: cera animal em ra-dura; serragem; silica bruta; sul- máquinas de elarear; máquina a de ras, portas, portões, prateleCas
cio;
sisal
(fibra);
soja
em
bruto,
bruto ou Parclalmente preparada;
colar; Máquinas de conservar estra- do de construções, produtos betumiOra mineral em bruto ou parcial- óleos de; suarda; sumaga bruta; sal das; máquinas de coser; máquinas nosos, produtos de base asfáltica, so.,ucum
(fibras)
•
de
rocha
em
bruto;
`
mente preparada: céra, vegetal em
de costurar; máquinas de cavar; leiras para portas, tacos, tãnques de.
bruto ou parcialmente preparada talco em bruto; tanino-extrato bruto maquinas de debruar; máquinas de cimento, guias para sarjetas, sarjede;
tartaruga,
casca
de;
tendões;
Geadas em bruto; chelita (minério):
derrubar; máquinas de descarnar; tas, telhas, tijolos, tintas para pare.a
clinquer; terebintina; terras brutas; têxteis, máquinas
cinzas;
chifres: chistos;
de descaroçar: máquinas des, muros, portas e janelas, tubos de
tripas
não
alimentícias;
42;
fibras
cola
animal
em
eôcos-fibras de:
de desgaseificar; - máquinas de des- cesicretaa, tubos de uso exclusivo ein:
bruto ou parcialmente preparada tripoli em bruto; turfa para emlaala- polpar;
construção, tubos de ventilação de
máquinas de difandir;
geai; vegetais, fibras; xisto
cola vegetal em bruto ou parcialedifícios, venezianas, vigamentos ,,paede
s
quinas
de
empurrar;
máquina
Classe: 6
mente preparada; c,olofonia: conchas
parados, vitrinas, vitrôs
enfornar; máquinas de engraxar;
Artigos:
Máquinas
e
suas
partes
inde ostras em bruto ou narcialmmte
Classe: 25
msouinas de estriar; máquinas de
tegrantes,
a
saber:
acoplamentos
preparadas; conch q s de taataruga
e:miarão; meoulnas de extração; má- Artigos: Imagens e gravuras, está.
axiáis;
alaVancas
mecânicas;
alavanem bruto ou parcialmente pieparaquirim de fabiaaar produths; má- •tuas, anatUetas, estampas, mane.
das; copal em bruto; goma; copra cas partes de máquinas; anéis de Seg—
Mentos, fundações, sondagens, britagem, transportes, pavimentação,
loteamentos.
N9 871.629'
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papelão; vasos de cartolina ou
quiris e análogos, quaisquer obras de
papelão
pintura e escultura, a saber: ações;
álbuns de fotografias; apólices; árN 9 871.645
vores de natal; bandeiras; binelots;
•artísticos; bolas artísticas para ára
• vores de natal e similares; bônus,
bouquets artificiais; bustos; cartas
cartões-pos•geográficas; cartazes;
tais; clichês; cópias fotográficas; có•pias fotostáticas; cópias heliográficas; deealcomanias; desenhos; diplomas; "displays"; distintivos de as'ociações e clubes; enfeites artísticos
Requerente: laenneoott Mineração
'para árvores de natal; enfeites artísLimitada
ticos (não alimentícios) para bolos;
Local: São Paulo
iescapulários; escudos; esculturas; esClasse:
tampas; estandartes; estátuas; estaProdutos químicos para fins
tuetas; estereotipos; festões; figuras;
industriais
Requerente: Empresa Gráfica
artificiais;
frutas
flâmulas; flores
Classe: 4
"A Gazeta"
artificiais; fotografias; gravuras; Substância -de
origem Mineral em
Local: Santa Catarina
bermas; imagens; imitações de flo- bruto ou parcialmente beneficiada
Classe: 32
res; imitações de frutas; inscrições
Classe: 5
Artigos: Jornal
gravadas para monumentos e sepul- Metais não trabalhadas para serem
turas; lápides gravadas para sepultuusadas na indústria
N9 871-652-654
•as; letreiros (exceto quando apare• Classe: 50
lhos) ; manequins e análogos; maPrestação de ass Steneta técnica
pas; maquetas; modelos para serem
a.
copiados; monumentos artísticas;
r=—
No 871.646
moedas; mostruários artísticos; obras
!,1
artísticas; obras de escultura; obras
de pintura; painéis; paisagens; pinturas artísticas; placas para residências •, monumentos c sepulturas; plan- KENNECOTT MINERACZO LTDA.
tas de obras; pratos com pinturas ou
desenhos; quadros artísticos; reproIND. BRASILEIRA
duções de obras artísticas; riscos Requerente: Kennecott Mineração
artísticos;
para bordados; rótulos
Limitada
santinhos; selos; suportes artísticas
Local: São Paulo
tabuletas; títulos;
para vitrinas;
Nome Comercial
vistas paisagísticas
-Requerente: Condor -- Engenharia e
N o 871.647
Classe: 38
Comércio Ltda.
Artigos: Papel, papelão e sais arte- , Local: São Paulo
4
ates a saber: Agendas em branco;
Organização Gonçalves Artigos: Para Classe:
distinguir areias e arálbuns em branco; argolas de papel
gilas não preparadas, calcáreos, cal
ou papelão; aros de papel ou papeMo; balões de papel para 'enfeitar
Amoveis
em bruto e parcialmente preparado,
caolim em bruto ou parcialmente
bilhetes de ingresso; bilhetes de paspreparadas e pedras brutas
sagem; bobinas de papel; - blocos
Classe: 16
para anotações; blocos para cálculos; Requerente Organização Gonçalves
Artigos: Para distin g uir materiais
blocos para correspondências; blocos
Imóveis
para
construção
a saber : Calhas,
Local: Guanabara
Para desenhar; blocos para escrever;
ferro para construção lajotas,. manibrochuras não impressas; cabograClasses 33 e 50
lhas, colunas, pilares, telhas, estacas,
Gênero de ' Negócio: Título de
mas, papel de; cadernetas em ,branpostes, tijolos, blocos, .azulejos, laEstabelecimento
co; cadernos escolares; cadernos para
drilhas, tubos e painéis para tetos e
desenho; caixas de papelão; capas de
paredes e concerto preparado'
N° 8'11 .5'18
papel para documentos; capas de paClasse: 25
pelão para documentes; carteiras de
Artigcs: Para distinguir desenhos, espapel; carteiras de papelãoa cartoliculturas, gravuras, mapas, maquetas,
nas; cartões de identidades; cartões
mostruários artisticas obras artístide visitas; cartões em branco; carcas, painéis, plantas de obras, projetões índices; cartuchos de cartolina
1NSTENCO
tos
desenhados e vistas paisagísticas
não de outras classes; chapas de papelão para fins diversos; chapas
N ied 1 . 855
planográficas cheques em branco;
duplicatas; encadernaçáo de pape- Instenco Engenharia de Instalações e
ião ; -envelopes; invólucros de ,papel,
Comércio Ltda.
; invólucros de papelão; etiquêtas; faLocal: Guanabara
turas; feilhaa de celulose; falhas de
50
papel; fedhas de papelão; fõlhas ín- Artigos: Para Classe:
como marca
dices; guardanapos de , papel; im- de serviços adistinguir
Instalações de
pressos; ingressos de • papel ou cartoa aparelhos de arsaber:
condicionado, insta; lenços de papel; livros comerelétricas, instalações hidráulicais em branco; livros de oontabili- lações
cas
e
instalações
de esgeito
da de; livros fiscais em branco; livros
aapsimb~1.
a--Dão impressos; malas de papelão;
N 9 871:649
ma tetas de papelão; mata-borrão;
Requerente: Conrir - Engenharia
notas fiscais; notas promissórias; ornamentos de papel; papel absorvene Comércio Ltda.
tes; papel almaço; papel aluminizaLotai: &,o Paulo
do• papel celofane, papel crepon;
Classe 50
papel carta; papel de celulose; papel
Género : Para distinguir marca a ser
de linho; papel de sécia; papel enceutilizada pela requerente para distinrado, papel estanhado; papel higiêguir serviços correlatos com sua ata
Ince ; papel impermeável; papel linha
orid.acie, que compreende engenharia
Gonçalves & e comércio de materiais de construd'água; papel para desenho; papel Requerente: Viann a
para embrulho; papel para encaderCia . Ltda
ção: planejamentos e administração
Mação; papel para escrever; papel
• local: Guanabara
de bens.
para impressão; papelão para qualClasses: 86, 57 e 49
quer fim; papelinhos para rios vatigos ele vestuário, inclusive calN 9 C71 .656
iados; passagens de papel ou ear- çados, lingerie, roupas de cama e
•
tolffia ; pastas de cartolina; promissó• me-:a; brinquedos
rias em branco; radiogramas; papel
CONDOR-ENGENHARIA
de; recibos em branco; recipientes de
N o 871610
papel; recipientes de papelão; roseE COMERCIO
tas de papel; rói° de papel; rótulo de
papel; sacos de papel; talão de cabogramas; talão de ingressos; talão de
passagens; talão de promissórias ; taPec. =ente: Condor - Engenharia
\
lão de radiogramas; talão de recibos; ILHeqUererit2' Pr,O.,, a'.-seea I i-é:a.
e COM ti- r-16 Ltda .
talão de telegramas ; telegTamas em
Local: São -Paulo
Local: g an l a catarina
cartão,
tubos
de
branco; tubos de •
Classe : 38
Nome
de Empresa
papel; tubos de papelão; tubetes de
Artigos: Calçados em geral
Cartão; tubetes de papel; tubetes de

KENNECOTT

Ii

ODOR

CONDOR

Lfilk

N9 871.657
b ma r a.

n8DOrt0i'•
araaA fttiela
de
GdIIIT
edr t:
Requ erente: Co
gn
Transpo r es Ltda.
a labarsa tu: "1
Lo c al:
l
Nome e Emprã
N9 871.656

triffiraIME
Requerente: Contara Agência de
Transportes Ltda.
Local: Guanabara
Cla,ss 50
arr i am; serviços P transportes marítimos, terrestres e aéreos, serviço
de malotes, agensiamento de passa..
geris.
N 9 811.659

Distribuidor de Papeis
Bonsu1cesso'.
Requerente : Distribuidora de Papéis
Bonsucjso
Local: C uar inear a,
Cl e 38
Titulo
N 8171.660

LOUW.Wedd*
Indústria Brasileira
Requerente: Distrbiuidora de Papeis
BonsuceSsa Ltda.
Local: Oruanabara
Claase 38
Artigos: Robinas de papel papel absorvente, P ap e l aÀ MLI ÇO, papel aluminizado, papel celcita,ne, papel crepon,
papel carta, papei celulose, papel de
linho papel de seda papel encerado
papel estanhado, 1 p a pel impermeável,
papel linha d'ágila, papel para embrulho, papel para encadernação,
papel para escreaer, papel para impressão. papelão para qualquer fim,
papelinho. , rara fins variados, rõlo
de papel sacos de papel, tubos de
papel, tuboS de papelão.
N 9 871 .661

Distribuidora de Papeis
F R Ai D F
(
ReQuarente DiOsbuidora de Papéis
Frade Ltda .
Local: • 'Guanabara
Classe 38
Titula
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dernol.ção, emprêsa • de engenaaaa,
ai:lia:asa de estudas teenlcos, erataaea ice pavimentação, ernprasa de p i ar a-ainento, emprcisa ci projetos.
k

URSO PRÁTICO PARA MOTORISTAS
,CANADENSE

Requerente: Eberard lieidrich
• Local: Guar a bara
Classes: 33 3e 50.
Titulo de Estabelecimento
N i1.6G3
a

kÇ,)

ezulg4

N9 871.673

1‘19 871.673

a

COLMAC

Requerente — Coimaq — aarretora
Requerente: Tela Cartazes Ltda.
MINAS PESCADOS
Locadora de Máquinas •Ltda.
Local: Goiás
Local — Minas Gerais
Classe 25
Classe — 6
S/A .MIPESCA
Artigos: Bandeiras, cartas geográfiArtigos — Guindastes, máquinas alicas, cartazes, cartões postais, clichês.
sadora, máquinas amassadoras, máquicópias fotográficas, cópias fotostáti- Reauerente: Minas pescado S. is- nas aplainadoras, máquinas comprescas, cópias heliograficas, decalcoma.
a :a
-a
saias, máquinas escavadoras, máquinia desenhos, capilar-nas, distintivos
Local: Mia as Gerais
nas furadoras, máquinas trituradoras,
Nome ,Comerc41
ae associações Cita:WS, estampas, esmotores, tratores
tandartes, figuras,, flamulas, painéis
Classe — 50
plantas de obras, projetos desenhaN9 a7 .6.74
Gêneros de Atividade — Corretora
dos, rótulos adis:icor. e taboletas.
de máquinas, locadora de máquinas,
oficina de conserto, oficina mecânica
N9 871.
N9 871.679
COLUIAQ - COàETORA E

CEDOCARD

LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA

Cadoira Haarlemmer Pharmacautische
Colmaq — Corretora e Locadoi a de
• Fabriek N. V.
Máquinas Ltda.
Local: Holanda
Requerente: Lord Clea.ner
Local — Minas Gerais
Classe 3
Lavanderia Ltda.
N9 871.680
Para distinguir denaricamente, pro- Real erente: Minas atscado S. A.
Local: Guanabara
dutos farmacêutica 3, de sua indástria
Classes: 3:1 e 50
Local: Minas Gerais
a corna:Jato.
Título
Classe: 19
Artigos: Âncoras Oóia:3, cintos de
N9 871.669
N9 871.664
:natação, jaquetas para natação, mo
linetes, para-quedas, peixes, prtixt..
rilios para aquários, salva-vidas,
Requerente — Magnesda S. A.
vigas nauacas.
Local — Minas Gerais
Classe 41
Classe: 15
Artigos: Alimentação para animais
e .i)aia aves: caraes, atices, asseia- Artigos — Artefatos de Cerâmica Reelas alimentícias, cordimentos para fratários e Isolantes Térmicos, para
fins industriais
a_anentos, farinhas, hortaliças, latiRequerente: Eliezer Lopes do Nasci- cínios, leite, peixes rações alimentí"N9 871.681.
mento
cias, rações balanceadas -para aniLocal: Guanabara
mais, sal, vegetais, viveres.
Classe -50
Classe. 50
Atividade: Conjunto Musical
Gênero de Atividade Mercados, mar_
cearias, poIxarlas, restaurantes baN9 871.670
res, panificadoras, casas de frios.
casas de lanches.
Requerente: SOTENCO — Sociedade
Requerente =- Magnesite S. A.
léenica de Engenharia e Comércio
Local — Minas Gerais
N9 871.675
Ltda
Classe — 15
'Local: Goles
Artigos — Artefatos de Cerâmica ReClasses: 16 e 50
fratários e Isolantes Térmicos, para
NVkL 5.4,
Artigcs: Artigos das classes.
fins Industriais
DISTRIBUIDORA DE TITULO)

CROMOLIT

.

KOR-KAST

N 9 371 6ee

04'‘é(

•

E
VALORES MOBILIÀRIOS

striRequerente: Pariu,. S.A. —
buidcra de Títulos e Valores Mobi liários
Local: Minas Gerais
.aequerente: Antônie de Castilho
.
.
Gama
Artigos: Ações, apólices, bônus,
Local: Guanabara
Requerente: sOTENCt) •— Sociedade
títulos.
Classe 50
Técnica de Engenharia e Comércio
Classe 50
Artlgso:
Assinalar
serviços
de
avaliaLtda.
Género de Atividade: BancOS, a451.
Local:- Goiás
ções de bens e direitos.
sas de valores, casas bancárias, emNome de Imprêsa.
prêsas de crédito, financiamento e
Nv 871.671
imestiptentos; empresas de planeja
N9 871.666 Mento; emprêsaa de publicidade.
N9 871.676
SOTENCO - SOCIEDADE TÉCNICA
DE ENGENHARIA E COMÉRCIO IDA,

GRAFiCA EOttaRA"

II ID 1E IP

x#4

.

UNITERRA
ENGENHARIA S/1i

Requerente: Uniteraa Engenharia
8. A.
Local: Minas Gerais
Nome Comercial

Requerente: P. Vehdeth & Cia.
• Ltda.
N9 871 .
Local: Golas •
Classe 38
Artigos: Faturas duplicatas, mataUNITERRA
borrão, passagens impressas, blocos
para anotações, capas para do.
cumeatos cartões' de visita e comer.. Requereu. te : Un:tria aingenharia
ciais em branco, envelopes, envóluS. .A,
crOs de papel, atiquêtas, livros de
Local: Minas Gerais
contabilidade, notas prornilssórias
Cla,se 50
papel carta, papel de séda, imper. Gênero de Atividade: Emprêsa de
MeáVel e para embrulhos, recibos, arquitetura emprêsa de agrimensura,
telegramas em branco. -emprêsa de construção, emprêsa de

KILMÂG
Requerente — 1Viagnesita S. A.
Local — Minas Gerais
16
Classe
Artigos — Produtos Refratados e Isolantes Térmicos (Argamassas, blocos
de concreto, cimento, massas, tijolos,
placas, arcos, cunhas, radiais e peças
especiais)
N9 871.683

CI-RO

Requerente — Magnesita S. A.
Local estabelecido: Cidade de Montes
Claros, Estado de Minas Gerais
Classe — 15
Patifa' S. A. — Distribuidora de Artigos — Artefatos
de Cerâmica ReTítulos e Valores Mobiliários
fratários e Isolantes Térmicos, para
Local — Minas Gerais
fins Industriais
IQ 871.677
N9 871.684

SANTA CRISTINA

CROMETAI\

Requerente — Pios de Algodão Santa
Cristina S. A.
Local — Minas Geerais
Requerente — Magnesia S. A.
Classe -- 37
Local — Minas Gerais
Artigos — Acolchoados, cobertas, coClasse — 15
bertores, colchas, edredrons, fronhas, Artigos — Artefat os de Cerâmica Reguardanapos, guarnições para cama e fratários e Isolantes Térmicos, para
mesa, leçóis, mantas, panos de prato
fins Industriais
e análogos, toalhas
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de Impressos Ltda

peugas, 'roupão, iswetep, saiam
siiorts, soutiens, turbantes,
vestidos

871.696

JEDE
Ind. Brasileira

N9 871.701

Requerente: Jede Divulgação e
Requerente Diprint Indústria e CO'Requerente — Magnesita S. A.
Propaganda Ltda.
mert_o de Impressos Ltda.
Local — Minas Gerais
Loeal: São Paulo
Local — Guanabara
• Classe — 15
Classe — Nome de Emprêsa
Classe 50
Artigos — Artefatos de Cerâmica ReServiços: Publicidade e propaganda
fie lários e Isciantes Térmicos, para
N9 871.691
fins Industriais
N° 871.697
N 9 8)1.124

PF
Re.quennte — iaragnesita S. A.
Local -- Minas Gerais
Classe — 15
Artigos — Artefatos de Cerâmica Refratários e Isolantes Térmicas, para
fins Industr.ais
NP 471 A27

SENSAS
,

KELFIDOL
Re4uerente — Societã Farrnaceutici
Italia
Local — ,Milão, Itália
Classe — 2
Artigos — Preparados Veterinários e
Produtos Químicos para uso Higiênico
Classe — 3
Artigos — Produtos Farmacêuticos e
Produtos Químicos para uso Higiênico
N9 871.689

V SOU

JARDIM EMBÉ

N 9 871.693

INDÚSTRIA BRASILEIRA

PARA TEX
In d.

Bras

a

Requerente: Indústria e Comércio
paratex-rAda.
Local: Paraná
Classe 36
Artigos: Agasalhos, blusas, blusões
calças, capas, casacos, chales, sapatos, chinelos, coletes', echarpes.
Gorros, hábitos, capotes, chapéus,
galochas, cache-cols,
calcinhas etc.
N 9 871.694

RE S T AUR ANTE
2 PEZ Z ARIA
CARO COLEGA

rreitas & cia.
Limitada
Local: Paraná
Classes 41, 42 e 43
Titulo de estabelecimento

Requerente:

F. T.

N 9 871.695

O JACAR2

Requerente — Rewpie Kabusnuti
Saisha (também conhecida como
Q. P. Corporation).
Local — Senhawa-Machi, Chofu-Shi,
Tokyio-To, Japão
Classe — 41
Artigos — Substâncias Alimentícias
e seus preparados. Ingredientes de
Alimentos, essências alimentícias

INDUSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Interperfumes — Indústria e Comércio de Perfumaria e
iatinrentJ — Dirint Indústria e CoCosmética Ltda.
mércio de Impressos Ltda.
Local: São Paulo
Local — Guanabara
Classe 48
Classe — 38
Artigos: Cosméticos, água de alfaArtigos — Da classe
zema, de beleza, de colônia, de lavanda, de quina, de rosa e para a
maquilagem, brilhantina, carmim,
TREmos DEPOSITADOS EM 11 creme para a pele, dentrifícios, depiDE DEZEMBRO DE 1969
latórios, desodorantes, esmaltes para
unhas, essências perfumadas, extraN 9 871.692
tos perfumados, escervas para dentes
e para os cabelos, bigodes e cílios,
perfumes de uso pessoal ou de toucador, óleos perfumados, pó de arroz,
TECNICA
rouge, sabonetes, sais perfumados,
AL
S
shampoos, talco perfumado e
TIORE S T
vernizes para unhas
Requerente: Técn:ca Flore.'-'
N9 871.698
Sociedade Anônima
Local: Paraná
Nome comercial

Requerente

Etablissernents Rica• Levy
Local — Marseille 7e, França
Classe — 36
Artigos — Artigos de Vestuário, de
tôda Osrte, Inclusive de Espore, e
para crianças (fraldas, cueiros, etc. )
N 9 871 . €88

4

Indústria Brasileira

Ind. Brasileira
Requerente: Jede Divulgação e
Propaganda Ltda.
Local: São Paulo
Classe 32

Artigos: Jornal

Requerente: Panificadora Jardim
Embé Ltda.
Local: São Paulo
Classe 41
Artigos: Pães, biscoitos, bolachas,
bolos e doces
N9 871.699

FL,—,fdE
Ind. Brasileira
Requerente: Risque — Metalúrgica
Limitada
Local: São Paulo
Classe 5
Artigos: Aço, adesivos metálicos,
alpaca, alpax, alumínio, antimônio,
bronze, cério, chumbo, cobre colas
metálicas (soldas), cromo, duraluminio, estanho, ferro, gusa, hidrogênio
latão, manganês, mercúrio, níquel,
Osmio, paládio, platina, prata, rutênio, sucata de metal, tântalo, titânio,
volfram, zinco, zirconlo

A,RMAuy
Ind. Brasileirt
Requerente: Kartro Sociedade
Anônima — Importadora e
Distribuidora,
Local: São Paulo
Classe 38
Artigos: Blocos para Correspondência, blocos para cálculos, blocos para
anotações, cápsulas de papel, caixas
de papelão, cadernetas, cadernos,
caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas ou comerciais,
cartões índices, envelopes, etiquetas,
fedhas índices, fôlhas de celulose, livros com molas, livros fiscais, mata-borrão, papelinos, papéis sem impressão, papéis em brando para impressão, papéis fantasia, papel alma,ço com ou sem pauta, papel crepon,
papel de seda, papel em bobina para
impressão, papel, encerado, papel imp ermeável para copiar, ' papel para
desenhos, papel para encadernar,
papel para escrever, papel para imprimir, papel parafinado, papelão,
recipientes de papel, rosetas de papel,
rótulos de papel e tubos postais de
cartão
I
N 9 871.702

IMEASA
Ind. Brasileira
Requerente: Importadora : de Mate riais para Escritório Asite
Sociedade Anônima
Local: • São Paulo
Classe, 38
Artigos: Blocos para correspondencia, blocos para cálculos, blocos para
anotações, cápsulas de papel, caixas
de papelão, cadernetas, cadernos,
caixas de cartão, caixas Para papelaria, cartões de visitas ou comerciais, cartões índices, envelopes, etiquetas, fôlhas índices, fôlhas de celulose, livros com' molas, livros fiscais, mata-borrão, papelinos, papéis
sem impressão, papéis éin branco
para impressão, papéis fantasia, papel almaço cem ou sem pauta, papel
crepcn, papel de seda, papel em bobina rara impressão, papel encerado,
pap.:1 impermeável para copiar, papel
para desenhos, papel para, encadernar, papel para escrever, papel para
imprimir, papel parafinado, papelão,
recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel e tubos postais
de cartão
N 9 871.703

GOLDEN SHEET
- Ind. Brasileira

N 9 871.700

COQUELICOT
Ind. Brasileira
Requerente: Coquelicot — Boutique
Limitada
Local: São Paulo
Classe 36
Artigos: Anáguas, aventais," blusas
babadouros, boleros, casacos, cachecols, cintas, cintos, camisas, camisatas, calças, cuecas, ceroulas, calções,
camisas para esporte, corpin110.
combinações, colarinhos camisolas.
espartilhos, estolas, gravatas, jaquetas, luvas, lenços, ligas, manteaux.
meias, pijamas, maiôs, pulover, peg-

Requerente: Ceteco Impor(ação e
Comércio ,W•c'edade
"Anôn:ma
Local: São, Paulo
Classe 38
Artigos: Blocos para correapondéncia, blocos para cálculos, bloeos para
anotações, cápsulas de papel, caixas
de papelão, cadernetas, cadernos,
caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas ou, comerciais, cartões índices, envelopes, • etiquetas, fõlhas índices, fôlhas de celulose, livros com molas, livros fiscais, mata-borrão, papelmos, papéis
sem impressão, papéis em branco
para impressão, papéis fantasias,
papel almaço , com ou sem pauta,
papel crepon, papel de seda, papel
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em bobina para impressão, .papel encerado, papel impermeável para copiar, papel para desenhos, papel
Par a encadernar, papel para escrever,
papel para imprimir, papel parafina, do, papelão, recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel e
tubos postais de cartão
N.° 871.704

N9 871.706

IND. BRASILEIRA

KARTROWAX
Ind. Brasileira'
Requerente: Kartro Sociedade
Anônima — Importadora, e.
Distribuidora
Local: São Paulo
Classe 38
Artigos: Blocos para correspondência,
blocos para cálculos, blocos para
¡anotações, cápsulas de papel, caixas
de papelão, cadernetas, cadernos,
caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas ou cOmercials,
cartões índices, envelopes, etiquetas,
fôlhas índices, fôlhas de celulose,
livros com molas, livros fiscais, mala-borrão, papelinos, papéis sem impressão, papéis em branco para impressão, papel. fantasia, papel almaço
com ou sem pauta, papel crepon,
papel de seda,, papel em bobina pala
impressão, papel encerado, papel impermeável para copiar, papel para
desenhos, papel para encadernar,
papel para escrever, papel para imprimir, papel parafinado, papelão,
recipientes de papel, rosetas de papel,
rótulos de papel e tubos postais de
cartão
N° 871.705

Requerente: Balas e Caramelos
Açumel Ltda.
Local: São Paulo
Classe 41
Artigos: Para distinguir: Ba,las,
bombons, chocolates e doces
N9 871.707

ACUMEL
iND. BRA5ILESRA

Requerente: Balas e Caramelos
Açumel Ltda.
Local: São Paulo
Classe 41
Artigos: Para distinguir: Balas,
bombons, chocolates e doces
N9 871.709

" QUE-PNEU "
Ind. Brasileira

IND. BRASILEIRA

Requerente: Lanoratório Romatriz
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 46
Artigos: Detergentes para pneus,
abrasivos para polir, água sanitária,
alvejantes, buchas para polir, cera de
lavanderia, óleos para lustrar, pomadas para lustrar, pós para lustrar
pastas para dar e conservar o brilho
e pós para polir.
N9 871.710

Requerente: Balas e Caramelos
Açumel Ltda. Local: São Paulo
Classe •41
balas,
Artigos:
Para distinguir:
bombons, chocolates e doces
,

N9 871.708

NUT-STEEL
IND. BRASILEIRA

N9 971.712
"

DIMBINHO

"

PALMIRA

Ind. Brasileira
Requerente: Equipamento Rodoviários PalmÉra Ltda.
Local: São Paulo
Clase: 21
Artigos : Carroceria, tanques, cabides,
chassis, auto-caminhões e suas partes integrantes, dragas, engates, eixos
de direção, furgões e suas partes integrantes, molas, pneumáticos de
motofurgões, motocargas e
&ias partes integrantes, motociclos e
suas partes integrantes, pedais de
câmbio, pneumáticos de veículos, rebocadores., reboques, selins, tratores
não agrícolas, troles e rodas de
veículos.

Favair:3 de

19i87

N9 871.719

KOBO "

Requerente: Entregadora Kobo
Limitada
-Local: São Paulo
Classe: 50
Atividade: Serviços de entre.
gadora.

SULAMÉRICA
ind. Brpsileira

Requerente: Distribuidora Agrícola
Suamérica
Local: São Paulo
Classe: 41
N° 871.713
Artigos: Para assinalar: Açúcar, arroz, banhas, café, chá, doces, ,doces
de leite, farelo, farinhas alimentícias
de cereais, farinhas de milho, féculas,
" MICHELETT1
erva-doce, legumes, leguIndo Brasileira gorduras,
mes em conserva, leite, mostarda,
mortadelas, massas de tomante, manteiga, óleos comestíveis, pielas, peiRequerente: cierealista Michelettl
xes em conservas, geléia, presunto,
Ltda.
paios, pimenta, queijos, requeijão,
Local: São Paulo
quirera, rações, sal, salame, feijão,
Classe: 41
Artigos: Condimentos para a alimen- soja, lentilha, grão de bico, canjica,:
ervilha, canela, amendoim, cacau,
tação, arroz, feijão, batatas, ervilhas,
fubá.
lentilha, alho, cebola, grão de bico,
sal, açúcar, pimenta do reino, flocos
871.720
N9
alimentícios féculas alimentícias, farinha de trigo, farinha de mandioca,
amendoim, farelos alimentícios, fubá,
DIANATEX1
milho e massas alimentícias de
Ind. Erasileira
cereais.
Requerente :Indústria e Comácio
Diamantex Ltda.
Classe: 36
Artigos: Abrigos quando vestuários,
L".0,TTFICADORA
agasalhos, alvas, anáguas, avenla,s,
JUNDIAPX"' baby-doll, barretes, batas, batinas,
1
bermudas, calções, /inclusive para esportes, camisas, inclusive para CSI:u-*
Requerente: Panificadora Judiapã te, camisetas, camisolas,' camisolôes,
Limitada
blusas. , blusões, boinas, boleros, bonés, borzeguins, baipas, cachecols,
Local: São Paulo
cache-nez, calçados, calças, calcinhas,
Classe: 41 — Títulos.
gandolas, gorros, gravatas, guarca»
pó, hábitos, japonas, Jaquetas, 3-•
N9 871.715
quetões, capas, capotes, carapuças,
casacos, casações, casaeas e
"LASAC-LÀBORAT6' cartolas,
casquetes, ceroulas, chales, chapéus:1'
RIO SAMPAIO CAR--,
chinelos, cintos, cintas, cinturees,
clargyman, colarinhos, coletes, Jonibi. VALHO (ANALISESnações, corpinhos, cuecas, eu:anss,
Cl/NICAS)"
culotes, domineis', echarpes, fraques, 'fraldas, quepis, quimonos, regalos, senards, robes de chambre, roupas u.
Requerente: Dr. Joaquim José de brancas de uso pessoal, roupas de
--Carvalho
baixo, roupas, feitas, lenços, ligas, 011Local: São Paulo
genes, luvas, roupas -profissioaeis,
Classe: 33
Títulos
maiôs, mandriões, mantas de asa
pessoal, mantos, mantilhas, mau os,
N° 871.71-6
martas, meias, meias confecções, snadeladores, palas, paletós, pant us as,
"ESTRELA D'ALVA" paramentos
penhoar, peleir i ns, a, les
Ind. Brasileira quando vestuários, perneiras, palras,
piamas, poitinhos, polainas, ponches,
puloveres, punhos, soutiens sueter,
Requerente: Indústria de Arvores de aurigas, suspensórios, tailleurs, damas,
Natal Estréia D'Alva Ltda.
toucas, túnicas, unif -ames, roupOes,
Local: São Paulo
sais, solidéus, cholas, sialcs,
Classe: 25
vestidos, véus e visone.
Artigos: Arvores de Natal.
oasu shrdlu shrdlu sarlau
sei
N° 871.717
N9 871.721
N9 871.714

•

MATUINGO a
Ind. Brasileira
Requerente: Magazine Matungo Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Camisas, gravatas, vestidos,
saias, camisetas, camiso la& elusaa,
blusões, anáguas, aventais, ceroulas,
cuecas, bermudas, toucas, paletós, jaquetas, japonas, luvas, ligas, cintas,
cinturões, meias, calças, calcinhas,
uniformes, roupões, robe de chambre,
ponchos., -baby-dolls, maillots„ caches:01s, soutiens, saiots, pijamas,
guarda-pós, quimonos, dominós e roxa
pas brancas de uso pessoal.

ÀGUSTINHO
:na. Brasileira
Requerente: Distribuidora ae Doces
Agustinho Ltda.
abeal: São aalis
Classe: 50
Artividade: Distribuição de doces em
geral nas feiras livres, nos empórios,
nas mercearias, nos super-m erea dos,
a revenodedrsnu pà shrdluuu uuarn
a revendedores, a dmocílio e repre
sentações de doces em geral.

Requerente: Nut-Stecl Indústria
Metalúrgica Ltda.
N9 871.711
N9 871.722
Loca': Sao Paulo
Classe: 11
N° 871.718
Artigos: Para distinguir artefatos de
SAVEL
ABESO
metais: Parafusos, porcas, rebites,
"CASA DE CARNES
dobradiças, cantoneiras, molas, molas;
Lnd. Brasileira
OPALA
chatas, espiaais e outras molas co- Requerente: Savel sociedade AdmiRequexente:BESC - Administracão
muna aros e anéis, tampas: pinças, nistradora de Veículos Osasco Ltda.
de -Bens-' Empreendimentos Sa O
prendedores. puxadores, carretéis, ten..
Local: S:5" ReqUerente:
Casa
de
Cansas
Opala
Local: São Paulo
ques. presilhas, chaves de p.a-atas°,
Ltda.
Classe: .50
Classe: 50
aseiteiras. letreiros e letras, i;)aras,
Local:
São
Paulo
Atividade:
Administração
te
Atividades: Administração de bens
esteios, pinos, aase'sde caixas de meClasse:
41
—
Título
veículos.
em
geral,
emp
reendimentoes sociais,
tal, latas e tubos metálicos.

d
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por conta própria eiou de terceiros,
idealizando, planejando e promoven410-os, assessoramento no campo de
suas aitvidades.

Nç 871.129

IR G A

1n19 871.723

rtndiistria Brasileira

- 11NIVÉRSAlo FUND
• Requerente: Indúsl:Tias Reun.das
Garanhuns S.A. — IRGA.
Requerente: ABESC — Admstração
Local: Pernambuco
de Bens e Empreendimentos S/C
Classe: 41
Local: São Paulo
Artigos: Balas, bombons, caramelos,
• Classe 50
chocolates e doces
Atividade: Administração de bens em
geral, empreendimentos sociais, por
N9 871.730
conta própria e/ou de terceiros, idealizando, planejando e promovendd-os,
assessoramento no campo de suas
atividade.
N9 871.724

i

'MADESTAB

•IDCISTLA BRASILEtRA

9taqz~ erderadm

Requerente: Kassow Indústria
e Comércio
Local: Rio Grande do Sul
4
Requerente: Helder Maria Fernandes Artigos: Para.(•,llasse:
assinalar e distinguir
Local: Guanabara
genericamente_ os' artigos da classe, a
Classe: 36
Substâncias de origem animal,
Artigos: Calçados de senhoras e saber:
vegetal ou mineral, em bruto ou parcrianças.
cialmente preparadas e não .incluídas
em outras classes
N9 871.725
-N 871.731

VARAL-à1EX
IND4STMA DRASILEARA

Requerente: Ernesto Ferreira Cardoso, Jr.
Local: São Paulo
Classe: 11
Artigos: Varal de secar roupa, metálico, articulável, suscetiVel de ser
armado e desarmado.
N 9 871.72e

NORDESTINA
Indústria Brasikire

R eque:'ente: Drogaria Nordestina
Ltda.
Locar: Pernambuco
Classe: 3
Artigos: Para assinalar e distinguir
gsnèricamento os artigos da classe, a
saber: Substâncias químicas, produtos e Preparados para serem usados
na medicina ou na farmácia.
N9 871.727

-Sadokki de Nordeste
Indústria Brasileira

Requerente: Sadokin do Nordetes
S. A. Indústrias Elétricas
Local: Pernambuco
Classe: 8
Artigos: Lâmpadas
N9 871.728

:MEICOL Nordeste
:ffpnbaria Industrial
'Uniereial limitada
Requerente: Neicol — NeW.esLe En
ganharia Industrial e Comercial
Limitada
Local: Pernambuco
Nome de Emprésa -

Requerente: Nóbile J. Conte
• Local: Rio Grande do Sul
Classe: 13
Artigos: Para assinalar e glistihgoir
genericamente os artigos da classe, a
saber: Joalheria e artigos de metais
preciosos, semi-preciosos e suas im,tações, usados como adôrnos
incluídos em outras c,la <tses: •pedias
preciosas e suas imitações
N9 871..732

PRAIA
Requerente: Parque Balneário CaiobáLocal: Paraná
Classe: 32
Artigos Revista impressa
N° 871.733

lippresáries de ?reides
e 2ssessoria
Execuliva-Coesultere:
Asseciedas
Req :om .nte: Osman Pierri
Local: Paraná
• Classe: •-,•()
Artigos: Atividsdes: ass,assoría e consultoria, técnica, jurídica e contôbil
junto a empresa; promocõe.s de vendas, pesquisas .de Mercado
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/ bacilares, preparados bactéricos, caldo
de cultura para bacteriologia, preparados bacteriológicos, essência de km! diana, badiano, bagas de zimbro,
•
1e
! águas balsâmicas, bálsamos medieinais, bálsamos do Canadá, bálsamos
contra o resfriamento, bálsamos de
gurjum e de tolu, banhos medicinais,
produtos medicinais para banhos, basilicão, beborragens medicinais, bebidas merEc i nais, tintura de beladona,
bedrosgas, bonzoatos para. farmácia e
Requerente: Bracco Indústria
medicina. 1:=Inaftol, beta naftol,
Chjmisa S . p. A .
betol (farro:cla), biboratc) de sódio
Lopc l : Milão — Itália
hidratado, bicarbonato de i sódio, bisClasses: 2 e 3
Artigos: 'Ácidos usados na, veteriná- coitos medicinais, bicromáto de poria, adesivos inedicamentisos veteri- tássio, biscoitos vermífuga$, bismutila,
nários, adonidina para veterinária. bismuto, preparados medicinais para
preparados contra aftosa, aglutinado- os cuidados da bôca, extrato fluído de
res químicos veterinários, água jo- boldo, tintura de boldo, bolos vermívem para veterinária, águas prepara- fugos, bombons de pipinela, bombons
das para veterinária, álcalis para vo- contra a tosse, bórax, bórico, esperterinária, produtos de alcatrão 'ara macete branco de baleia, bromélia,
veterinária, alimentos medicam ento- brometos, bromidratos, bromo, bronos para animais, amônia para vete- I rnórfio, bromureto, brucina, burarinária, embrocacões para animais, nhem, cabeça de negro, ,remedios para
Pós para desinfetar ou lavar animais, dores de cabeça, manteiga de cacau,
remédios pira animais, produtos an- cachu (pílulas de), cacodilatos, cair!tigr:ptogrânco, produtos veterinári-_-s na, água de cal, preparados medicianti-paias • / rios, antipirina, veteriná- nais com base de cal, calciferol (viria, arnica para veterinária, arsenia- tamina D cristalizada), cálcio cintos para veterinária, arsaênico para ch3feno, calendula, calicidas, calmanveterinária, assafétida para veteriná- tes, calomelanos, emplastros para caria, atropina para veterinária, óleo los, produtos contra calosidades, cade babosa para veterinária, bacteri- momila, ano ia em pó medicinal:cancida para veterinária.. bálsamos para fora, broincto da cânfora, óleos de
veterinária, banhos para animais, cânfora, óleo canforado, Canfcrato de
benzoato de sódio veterinário, bicar- creosoto e de piramidão, infusão de
bonato de sódio para veterinária, re- cantáridas, tintura de cantáridas, pó
médios para bicheiras em animais, de cantáridas, cantaridiria, capilaria,
biodeto de mercúrio veterinário, bro- xarope de capilé, caprairia, capricina,
matos veterinários, bromuretos vete- cápsulas medicamentosas, cápsulas
rinários, produtos para lavar animais, medicinais, cápsulas tônicas ou purcafeína veterinária, cálcios para vete- gativas, caramelos contra a tosse,
rinária, calomelanos para veterinária, carbonatos, hidrato de carbono, pascane:a para veterinária, carbonatos tilhas compostas de carbono, caroba,
na- a - veterinária, carrapaticidas, un- carobina, carpaína, carqueja, pó dó
guamos para cascos, cianamide para carvão vegetal medicinal, casca d'An
veterinária, cloretos para veteriná- ta, cascas vegetais para farmácia,
ria, cloridrato de morfina para vete- cascarina, caseína, extrato fluído de
rinária, cloropicrina, codeína para casimiroa edulis, cássia, castoreo, casveterinária, colódios elásticos para ve- tor oul (óleo de rícino), catoaba, caterinária, 'destruidores' de vermina em taplasma medicamentoso, lápis cáusanimais, digitai para veterinária, pre- tico, produtos cáusticos, ês; ares e éteparados para esterilização de animais, res celulósicos, carato canforado, cepredutos exterminadores de vermes roto, cerusa amarela, tetonas, chá
em animais, remédios contra febres para emagrecer e . purgativo, chinchoem animais, germicidas exceto da nidina, chinchomina, eianureto de
classe 3, microbicidas exceto da elas- potássio, cicuta, cigarros medicinais,
se 3, sabão para fins veterinários. un- cinamono, cipo cravo, citrato de caguentos veterinários e vacinas vete- feína, composição com base de cloral,
rinárias. Abrina, absinto, abutira, cloramina, cloreto de amorno, cio=
acaf if a indico, acetahnida, acetar- ridrai o de morfina, Clorofórmio, coca
son.a, acetados usados na medi- medicinal, codeína, cola medicinal,
cina, acetofenetidina, acetona.' áci- colargol, colchicina, coleina, colina ou
dos usados na farmácia e medicina, cholina, colirios, colódio, colutórios;
açofeifa da índia. aconitina, acônito, combreto, comprimidos: medicinais;
actol, açúcar • medicinal e purgativo. conicina, óleo de coinpa'iba,
adonidina, adonts venalis para far- clicamentos cordiais, conmarina, óleo
mácia, adrenalina, agárico de carva- de cravo da índia. oreatina, ore-.
lho, aglutinador químico para farmá- me de tártaro, crenior de tárcia, agrião da índia, agrião do Pará, taro, cremi-cânfora, creosoto, criaagua balsamica, agua branca, água, tal de "Wiggers", crotqn Amazónico,
de aneto, água de arnica, água de cumarina, essência de cumaru óleo
cal para farmácia, água de flor de de cumaru, curare, liquido dakin, dalaranja„ água de javel para farmá- miana, daturina, Dávila Rugosa (c1••
cia, água glicerina.da, água mineral pó caboclo), decoções, dedaleira (dimedicinal, água oxigenada para' far- gital), remédios contra: as dores de
mácia, aguardente alemã, albumina dentes, pós para fortificar a dentivegetal para farmácia, .albutamina, ção, depurativos, derniatol, desinfealcaçuz, alcalinos para farmácia e tantes para os intestinos, . sais para
medicina, alcaloides para farrnápia desmaios, detergentes; medicinais,
álcoois medicinais, extratos alcoóli- dextrose, diaforéticos, dicloramma,
cas medicinais, . aldeído para farmá- dietildioxistibileno, preparados para
cia, alecrim medicamentoso alfaze- digestão, produtos digestivos, prepama para farmácia, alga vesiculosa. rados de digital, digitalina, diuretine,
alho para farmácia, alipina, aloés, produtos para quaisquer doenças,
aloetina, aloina, altéa, alurnina, *ma- produtos para aliviar as dores, dorciantes farmacêuticos. arnbroina. leite mideiras, pó de dever, matérias dule óleos de amêndoas, amiclopirina,1 cificantes medicinais, substâncias fararnigdalina, aminaS, amónia, amonía- macêuticas dulcificantes, dulcifina,
co, anagiris fétida, andiroba, anéis elixires medicinais, emulsões, medicimedicmentosos para calos, anemona nais, estimulantes medicinais, produoulsatila, anesté.sices." anato (água tos estipticos, estramônio, estupefade), tintura de ano.élica, pó de ange- cientes medicinais, etalonamina, eter
lin, ascórhico (acide), ascorbina (ar- medicinal, eucaliptol, febrifigos, fenornácia) , chá e cigarro contra' a asma.. cetina, fenossulforatos, ferratina, ferchá e cigarro anti-asmátici, assacu, ruginosos medicinais, bálsamo de FIOassafétida para farmácia, assafétida' ravanti, formalinida, roto (macho),
(tintura de), atropina. azul de meti- remédios para frieiras,, frontais meleno (medicinai), óle) de babosa, óleo dicamentosos a nti-enxa q ueca, óleo e
de fígado de bacalhau, preparados mei de funcho, fungadores mediai•
N9 871.734

1pm »
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gaiacol, gascs -cs laxativos, gerN í' 871.733
•
•micidas medicinals. glicerofosfatos,
glicina, glicccoia, papei anA-gotase,
grindelia, xarope de
halozonei
DÁ L -V A
extrato de hamamelis, 0:eos de har-lem, hemo (antitcxina), hemoglobiLta •
na, anti-hemorroidal, neroina, hexiliresorcinal, hidrastina, hidratados medicinais, produtos hig.t.n..cos medicaRequerente: A. S. T. Surcio
mentosos, hiosgraniina, niphona, inLocal: São Pau
jeções, óleosn e lubrificantes medi- Classe: 41
ites, óled
cinais, papaina, pas.as Medicinais, Artigos: para assinalar:
pil'ulas medicinais, bombons ou rabo- comestíveis, gorduras ali énticias e
çadcs pimpinela, pomadas Medicinais, .
frutas sêcas e em c serva
produtos farmacêuticos, produtos ofiN 9 871.739.
cinais, sanocrisina, erva de Santa Maria, santo•mina, soluções medicinais,
supositórios, velas 'medicinais, vitaminas, vitrastorina e xaropes
g1.1a20,

Ind., Brasil
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cionamento de alimentos, estojos
N9 871.748
para objetos, embalagens cie plastuio.
enfeites para automóveis, guarnições
FOSTER
de material plástico para objetos e
para aparelhos elétricos, plastáfican• Indtistria Brasileira
tes, isolantes plásticos, laminados
patsticos, lancheiras, massas plásticas,
molas, plásticos para revestimentos,
porta-documentos, porta-notas, por- •/ Requerente: Rubens Lagreca
e Alberto Feri-antes Navarro
ta-níqueis, películas virgens, placas,
Local: São Paulo
resinas sintéticas. resinas plásticas,
Classe: 10
rodízios, sacola de material plástico;
tintas plásticas,- vasi'tames, discos Artigos: para distinguir: seringas e
agulhas
virgens, discos de mesa e vernizes
N 9 871.745
N9 871.743

NOVA SÃO PAULO

DELTA
Ind. Braei3 ira

871.735

BRANCO LARANJA

Requerente: Nova São Paulo, Crédito,
Financiamento e Investimentos S. A.
Local: São Paulo
Classe: 50
•
Artigos: para distinguir como marca
de serviços: créditos. financiamentos
e investimentos
—
N 9 871.750

»urdo
Requerente:. A. S.
Local: São Pai
Classe: 41
.ites, óleos
Artigos: para assinalar:
cornestiveis, gorduras ai. nticias e
frutas secas e em í serva
—
N 9 871.740 1
d

1:1'•-••••,• .
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Requerente: Wilson Calsavara

•

0)
dft

•

)

Bonin
Local: Paraná
Classe: 48
Artigos: para distingutr artigos de
toucador e perfumaria em geral: aceMARRON CLARO
tato de amua, acetona, água de colônia, água oxigenada, amoníaco, baP40) C'15
tons, brilhantinas, cosméticos para o
cabelo, cosméticos para a pele e para Requerente: Condecrer — Consultoria
Requerente: Companhia Cervejaria
os cílios, deplatórios, desodorantes,
Brahma
de Crédito Rural Ltda.
fixadores, la,quês, perfumes, permaLocal: Guanabara
Local: São Paulo
nentes a frio pó de arroz, sabonetes,
Classes: 38 e 42
Nome civil
sabão para manicure, shampoos
Artigos: (etiquetas de papel, rótulos de
e talco
papel e papéis semi-impressos —
N Y 871.751 ,
Requerente: J. R. Sei, irr & Cia.
Cerveja
'Local: Rio Grande Io Sul
N9 871.744
Classe: 36
N 9 871.736
13 E T 2
Artigos: na cl se
.
DIL03
N 9 871.741
g stria Brasileira I
In
Requerente: Lojicred Promtora
de Vendas Ltda.
Local: São Paulo
Requerente: AbaeLé Indústria
MARIS
Metalúrgica Ltda.
Classe: 50
Ind. Brasi Bina - Artigos: para distinguir como marca
Local: São Paulo
Classe: 12
para prestação de serviços: serviço
de crédito, financiamentos e promo- Artigos: para distinguir artigos de
Requerente: AntôrtQ Rubens
metal comum e miudezas de armação de vendas
Mingues Marcc les
rinho: alfinetes, alfinetes de seguranLocal: São PI to
9 871.745
ça, agulhas ,argolas, botões, colcheClasse: 49
tes, dedais, fivelas e fechos corrediArtigos: para distinga e proteger
ços, garras, grifas de metal para enCRÊEITO CENTRALIZADO
mesas de
mesas de bilhar mirim
feites
de vestidos ilhoses, lantejoulas,
futebol mirim, dotadas ¡mecanismo
missangas e presilhas
controlador das g "tidas
Ns. 871.753-754
Requerente: Lojicred Promtora
N9 871.742
de Vendas Ltda..
Local: São Paulo
Classes: 8 — 21 — 33
Requerente: Companhia Cervejaria
Expressão de propaganda
Brahma
Local: Guanabara
N9 871.748
Classes: 38 e 42 •
Artigos: etiquetas de papel, rótulos de
papel e papé i s semi-impressos —
CREQ13 LOJISTA
Cerveja
Indústria Brasileira'
N

N 9 871.737

COMPRAS

QUEROMAIS
Ind. Brasileira
Requerente: Comercial e Importadora

Aruana Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: para assinalar: açúcar, arroz.
amido, alimmtacão de aves é animais, banhas, cravo, feijão, soja, lentilha. grão de bico, canjica, trigo,
em grão, ervilha, canela, amendoim.
café, chá. farelo, cacau, farinha de
ít, trigo, farinha de mandioca, fubá,
menta, ra'cs. quirera, milho, sal, féculas, frutas secas, passadas e •
cristalizadas

* INDÚSTR I A f3RA5ILE1RA
- Requerente: Ricardo Lerner
Local: São Paulo
Classe: 28
Artigos: para distinguir: assentos de
interiores de automóveis, argolas, armações para óculos, adesivos, bolsas.
cabos para Utensilios, chapas; carteiras, cantoneiras, coberturas de plástico , colas t' pastas adesivas, copos. •
cordéis, céra preparada para a indústria, celulose em feahas. caixas
para baterias, caixas para aconeli-

Requerente: Emorêsa Brasileira de
-Relógios Hora S. A.
Local: São Paulo
Classe: 13
Artigos: joalheria e artigos de metais preciosos e suas imitações, usados
como adôrnos e não incluídos em
outras classes, pedras preciosas e
1
suas imitações
Classe: 8
Artigos: instrumentos de precisão,
RALLE
Instrumentos científicos, aparelhos de
Indústria Brasileira uso comum, instrumentos e aparelhoz
didáticos, moldes de tôda espécie,
acessórios, de aparelhos elétricos (ia+
Requerente: R I'vlacbtans
alusiva válvulas, lâmpadas, tomadas,
& Cia. Ltda.
fios ,soquetes etc.), aparelhos fotoLocal: São Paulo
gráficos, cinematográficos, máquinas
Classe: 4/
Artigos: para distinguir: mostarda e falantes etc:, discos gravados e 11l4
ates revelados
condimentos para alimentos

Requerente: Lojicred eiointora
de Vendas Ltda.
Local: São Paulo
Classes: 8 — 9 — 11.— 13 — 15
21 —. 23-34-36-37 — 40
49 — 33
Expressão de propaganda
N9 871.747
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N9 871.752

111 ÂICIOLAR
Requerente: Marciclar Constritora
Comercial Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: para distinguir como marca
de serviços: aanstruções, engenharia,
arquitetara, empraitadas de obras,
empreendimentos, planejamentos, administração
predial,
loteamentios,
compra e venda de imóveis, pavimentação, urbanização, paisagismo,
planificação, arruamentos, terraplanagem, incorporações e
financiamentos
N. 0 871 755

MEEIRequerente: José Leitão Filho
Local: Guananara
Classe 50
Atividade: Contabilidade e serviços
N.° 871.755

Indústria Brasirerra'
Requerente: Cia. Ultragaz S.A.
Local: São Paulo
Classe 21
Artigos: Na Classe
N.° 871.757

R
Indústria Brasileiro
Paq uerente: Cia. Ultragaz S.A.
Local: São Paulo
Classe 16
Artigos: Na classe
N.° 871.758

- , Indústria Brasileira
Requerente: Cia. ujsragaz 5.4.
Local: São Paulo
Classe 15
Artigos: Artefatos de cerâmica, porca/Dna, faiança, louça vidrada para uso
aleiro, aparelhos de CU e Rafe, de
jantar, serviços de refrescos e de beatas, a saber: açuoafairoa, apanha.
Mascas; bacias de latrina, bandejas, baabeiras, biscoiteiras, bidês, bilhas, botalhos, botijas bules; cafeteiras, canecas, caetlçais, chavenas, centros de mek

sa, compoteiret, cubos; descansos de
porcelana; escarredeiras, espremedores; filtros, funis; garrafas, globos; jardineiras, jarros, jarrões; lava dedos,
lav-atórgios, leiteiras; maçanetas de por.
celana,, rnantegueiras, molhadeirass /narinas; paliteiros, pedestais, pias, piles, polvilharlores porta-facas, potes,
puzadares; receptáculos; saleiro; serViços de chá; taças para ,caf ja, traves;
sas, terrinas; urinóis, vasilhas, vasos,
vasos sanitários; xícaras
N.° 871.759

•

hicliástria
-Sra sde ira4
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bonieres bules; cadinhos, cadeados ca-- I
N.° 871.753
tiçais, colheres para pedreiros, correntes, cabides; chaves, cremones, ctraves
de parafusos, conexões para encauamento, colunas, cabias de metal para .
portões, canos de metal, chaves raa lenda, chave inglesa, cabes, ties, canecas,
copos, cachepots, -centres ala mesa, cio.
queteleiras caixas para acondiciona- Requerente: Cascs
nanaia Comércio
mento de alimento; caldeiroea caçae Indóstria uia.
solas, chaleiras, caft&Iras, eonclias, coaLocal: Guana l ara
dores; distintivos, dobradiças; enxadas,
Classes 41, 42 e 49
enxadões, esfera; engastes, esguichos,
Titulo da Estasklec:n-lerrto
enfeites para arreios, estribos, esferas
para arreios, espumadeiras; formões,
N. 0 871•755
foices, ferro para cortar capim, ferralhos, facas, facões, fechaduras, ferro
comum a carvão, fruteiras, funis farinas para doces freios para estradas de
ferro frigideiras; ganchos, grelhas, geie,
fas, ganchos para quadros, gonzos paro
carruagens; insígnias; limas, lâminas,
licoreiros, latas de lixo; jarras.; machadinhas, molas para portas, molas .para
venezianas, martelos, marretas, matrizes; navalhas; puas, pás, pregos, parafusos, picões, porta-gelo, posairas, porta-pão, porte-jóias, paliteiros panelas;
dores; serviços de Chá e café, serras,
roldanas ralos para pias, rebites, regatalheres, talhadeires, torquezes, tenaserrotes, sachos, sacarolhas; tesouras,
zes travadeiras telas de arame, terRequerente; Empréaas Reunidas
neiras, trincos, tubos para encanamenÓticas Brasil, S.A.
to, trilhos para portas de correr, taças,
Local: Gualiabara
travessas, turibulos; vasos vasilhames,
Classes 8, 11, 14 e 28
verrumas
Sinal de Propswanda
N.° 871.761
=IV
N.° 871,-M

ateâ

Requerente:- Cia. Ul tragara S, A •
Local: São Paulo
Classe 14
Artigos: Vidros e seus artefatos, e sabea: Açucareiros, almofarizes, empolas (para vacinas), alieis (círculos de
vidro), aquários; bacias, bandejas, bebedouros, bibelots, biscoiteiras, bombonieres, botelhas, bulbos ;l a vidro (para
lâmpadas); cálices, canudinhos, chapas
de vidro, chapas de fotografia, círculos de vidro, confeteiras, compoteiras, copos, culaetris, centros de mesa,
cântaros, cápsulas cristal trabalhado;
enviducros para vacinas, espelhos, espelhos de fazer barba, esteiras de lã
de vidro, espremedores, simples de frutas; fias -de vidro, fôrmas de vidro refratário, frascos, frascos isoladores para líquidos, frascos de filtrar, frascos
para xarope, fruteiras de vidro de cristal; galhetas, galheteiros, garrafas, garrafões, globos, guarda-queijos, graus;
hastes; jardineiras, jarros; lava-dedos
de mesa, lavatórios de mesa, licoaeiros; mamadeiras, mantegueiras, ruão de
vidro para grau; pedantes de lustres —
Requerente: Sopostes Limitada
d vidro e de cristal, .yorta-jarros de
Local: Guanabara
Requerentes: Wilma de Obrelre,
mesa, potes, pires, pratos, provetas,
Nome Comercial
Benevides e Jose Faustino
porta-jóias, paliteiro; purificadores de
de Medeiros
mesa 'puxadores; queijeiras; redomas
NP 871.762
Local: Guanabara
pard. frutas, ruacas; saladeiras, saleiros;
Classe 28
taças, terrinas, tubos para ampOlas, tiArtigos: Cartão termo plástico
jelas, tulipas; vasos, via'aetas, vasilhas,
vasilhames vidro comum laminado co
NS. 871 . 767-768
do, com composição especial, em pó,
atum trabalhado, de cristal trabalhade relógio, vidro para nível, vidros pa.
re seringas, vidros para automóveis,
vidros para parabrisas, vidros para fa- Reauerente: Casas da Banha Constar&
e Indústria $.A.
roletes de automóveis, aidros para fre
Local: Guanabara
Requerente: CIMAS — Companhia
cois ,vidros para portas de automóveis,
Classes 41, 42 e 49
vidraças; xícaras
Imobiliária e Administradora de Bens
Titule de Estabelecimento
Local: Guanabara
NP 871 . 75)
Classe 59
11.° 871.764
Artigos: Serviço de admirristração do
bens, compra e venda de imóveis O
serviços correlatos
Classe 3.3
Titulo

eiTeM.Nélk

Indiiatila Brasileiro;
Requerente: Cia. Ultragaz
Local: São Paulo
Classe 11
Artigps: Ferramentas de tOda espécie,
cutelaria em geral e outros artigos de
metal, a saber: Alicates , alavancas, armações para õculos, arruelas, argolas,
aldravas, 'armações de metal, abridores de latas, arame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros; brocar. bigornas,
baixelas, bandeias, bariss, baldes, bom-

N.° 871.759

Emprêza de Transportes
e Guarda Móveis
'Saens Peba 1._tda,
Requerente: 'lropre'sas Reunidas
45ticas Dra ge S.A.
Local: Guena l)ara *
Classes 8, 11, 14 e 21
Sinal de Propaganda

Requerente: Empraza de TransporteS
a Guarda Móve's Saras Feria Ltda`,/,
, Local: Guanabara
Norap Comercial
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çã'a, importação e. trepartaçâo de gene' roa alimenacios, bebidas, conservas e
frios
N.° 871.773

pão, pastilha; patos • abatidos,
pessegada, pêssego, peixadas, peixes,
pepino, paras, pescados, pizkles, pimenta do reino, malaguetas, pimentões,
pipocas,
piranac-u, polenta, carne de
OS GRÀNULOS VERDES'
porco, pralinés, presuntos, produtos
alimentícios para conservar alimentos,
S40 A PARTE GULOSA
pudins, queijos, quiabos, carne de rã,
RETEX
rabadas, rabanadas, rabanete, raçirs
Requerente: Unilever 'Limite —
alimentícias, rações balanceadas para
Local: Inglatta
'animam', repolho, rim, sal, salames, salt ria Bras liai ra
Classe: 46
sa, salsicha, sanduíches, sardinhas,
Frase de Propaganda
salga, soja, sopas, sorvete; talharim,
N.° 871.770'
tapioca, temperos, toucinho, tomate,
Requerente: Laborai/ Farmacaanaaa torrões e tortas alimentícias, trigo, talaSoa jadade Anónima
curta, uvas, carne de vaca, vagens, viLocal: Guanabara
nagre, xaropes alimentíçios, xarques,
Classe 3
xispe, auxu, da classe 41
Para distinguir e assinalar: Um proN.° 871.775
duto anti-concepcional, da classe 3
N.° 871.774

tes,

ófr

Indústria

Brasileira.

Requerente: Castro Martins Come".cio
e Indústria de Carnes Derivados
Limitada
Local: Guanabara
Classe 41
Arttos: Bacalhau, baias, banha, biscoitos, bolos, bombons, carnes de cabrito,
de porco de boi, de carneiro, carnes
frescas, seca e em conserva doces,
fiambre, figado, frutas, galinhas abatidas, lagosta, laticínios, língua, linguiça lombo, manteiga, macarrão, miolos miúdos de animais, mocotó, patoa
abatidos, carnes de porco, presuntos,
salames, salsichas, toucinho, carne
cp e xispe
, de vaca, xartes
N.° 371.711

FAPRIL:
INDOSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Castro Martins Comercie
a Indústria de Carnes Derivados
Limitada
Local: Guanabara
Classes 19 e 41
Artigos: Galináceos, ovos e gados, porco, carneiro, bacalhau, balas, banha,
biscoitos bolos botions,
carnes de catn
brito, de porco, de boi, de carneiro,
carnes frescas, eaka e em conserva,
doces, fiambre, figados, frutas, galinhas abatidas, lagosta, laticinios, linsua, linguiçannombo, manteiga, macarrão, miolos, miudos de animais, mocotó,
mortadela, patos abatidos, carne de
porco, presuntos, rim, salames, salsicha, toucinho, carne de vaca, xarques,
xispe.
N.° 871.772

;.PIERDIS
Piefelta
Requerente: Perdis
Distribuição de Gêneros
Alimentícios Ltda.
Local: Guanabara
Classe 56
sarviços de re'Artigos: Prestação
presentações, conta própria, consigna-

!ABIJO
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inddetria Brasileira
Requerente: CA,BIJO — Comércio,
Importação e Exportação Ltda.
Local: São Paulo
Para distinguir e assinalar: Prestação
de serviços relacionados com a fabricação, conservação, tra.nspontes, manutenção, distribuição e manipulação
de artigos e produtos de qualquer natureza e para qualquer fim. Assistência técnica. Importação, exportação,
representações, consignações, da
alasse 50
-"
N.° 871.776

Feuererro de 1.9C9 1591
tícios para canservação de alimentos,
couve, cravo, cremes, frutas cristalizadas, doces cristalizados, doces, drops,
enchova, espinafras essências alimentícias, extrato de tomate, extrato de
carne, extrato de fruta, ervan.ço, ervadoce, ervilha, faisão abatido, farelo,
farinhas alimentícias, farinhas de cereais farinhas de mandioca, farinha
de mesa, farinha de trigo, favas alimentícias, féculas alimentícias," feijão,
feijoada, fermento, fiambre, fígado,
figos, filhós, flocos, folheados-doces,
angu, araruta, ameixa, frutas ia natara, secas, em calda ou em conserva, fubás, fungies, galinhas abatidas, garoupas, gelatinas alimentícias,
geléias alimentícias, gergelaat, carne
de gia, gilea glucoses, goiabas, goiabadas, gorduras alimentícias, grânulos
alimentícios, grão de bico, guando,
hopjes, hortaliças, hóstias, juliana, lagoata, laranja, laticínios, legumes, leite de cabra, leite de vaca (ia natura,
em pó ou condensado), lentilhas, lín-

gua, linguiça, lombo, louro, maçãs,
macarrão, mandioca, mangas, manteiga, margarina, marmelada, mariscos,
massas alimentícias, massa de tomate, massas para siipa, mate, mel, melado, milho, miolos, miúdos de animais, mocotó, molhos alimentícios, moluscos alimentícios, mortadela, mostarda, nabiça, nabo, nózes, noz-moscada,
óleos alimentícios, ostras, carne de

Requerente: CAB/ro — Comércio,
Importação e Exportação Ltda.
Local: São Paulo
Para distinguir e assinalar: Abacate,
ovelha, ovos cozidos, fritos ou quere,
abacaxi, mel de abelha, abio, abóbo:
te; pão, pastilhas, patos abatidos,
ra, abricó, acarajé, "aCelga, açúcar,
pessegada, pêssego, peixada, peixeS,
agrião, aimpim, alcachofra, alcaparra,
pepino, paras, -pescados, piCkles, pialetria, alface, alho, alimentação para
menta do reino, malaguetas, pimenaves, alpiste, ameixa, amêndoa, amentões, pipocas, pirarucu, pda
doim, amido alimentício, angu, aralenta, carne de porco, pralines, preruta, arroz, aspargo ,. assados, aveia,
suntos, produtos alimentícios para
aves abatidas, avelãs, atuns, azeite,
conservar alimentos, pudins, queijos,
' azeitonas, bacalhau, balas, carne de
• C.A.13IJ o - COMERCIO,
quiabos, carne de rã, rabadas, rabane'baleia, bahana,` bananada, banha, batata, baunilha, bartalha, beterraba,
IMPORTAÇÃO E EXPORTATÃO LTDA:N tes, rações alimentícia, rações balaria
ceadas para animais, repolho, rim,
.biscoitos, beringala, brócolis, bolachas,
sal, salames, salsa, salsicha, sanducheS,
'bolos, bombons. buchos. carne de casardinhas, salga, soja, sepas, sorvetes',
brito, caças _ alimentícias, cacau café,
CAB,IJO —Comércio, talharim, tapioca temperos, tonai*);
caju, camarão, canela, canja, canjica, Requerente:
Importação e Exportação' Ltda..
•tomate, torrões alimentícios, tortas alia
caqui, carambolas, caramelos, carne
•
Local: São Paulo
•menticias, trigo, urucurn, uvas, carril,
de carneiro, carnes frescas seca e em
Nome
Comercial
de vaca, vagens, vinagre, xaropes aliconserva, castanln, cebola, cenoura,
mentícios, abarques, chispe, xuati, da
cereais, cevada, cevadinha, chá, cheiNs. 811.777-,4
classe 41
ros alimentícios. chi spe, chouriço;
Para distinguir e assinalar: Prestação
churrascos calhada. ceco,, carne de
de Nerviços, relacionados com a fabrim
coelho, cogumelos, colorantes para ali"cação, conservação, manutenção, traria.
mentos, colorau, cominho, campotas,
portes e manipulação de artigos •
condimentos para alimentos, coafeitos.
Produtos alimentícios em geral. Feiprodutos alimentícios para conservaras, expoeic,Oes, =cursos, prozaganda,.
INDUSTRIA BRAS:MI{10a
cão de alimentos couve, cravo; cremes,
importação e exportação, da classe $I)
frutase docas cristalizadas, doces,
draps, cachava, espinafre. essências
817.779
, ra
alimentícias, extrata de tomate., extra- Requerente: Canajo
Comercio e
to de carne, da. fruta. ervança, ervaIndústria Ltda.
doce, ervilhss. faisaa abatida, farelo„
Local: São Paulo
CANAn 'COMÉRCIO
farinhas aliraenticiaa. da cereais. de
Para
distinguir
assinala''
Abacate,
INDUSTRIA LTDA.'
e
mandioca. da tato-ta de trigo., favaa
mel de abelha, atuo, abtialimentí cias, fera faiinacia fermen- abacaxi,
noa vera, abricó, acarajé, acelga, açúcar,
to, fiambre. fíaado,
agrião, aimpim, alcachofra, alcaparra,
cos, daces foErea do- frutas —
s
rza-txra. secas em calda ou em con- aletria, alface, alho, alimentação para Re • Çanajo Comercio e Itaclótria
Limitada
serva, tubas. frrna-Saa. galinhas abati- aves, alpiste, ameixa, amêndoa, amenLocal: São Paulo
das, garoupas. gelas e gelatinas dom, amido alimentício, angu, araruarroz, aspargo, assado; anela, aves
Nome de empresa
•alimentícia; gaagelina, carne cie giz, ta,
gluccse, goiabadas. goiabas, gor- abatidas, avelãs, atum, azeite, 'azeitoN.°' 871.780
duras e grânulos alimentício, grão nas,, bacalhau, balas, carne de baleia,
de bico, guando.. hopjes, hortaliças, banana, bananada, banha, batata, bauhóstia; junara. Lagosta, laranja, lati- nilha, bertallaa, beterraba, biscoitos,
JOÇANÁ.
cínios, legatr_es, leite de cabra, de beringela, brócolis, bolachas, bolos,
vaca (in tintura, em pó,eu condensa- bombons, buchos, carne de cabrito, ca
ças alimentícias, cacau, caju, camarão,
IndOttria Brasileira
do) lentilaaa; língua, liguiça,
louro, ,, maçãs, macarrão, mandioca canela, canjica„ caqui, carambolas, caramelas,,
carne
de
carneiro,
carnes
fres,
mangas, manteiga, margarina, marmelada, mariscos, massas alimentícias e cas, sêca e era conserva, castanha, Reg.: ImoMliaria Joçana — Admi' cevada, cede tomate, massas para sapa, mate, cebola, cenoura, celree:cs
nistração de Imóveis Comércio em Mamel, inalado, milho, miolos, miúdos vadinha, chá cheiros alimentícios, É
tcriais de Construção Ltda.
chaaaacas,
coairiape,
chc,ur
as,.
chi..
de animais, mocat6, molhos e moLocal: São Paulo
carne
de
coelho,
cogumelo;
,
da,
ceco
luscos alimentí cios, mortadela, mostarDistinguir e esisnalar: Alcatroados, arcolorantes.
para
alimentos,
colorau,
coda, nabiça, nabo, /ti:tua; nos-moscada,
gila, areia, argamassa, asfalto, azulej4'
óleos alimentícios, ostras, carne de minho, compotas, condimentos para balaustres, batentes, blócOs, ecaibins,
ovelha. ovos cozidos, fritos ou ouen- aliaat ntos, canfeitos, produtos alimen-
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para construções, calhas de telhados,'
cimento comum, caixas de cimento, caixilhos, cal para construções, chaminé.
de concreto, chapas para construção,
colunas para construções, cornijas de
concreto, cré para construções, divisões
pré-fabricadas, drenos para construções,
divisões pré-fabricadas, edificações prémoldadas, esquadrias, estacas preparadas para construções, estruturas para
construções, estuque, fôrros, frisos, guichets, grades, imitações de mármore
para construções, impermeabilizadores
de argamassas, janelas, ladrilhos, lageotas, lajes, lamelas, lambris, lixeiras pare construções, luvas de junções para
construções, macadame, madeira preparada para construção, manilhas, mármoies preparados para construçoes, massas para parede, moSaicos, papel para
forrar casa, paredes divisórias inclusive para escritórios, parquetes, peças
ornamentais de cimento ou Osso para
tetos e paredes, pedregulhos preparados para construções, pilastras de concreto, pisos, placas par apavimentaç'assa
pedras preparadas para construções,
portas, portões, prateleiras quando
Construções, produtos betuminosos para construções, produtos de base asfáltica, soleiras para portas, tacos, tanques de cimento, telhas, tijolos, tintas
para paredes, muros, portas e janelas,
tubos de concreto, tubos de uso exclusivo em construções, tubos de ventilação de edifícios, venezianas, vingamentos prepardos para construções, vigas preparadas para construções, vitrinas quando construções, vitrOs (ou
treaux), da classe 16
N.° 871.781
ee

ki OANA
1eq. Imobiliária Joçana — Administração de Imóveis Comércio de Materiais de Construção Ltda.
Local: São Paulo
a,
,50
Para distingui!: Prestação de serviços
relacionados com a fabricação, conservação, manutenção, transportes, distrTbuição, manipulação de artigos e produtos do ramo de materaiis de construções. Administração de bens irrióveis
e' todos os serviços relacionados com
o ramo imobiliário em geral,
da classe
_
N.° 871.782

DIÁRIO CFIC1AL (Seção 111)
nhões, canoas, carretas, carrinhos de
rnao, cari, ças, carros irrigadores caixas
motores, carros reboques, carros .ans
ques, dirigíveis, embarcações,,
locomotivas, motoçasgas, motocic atas,
motociclos, motofurgões, motonetas, na
ves, navios, ônibus, p:ck-upe, reboca.
cbasse, reboques, vagões, vagonetas,
trucks, troleibus, e suas partes integrantes, amortecedores de veículos,
bancos de veículos, breques, calotas,
cámaras de ar para veículos, cascos de
embarcações, engates de veículos, escotilhas, estribos de veículos, freios de
veículos, ironteiras para veículos, guidões para veículos, hélices de veículos,
jangadas, lemes, mastros, manivelas para veículos, molas de veícuols, parabrisas, para-choques, para-lama, de vaiculos, pedais de câmbio, pontões de
veículos, radiadores para veículos, ralos
para bicicletas, ramos, rodas de veículos, selins, soletes para veiétdos, troles, varais de veículos, varetas de veículos, de classe 21
Para distinguir e assinalar: Prestação
de serviços relacionados com a fabricação, manutenção, distribuição, transportes e manipulação de artigos e produtos da indústria automobilística e
de auto-peças. Assistência técnica, mecánica, funilaria, pintura, eletricidade,
garagens, postes de serviços, estadias,
consórcios,, da classe 50
Ns. 871.785-786

P40051 RIA BRASILEIRA

lulose, de linho, de seda, encerado, estanhado, higiênico, impermeável, linha
d'água, para desenho, para embrulho,

para encadernação, para escrever, para
impressão, papelão Para qualquer fim,

S ACOMÁR
iN:DuSTRJA E CO ERCIOS/A.
DE reasaeis

°marcial
papelinhos para fins variados, passagens Sacomar Nome
S.A.
-Indústria e Comerde papel ou cartolina, pastas de cartociocle Papéis
lina, promissórias em branco, papel de
Local: São Paulo
radiogramas, recibos em branco, reci
pientes de papel e papelão, rosetas de
papel, rolo de papel, rótulos ak. sacos de
papel, talão de: sabogramas, ingressos,
passagens, promissórias, radiogramas,
recibos, de telegramas, telegramas em
branco, tubos de cartão, de papel, de
papelão, de cartão, de papel, de papelão, vasos de cartolina ou papelão, da
classe 38
N 9 871.788

N° -8í1.790-791

euNg
Local: São Paulo
Distinguir e assinalar: Prestação de serviços relacionado S com a fabricação,
conservação, manutenção, transportes
distribuição e manipulaqão de artlgos
e produtos da indústria de veículos C
auto peças; assistência técnica, importação e exportação. Mecânica, funilae
ria, pintura e eletaicidade, da classe 50

11:111=q1
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Req.: Aldo Biagini
Local: São Paulo
Para distinguir e assinalar: Luminoso
em geral, da classe 8
Para distinguir e assinalar: Prestação
de serviços relacionados com a fabricação, conservação, manutenção, transpartes, distribuião e manipulação de
artigos e produtos do ramo elétrico,
eletrônico e de luminosos em geral,
Assistência técnica, da classe SÓ
N 9 871.787

Lt.

eão,. 12000M1

cai refina, chapas de papelão para fins papelinhos paca qualquer fim, variadoe,
de-cisas, chapas planograticas, cheques pass: .;.; de papel ou cartolina, pastas
branco, duplicatas, encadernações' de .,c.:na, promissórias .m branco
'de papel e pape.ão, envelopes, enóu- papei radiogra.maS, recibos em branco,
Lros de papel e papelão, etiquetas, fa- recipientes de papel ou papelão, roaetas
taras, tõ:hae de celulose, de papel,. de • de papel, rõlo de papel, rótulo de pa¡ papelão e tafihas índices, guardanapos pel, sacos de papel, talão de cabograde papel, impressos de papel ou carto- mas, ingressos, isc ssagens, promissórias,
lina, lenços ae papel, baiana comerciais.
re ibos, telegramas, teleem branco, de contabilidade fiscais em . radiogramas,
gramas,
teléSfr-ernas
em branco, tubos
branco, não impressos, malas . de papel, de: cartão, papei, papelão,
cartão, de
maletas de papelão, mata-borrão, notas papel e papelão, vasos de cartolina
ou
fiscais, promissórias ornamentos de papapelão, ,da classe 38
pel, papéis: absorventes, almaço, aluN° 871.789
minizado, celofane crepon, carta, de ce-

Laguna Comércio — Indústria S.A.

X,

Imobiliária Joçana — Admi'
In/atração de Imóveis Comercio de Materiais de Construções Ltda.
Local: São Paulo
Nome de empresa
I•Ts . 871.783-784

:.evereiro de 1969
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Sacomar S.A. — Indústria e Comércio de Papéis
Local: São Paulo
Distinguir e assinalar: Agendas e albuns em branco, argolas e aros de papel e papelão, balões de papel para enfeitar, milhetes: de ingresso, passagem,
de papel, bobinas de papel, blocos para
anotações, para cálculos, correspondência, desenhar, escrever, brochuras não
Impressas, papel para cabogramas, caenlatas em branco, cadernos escolares,
cadernos para desenho, caixas de pape-

lão, capas de papel para documentos,
carteiras de papel e papelão, cartolina, cartões de: identidade, de visitas,
em branco, e índice, cartuchos da em,
tolhia, chapas de papelão para fins diversos, chapas planegráficas, chegues
fN.DUSTR/A PRASILEIRA
em branco, duplicatas, encadernações de
papel e papelão, envelopes, envólucros
Sacomar S.A. — Indústria e Comér- de papel e papelão, etiquetas, faturas,
cio de Papéis
Rilhas de: celulose, papel, papelão e
Local: São Paulo
índice, guardanapos de papel, ingres'r)istinguir: Agendas, e albuns em sos de papel ou cartolina, lenços de
branco, argolas e aros de papel ou pa- pape1:, livros comerciais cio branco, de
pelão, balões de papel para enfeitar, contabilidade, fiscais em branco, não
bilhetes de: ingresso, passagem, papel, impressos, malas e maletas de papelão,
blocos para: anotações, cálculos, cor- mata-borrão, notas fiscais, promissórias,
respondência, dsenhar, escrever, brochu- ornamentos de papel, papel: absorvente,
ras não impressa* 1.)pel para cabogra- almaço, alurninizado, celofane, crepon,
cadêrnetas em branco, cadernos curta, de celulose, de linha, de seda, en
escolares -e para desenho, caixas de pa- cerado, estanhado, higiênico, impermeápelão, capas de papel . c papelão para vel, linha d'água," para desenho, para

Req.: 1R,odorni Veículos Ltda..
Local: São Paulo
Distingui, : Alavanca de cãmbio, em• bulâncias, automóveis auto-caminhões,
¡auto-motrizes, aviões, balões para na- documentos, carteiras de papel e p,p;
aiegação aérea, barcas, barcos,
lão, cartolina cartões de : identidade, v;
bondes, botes, camionetas, cami- sii as, em branco, indices, ca,.tu,Los

Sinal de Propaganda
Classes: 6, 8, 11 e 21
I\19 71.792

eird » ridho, para eneade .,.ne.':ão, para es, rc ci., para impressão, p:43?Ião para

Tssc:o, paç

para qualquer , fim,

Ki — Tem. Auto Elétrica Lida,
Local: São Paulo
Distinguir e assinalbr: Prestação de ser,
viços relacionados com a fabricação,
conservação, •k mailutenção, transpoxteS,
distribuição e manipulação de artigos C
produtos da indústria de veículos, aut.*
peças, assistência técnica, importação C
exportação, mecânica, funilaria, autO
elétricos, pintura e•é eletricidade, da
clasSe 50
1\1° 871.793

KI-TEM
ELÈTRICS
— 'Tem Auto Elétrica Ltda.
Local: São Paulo
Nome da Emprêsa
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barrilha desinfetante, beazoato de `ódio papel para forrar , casa, paredes &vis-SN" 8 .71 . Sia
vetehnário, benzolnatol, nmarbonato 'de r:as inclusive para escritórios, rarquetes,
sódio para veterinária, reméd'os ?ara bii peças ornamentais de imanto. ou passa,
cheira cm animais, biodeio de marcatrio, para tetos e paredes, pedreg a lluis prapabrametos veterinários, braneuretos vate-, rados para construção, p-sma ,allasti•s
rinários, banhos :ara -borro, pr;:,cmtos coneceto, pacas para -)ayin/ent'akje)
para ema armo a, poeta:,
para alvar, re.rnédios pme, cachorms, sa- dras
m'to
bão para cachorros, cafaina veter.narla. portões, priu .eras
:cal desinfetante, . cal, inseticida, cálclo produtos baanuMosos rata conatraçoei.
61rodutos de base astaltica so,e.ras para
Brasilpec — Sociedade ,. Comercial de antissético, cálcios ;sara agricu l tura, Na
Fomento Agro-Pecuário Limitada
veterinária, caloni::ianos Ora ler.:;1:::f:a portas, tacos, tanque de aimenta, talhas
Requerente: Transportadora ismeni
Local: São Paulo
canela para veterinálea, saarbonateer para tijoloc, tintas para paredes ~a ., port es
Ltda.
Para distinguir e assinalar: Prestação dç veterinária,- sulfato de .ailaonra banhas e janelas, tubos de ,'e aso
Local:
São l'au:o
emalasivo
em
construções,
arfais
de
van
serviços relacionados com a fabrica- para carneiros, produtos para aavar (rirNome de emprêsa
ção, conservação, manutenção, transpor- r medicamentos para r arneiro, caia taça() de edificios, veneaernaa, vieamen. onsirmaa.s, vigas,
tes, distribuição e manipulação de ar- rapat:cida•s. carvões des i nfetantes car- tos preparadas para
N Q 871.803
tigos e produtos veterinários e agrícolas vões para tirar .cheiro d geladeira. Ela- preparadas para construção, vitrina";
em geral; representações, consignações, gueintos para cascos, aras pata eaxer"os, quando construções, Vitra; (ou vnreaux),
da classe 15
assistência técnica, importação e expor- salite do chila, manai:lide para :alfamatação, da classe 50
tura,. paru veteainár;d, cianeto
N9 871.798
Sio, preparados esterilizadores de iABITELNã 871.795
mentos cirurg aos, cloral hidratado
rato de sod o para agricultura, caaretos
111111311IgOCS'LIIINInUfaliCaS
para agricultura, para veterinária, mod.FORMICIDA,
drato de morfina .para .vaterinaria c l orofórmio inseticida. moropicrina, imedata
Requerente: aSABa 1-'epresutaçõis
Pecuário Ltda.
Soc. Comento' de Fomento Agro
par a veterinár:a, preparados p ara desCinematográficas Ltda,
truir cogumelos, colas para ananim ' mLocal: São Paalo
setos, anoscas, para fins sanitár:os, co.oNome
de ernprêsa
Brasilpec — Sociedade Comercial ele dios elásticos para veteratária. produtos
Fomento Agro-Pecuário Ltda.
criptográmicos, de amadores, mseecifias
N 9 871.804
- Local: São Paulo .
• derris, diurf. tine, para veterinária,
Nome de Emprêsa
dos desinfetantes, sabões desinlecantas
pós desinfetantes, produtos 'lesam Tan.tas , . desodorantes para geladeira, mama871.796
rados destruidores de afamais noavos
preparados destru l dores de -rvas daniCASA AFFONSO
nhas, destruidores de vermina CiU 11:lildiS,
digital para, veterinária diuretme para
o paIacio das ¡dias
PAULISTA
veterinária remédios para doemas em Requerente: Comercial Aa,--ted1,1 "auliara
animais, remédios contra doeram; de
Ltda
plantas, preparados para esteriliaaçac
Local:: São Faiilo
Requerente: Francisco Friatuaso ele
animans, produtos exterminadores de aduD:'stingtar: form - cida, da alasse 2
O yeira f Cia . Ltda.
mais doi:aves, fadai) de :madres; rena',
Local: São Pu-o
dios contra- febres em an i mais, fertitizaN' 871.799
Na classe 13 dores, fertilizantes, produtos coa -.ra a filoxera, Parossilicato de bário, formicidas
N' 871.805
fungicidas, preparações para destruir fungos fermicidas, guanos, hidroet do Canadá, inseticidas, marga (aduobs) ararEXPAY;ZA LIMPtn D\ORA
na (adubo), mibrobicidas. sabão deainteSmcvsuroc InAsulim
tante, sabão para fins veterinári sante
do Chile, soda cáustica para agncultura„
Requerente: Benelli
tia Ltda
unguentos veterinários, :acinas veternáComercial Agrícola Pa unja
Anterico Comes Novoa
Local: São Paulo
rias, para a , clases 2
Local: São Paulo
São Paulo.
Para- distinguir e assinalar: Transporte
Para distinguir e assinalar: Absorventes
Classe 33 —
coletivo de passageiros da classe 5.)
N 9 871.797
químicos de poeira , acetatos, acetoarseniN" 871 806
to, ácidos, usados na agricultura; ácidos
N" 871.800
usados na horticultura, ia veterinária e
para fins
'
sanitários, adesivos inedicamentosos veterinários, para fins manitár'os,
adonidina . para,- Veterinária, adonis - venalis para veterinária, .adubos, sais . para
adubos, preparados contra aftosa, preRetinyl - Sociedade Civil Ltda,
INDUS1RI A BRA SILEIRA
parados para afuguentár insetos, agiuLocal: São Paulo
tinadores• químicos sanitários e veterináDisrinauir e assinalar: Serviços de reRequerente: Movarti
Indústria de
rios, água: de cal desifetante, da jovel
presentações por conta própria e de terMóveis rtfsticas Ltda.
para veterinária, de potassa, oxigenada
Shigekazu Kobayashi
ceiros, importação e exportação da
Local: São P,aulo
para desinfetar, preparadas para veteriLocal: São Paulo
classe 50
nária, e águas. sanitárias, álcalis para Para distinguir; Alcatrotados, argila pre- Pára distinguir e assinalar: Prearam.ãe de
? 871.807
N
agricultura, veterinária, e para fins sa- parada, areia preparada ., Tgamassas, as- serviços relacionados . com a fabricação,
nitários, preparados para- destruir cogu- falto, .zulejos, batentes, blocos, caibros conservação, manutenção, transportes,
melos, produtos de alcatrão para a ári- preparados, cal para construções, balaus- distribuição e manipulação de artigos e
cultura, produtos de de alcatrão para ve- tres para construções, bloÉos para pavi- produtos da indústria madeireira em geterinária, alimentos medicamentosos para mentação, calhas de telhados, cimento ral. Assistência técnica. Serviçbs
animais, alcés, alcina, altéa, alúmen, comum, caixas de cimento, caixilhos, cha- marcenaria e carpintaria, decora;ões, feiamônia para veterinária, banhos para minés de concreto, Chapas, colunas para ras, exposições, concurses, da classe 50
Veleiro Veículos S/A
animais, embrocações parra animais, pre- construção, cornijas de concreto, cré paar
Local: São Paulo
. N" 871.801f.
parados para destruir animais nocivos, construções, divisões pre-fabricadas, dreClasse 33 — Titulo
pós para desinfetar ou 'lavaranimais, re- nos'para constrnções, edificações pré-molN" 871.808
médios c produtos antigriptogiãMeos, dadas. esquadrias, estacas preparada:
.
para animais, antifungos, antipirina vete- pará construções, estruturas para consrinária, apanha-mos-Caé, ,argonilia, arniea truções, estuque, fõrros, frisos. Ocitets,
• is vo
para veterimar:a, arseniatos para veteri- grades, imitações - de. mármore para consnária, ars.ênicos para fins sanitários, ar- truções, impermeabilizadores de na:limasg
-7,142.sa24-te /t.e/A.
cênico para :veterinária, ns.safétida para aas, janelas, ladrilhos, lajeutas, lajes, lamveterinária, atropina para vetcrinaria, bris, lamelas, lixeiras para canstruções.
'óleo de babosa para veterinária, acta- luvas dl, junções para cc,nsii-1;ãões, ma, Nome Come:mal
Requer 'Mc: Aureo JOS& BaIlliWart
:il i das para fins sanitários, bactoric'cl•s cadame, madeira preparada para consRequerente. Estoril Magazme
Local: São Paulo
p ara veterinária, 'valsamos para veteri• trução, manilhas, mármores preparados
Local: São Paulo
Classe 33 — Título ,
p ária banhos para aninia's, ha ra ti cidas , para construções, massas para parece,
N9

TRANSPORTADORA
BARONI LTDA.

‘‘SA13"
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massagens, cremes para pele, colônias, corantes para pele, cosméticos, den`,i i ricios, depilatórios, desodorantesé emulsões de toucador, esmaltes para unhas,essências perfumadas; éter perfumado
para toucador, fixadores para cabelo; bigodes, cílios, pestanas, gelatina para touReklurente: Sociedade Anônima G:áfica e cador, geléias perfumadas, glicerina perfunada; inalantes perfumados; incenso,
L.7 ditena Correio Diário)
lápis para: barba; bigodes; cílios, para
Local: Rio de Janeiro
maquilagem; lábios; pestanas; sobranceClasse 32
lhas; loções para toucador; mucilagem
Artigos: Jornais/Revistas
para sobrancelhas; obreiras perfumadas;
N Q 871810
óleos para banho de mar, para cabelo,
perfumados. Papéis perfumados para toucador; pastas para barbear; pastas para
cabei,l, perfumes, pestanas postiças, pinturas para o rosto, pó de arroz; pós para
polir unhs, e para uso em toucador; preparados para o toucador; sabões dentifricios; sabões para barba; perfumados; não
medicinais, sais perfumados, shampoos,
talco, ‘ernizes para unhas .
Requerente: rocus Foot Revelações Ltda.
N5 871.814
Local: Guanabara
I
Classe 50
Atik :Jade: Fotografia e revelações
N" 871.811.
871.809

para

Correio Diário

cus

R

871.816

POMPÉIA

desodorantes, escõvas para cabelo, unhas
roupa, esmaltes para uphas, essências,
(e
extratos, óleos perfumado, papéis carmi-

nados ou com pó de arroz, pós, preparados para o cabelo, pestanas, cílios e
bigodes, pulverizadores para toilette, saRequerente: Marcos G. Cohen 8 Filhos bões e sabonetes perfumados, sabões para
Local: Guanabara
barba, talco perfumado, t jolos e vernizes
Classe 23
para unhas
Artigos: Titulo
N9 871.817

N°

871.821

KLINOGRAPH SUPER ARCH
Requerente: Siemens Aktiengesellschaft
Local: Munique e Berlim Alemanha

Classe 10

Artigos: Aparelhos e instrumentos' cirúrgicos, médicos, dentários e para a medi-

cina veterinária, inclusive aparelhos e
instrumentos para o diagnóstico mediante
a radioscopia e para a radioterapia
N9

871.818

Requerente: Bridgestone Tire Company
Limited iLocal: Kyobashi, Cimo, Tóquio, Japão
Classe 39
Artigos: Protetores de i borracha para
docas, protetores de borracha para na.
vios, para-choques de borracha, amoite*
cedores de borracha, acoplamentos e
graxetas de borracha
N° 874.822

SUPERASE

AZ

indústria Brasifeira.-

Requerente: Cia. Ultragaz S/A
Local: São Paulo
Classe 28
Artigos: Na classe
N" 871.812
Produtos ,de
Requerente: Cremiria
Beleza Ltda.
Local: Giianabara
Classe 48
Artigos: Absorventes de uso em toucador , acetona,. águas de: alfazema, beleza;
a; lavanda; de quina; de rosas; de
colôni
toucador em geral; para maquilagem; perfumadas; almiscar, amido perfumado,
amônia perfumada; atomisadores de perfumes; bandolinas, baton, brilhantina, •carmM, céra depilatória, cosméticos, cremes
para massagéns, cremes para pele, colônias, corantes para pele, cosméticos, dentifrícios, depilatórios, desodorantes; emulsões de toucador , esmaltes para unhas,
essências perfumadas; éter perfumado
para toucador, fixadores para cabelo, biRequerente: Indústria de Produtos Ali- godes, cílios, pestanas, 'gelatina para toumentícios Confiança S/A
. cador, geléias perfumadas, glicerina perfumada; inaalntes perfumados; incenso,
Local: São Paulo
•
lápis para: barba;' bigodes; cílios, para
Classe 41
maquilagem; lábios; pestanas; sobranceArtigos: Balas recheadas de ameixa
lhas; loções para toucador; thucilagem
I\TQ 71 .813
para sobrancelhas; obreiras pedumadas;
óleos para banho de mar, para cabelo,
perfumados. Papéis perfumados .para
toucador; pastas para barbaar; pastas
para cabelo, perfumes, pestanas postiças,
pinturas para o rosto, pó de arróz; pós
para polir unhas , e para uso em toucador; preparados para o toucador; sabões
Indústria Brasileirsb
dentifrícios; babões para barba; perfumados; não medicinais, sais perfumados,
shampoos, talco, vesnizes para unhas
Procluns de
Requerente: Crenáriá
Beleza Ltda.
N 871.815
Local: Guanabara
Clzdse 48
Artigos: Absorventes de uso em toucador, acetona, águas de: alfazema, beleza;
èolônia; lavanda; de quina; de rosa; de
1NDOSTRIA BRASILEIRA
• toucador em geral; . tyzrra maqmiagem;
Req:-creme: Zuleika Per?ira
perfumadas; almiscar, amido perfuma5lo,
Local: GuanaZbara
amônia perfumada: atomisadores de PerClasse 48
fumes; bandolinas, baton, brilhantina, carArtiGOS: Perucas
mim cêra depilatória. cosméticos, cremes

Crgn
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ZULLEIKA

Requerente: Instituto d Endocrinologla
—Requerente: Chas. Pfizer m Co., Inc.
Pamplona Sociedade Civil Ltda.
Local: em Brooklyn, Estado de Nova
Local: São Paulo
York, Estados Unidos da América
Classe 50 do Norte
Artigos: Marca de serviko'de ,instituto de
Classe 1
endocrinologia, serviços médicos e
Artigos: Enzima proteolitico usado em
hospitalúessoluções detergentes
N o 871.823
Classe 46
Artigos: Enzima proteolitico usado em
soluções detergentes
N° 871.819

ALADO

Requerente: Alado Indastria e Comércio
Limitada
Local: São Paulo
Classe .gn
Requerente: Alberto-Culver Company Artigos: Retifica de motores à explosáo
Local: Melrose Park, Illinois, Estados
e recuperação de pèças em geral
Unidos da América do Norte
N° 871.824
Clage 48

FOR BRUNETTES OIVLY

Artigos: Artigos de perfumaria e de toucador, a saber: água de alfazema, de colônia , de quina e para o embelezamento
da pele, amônia para èanho, batons, carmim, cosméticos, crayons e lápis •para
maquilagem, cremes e pomadas para o
embelezamento e maquilagem, cremes
para barba, dentifrícios, depilatórios e desodorantes, escôvas para cabe1/4,/, unhas e

roupas, esmaltes para unhas, essências,
extratos, óleos perfumados , papéis carminados ou com pó de arroz, pós, preparados para o cabelo, pestanas, cílios e bigodes, pulverizadores para toilette, sabões
e sabonetes perfumados, sabões para
barba, talco perfumado, tijolos e vernizes
para unhas
N 9 871.820

Indústria Brasiiewa
Requerente: J. M. Aguiar & Cia.
Local: Pará
Classe 36
Artigos: da classe
N9 871.825

EUROPEAN NATURALS
Requerente: Alberto-Culver Company
Lcola: Melrose Park,
Estados
Unidos da América do Norte
Classe 48
Artigos: Artigos de perfumaria e de toucador, a saber: água de alfazema, de colônias, de quina e para o embelezamento
da pele, amônia para banho, batons, carmim, cosméticos. crayons e lápis para
maquilagem, cremes e pomadas para o
embelezamento e maquilagem, cremes
para barba, dentifrícios, depilatórios e

Requerente: Endeco — Engenharia e
Decoraçõeis Ltda.
Local: Pará
Classes Nome de Emprêsa

PLACIDUS
Requerente: a nomai tiakir
Local: Guaiwzbara
e 43
Classes 41,
'rani°
.N" 871.833
Requerente: Durval Lobato
Paes 6 Cia.
•
Local: Pará
.
Caese 41
Artigos: da classe.
N" 871.827

Indústria Brasileira
Reouerente: Comercial Industrial de
Sal Ltda.
Local: Pará
n
Classe 41
Artigos: da classe
N° 871.828

Mercúrio

1\.19 871.84.?

1\1° 871.838

N° 8 71 RU

Indústria Brasileira
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Segunda-feira 24.

J. P. Stevens & Co., Inc.
Requerente: J. P. Steve», 6
Co., ln e.
Local . Nova York, Estado de
Nova York, Estados Unidos
da América
Classe 34
Artigos: Tapetes — cortinas e panos
para assoalhos e paredes — linoleos —
oleados e encerados, inclusive para
instalações hospitalares
'

KURON
Requerente: The Dow Chernical
EsPtaarZ. de Miehigan,
,m
Local: Micliand C°
Estados Unidos da América
Classe 2
Artigos: Substâncias e preparações qui.
:nicas usadas na agricultura e na horti.
cultura — pesticidas 'ou praguicicias
pteparados para a destruição dc ervas
daninhas — arbustos e plantas len . osas
N° 871.844

1\1 5 871.839

Requerente: Cravo Vermelho Flôres
Ltda.
Requerente: Badische, Anilin —
Local: Guanabara
Soda — Fabrik Ak iengesellschaft
Classe 45
Local: Ludwigshaten A. Rhein,
Artigos: Bouquets de flõres naturais —
Alemanha
coroas de flõres naturais — flôres natuClasse 1
rais — grinalda de flõres naturais e
Artigos: Produtos químicos para bis inplantas em geral em vasos
adjuvantes ou auxiliares
dustriais
para a indústria de couro
N 9 871.834
••n

CRAVO VERMELHO
F. !

'RES LTDA.

N° 871.840

GURU

••n•••..

Publicidade Ltda.
DP ntierentc: Mercúrio
Ltda.
Local: Pará
Nome de empresa
N 9 871.829

Engenharia 'Civil
e Saneamento'
Encisa Ltda.
• Saneamento Ltda.
Local: Pará
Nome de empresa
N9 871.830

CANA'
Requerente: Coairz-átiva Agrícola Mista
el a It-apcti
Loca!: Guanabara
Ci asse s 19 e 41 .
Arigos: das classes

Requerente: Cravo Vermelho Flôres
Ltda.
Local: Guanabara •
Nome de empresa
871.M5

OR•
Requerente: Gráfica Oriente Ltda.
Local: Guanabara
Classe 50
Aplicação: Serviços de Cpografia e
off-set
N9

871.836

GRÁFICA
ORIENTE
Requerente: Gráfica Oriente Ltda.
Locel: Guanabara
Classes 33 e 38 •
N° 87-1.837

Requerente: Th. J. B. Williams
Requerente: Richardson-Merrell
• Company, Inc.
S.p.A.
Local: Nova York, Estado . de Nova
Local: Nápoles, Itália
York, Estados Unidos da
Classe 3
América
Artigos: Pastilha;, comprimidos e doce$
Classe 48
contendo substâncias medicinais
Artigos: Aguas de colônia e preparadoz
Classe 41
para uso após o barbear — loção para Ar:igos: Doces — tabletes — alcaçus e
uso antes do barbear — talco para o
outros produtos doces
barbear — creme instantâneo para o
barbear — preparados para fixação e
N5 871.845
penteado do cabelo — desodorante para
uso pessoal — loção 'para bronzear /—
sabões de toucador e sabão ou sabonete
com coràcl ou fitilho
N° 871.84'

WONDER GLASS

Requerente: American infrared Radiant
Co. Sociedad,Anem'ma, Indusrtial,•
Comercial y Financiera
Requerente: J. P. Stevens
Local: Buenos Aires, Argentina
Co., Inc.
Classe 8
Local: Nova York, Estado de Nova Artigos: Aparelhos aquecedores, maul
York, Estados Unidos da
particularmente descritos como aparelha
América
de aquecimènto por raios infravermelhos e cerâmica irradiando raios
Classe 34
infravermelhos
Ar.igos: Tapetes — cortinas e panos
para assoalhos e pardes — linóleos
N° 871.846
oleados e encerados, inclusive rara
instalações hospitalares
1\1"

871.842

NEU-TRI

GALAXIE

Requerente: Colgate-Palmolive
Company
Local: Nova York, Estado de Nova
Requerente: The Dow Chemical
York, Estados Unidos da América
N 9 871.831
Company
Classe 46
Local:
Midland,
Estado
de—Michigan,
Requerente: SoCie'á Farmaceutici
Artigos: Velas — fósforos — sabão co.
Estados Unidos da América
Itália
mum e detergentes — amido, anil e
Classe 46
Local: Milão, Itália
preparações para a lavandaria — artí.
Artigos:. Substâncias químicas, d....is n), rrs e preparações para conservar e
•Classe 2
—oope-ativa Agrícola Mista Artigos: Preparado; veterinários e pro- limpeza de equipamentos industriai, de
polir
Requerente: c
dut:os quim .cos para fins higiénicos equipamentos elétricos e de artigos feitos
n
de It'apeti
Classe
48
de
metal
—
solventes
de
hidrocarboClasee. 3
•
Local: Curnabara
*ai
Artigos:
Perfumaria
—
cosméticos
netos
clorados
—
agentes
químicos
Artigos: •Produtos termacêutkos e pro
Classes 1, 41 e 45
sabonetes e preparados
dentifrícios
desen g ordurantes ou deesngraxantes
dutos Químicos para uso hiq"ênico
Ar:igos: das classes

ITAPETI

KELFAMI'NA

para o cabelo — artigos de toucados
e

(55eção
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pijames, puloveres, em:mem-si

1\N

escôvas para o,s_dentes, unhas, cabelo roupas brancas de uso pessoal, tapas
de baixe, roupões, saias, shorts,-sou- !
e roupa
871.847

tiens, sueter, taiieura, turbantes,
vesi idos
I

Fere:ro da

N9

N 9 871.612

871.8.''..6

871.851

Cia. Ltda. Rcqu=1::: Yi-slianaga & Filho Ltda.

Clasae.:' 49
Artigos: Anzóis, caniços para p'ezca,
carretilhas para pasca . • cordas de Uipa, para pesca, iscas artificiais, linhas
• para pescar, redes para pesca,
. tariafas
N 9 871,857
Stratton
Briggs
Corporation
C LairaSCD
Local: Milwaukee, Estado de WisconTAJUS
VESTIBULARES ENGENHARIA
sim Estados Unidos da América
Ind. Brasileira
Classe 6 Artigos: Máqu:nas e suas partes integrantes não incluidas nas classes 7,
Requerente: Bar e 'Lanches Tajus
10 c 17
Limitada
Classe 7
Local:- São Paulo
Artigos: Máquinas de agricultura e Requerente: Sodario Pinto de Faria
Classe: 41
& Filho Ltda.
horticultura e suas partes integrantes -Artigos: Lanches, pizzas, churrascos.
São
Paulo
Local: .
sanduiches, saladas e refeições
grandes instrumentos agrícolas, inclusive
- Classe: 50
prontas
tratores
Requerente:

rihac' polE

N 871.848

"YOSHINAGA"
Ind ! T5Nrasileirs

UALCOLM
Ind. Brasileira
Reruhenrnt,e • Paoli, Paoii
±..titai: São

Aplicação: Para ser aplicado nos artigos da classe acima
N 9 871.852

N 9 871.858

-

cartões postais. clichês, -cópias fotográficas, cópias fotcstáticas, cópias
heliográficas, decalcomanias, desenhos,
diaplays, esculturas, estampas, estátuas, esta tuetaS, estereótip::s, figuras,
fotografias, gravuras, imagens, modelos para serem • copiados, mostruários artísticos, obras artísticas, obras
de pintura, painéis, pinturas artísticas, prospectos de fotografia ou desenhes, projetos desenhados, reproduções da obras artísticas

CORSO MAC—POLI

TOMVIOS DEPOSITADOS
EM 12-12-68

Requerente: Sodario Pinto da Faria
& Filho Ltda.

N 9 871.849

Titulo

Local: São Paulo
Classe: 33
N9

-

871.854

ALVORADA

"PADRE PERICLES"
Ind. BraSileira

PETINEY
Ind. Brasileira

"A BABILONiA"

Requerente: Panificadora Padre
Péricles Ltda.
Classe: 41
Local: São Paulo
Artigos: Pão e Bolos
149

871.354

FAUNHAUTO I

Requerente: A :Babilônia Ltda.
Local: São Paulo
Classes: 13 35. e,36
Título
•

N9

871.860

• "REMOSEL"
Ind. 'Brasileira

Requerente: Alinhauto Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Mecânica e serviços de alirdianiento de direção, suspensão, balanceamento de rodas e freios
N9 871.865

Ind. Brasileira

Requerente. .itecuperadora ao Metais

COBAI
Requerente: Mo'la- iliadora Alvorada
Iria. "Brasileira
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 40
Artigos: Móveis de: fula de jantar. Requerente' Gobal — Indústria e
sala de visitas, cosinha, dormitórios e
Comércio de Brindes Ltda.
de varaifda
Local: São Paulo
Classe: 25
N 9 871.850
Artigos: Arvores de Natal, bibelots
artísticos, bustos, cartões postais, distintivos de associações, clubes etc.,
esculturas, estampas, estátuas, estaCHARLOTTEX
tuetas, imagens, selos
"arasileire
N9 871.855
Requerente: Charlotte Ferincz
-Mihalyi
Local: São Paulo
Classe: 35
Artigos: Anáguas, aventais, babydoll, bermudas. blusas, blusões, boletos, cachecols, calças, calcinhas, calções inclusive para esporte, camisas
Inclusive para esportes, camisetas, camisolas, casa c es, casacas, ceroulas,
cintas, cintos, coletes, combinações,
Corpinhos, cuecas, cueiros, dominhs,
echarpes, espartilhos, estolas, fraldas,
fraques!, gravatas, jaquellas, lenços,
ligas, lingeries, luvas, maiôs, manteaux, meias,. paletós, pognoir,- peu-

N 9 871.863

•

Requerente: Manufatura de Roupas
Petiney Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Calças, blusas, cuecas, camiRequerente: Sodario Pinto de Paria Artigos:
sas,
pijamas,
Vestidos,
saias, soutiens,
& Filho Ltda.
meias, lenços, gravata ge paletós
Local: São Paulo
Classe: 33
N 9 871.859
Titulo

Requerente: 1. P. Stevens 5
Co., Inc.
Local: Estados Unidos da América
Classe 34
Artigo: na classe

Loca : São Pauloelasae: 25

Artigos: Cartak geograficas, cartazes,

CURSO MAC—FEI

N9 871.853

1959

GALA
Ind. Brasileira
Requerente: Cemérció de Móveis

8 de Setembro Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 1
Artigos: Abrasivos químicos, absorventes químicos, acetatos, ácidos, adesivos químicos, anticorrosivos químicos, benzina, banhos para niquelar,
banhos químicos, bromo, bismutato,
pós metá
licos, produtos para niquelar,
pratear e cromar, pós dê zinco, pós de
alumínio, zarcão, alumínio em pó,
vernizes químicos é zinco, lacas, pós
metálicos para composirãe de tintas,!
redutores de zinco, pós de zinco e de
iluminio, citrato, • fixadores, químicos,
corantes químicos, croma !os, aglutinados-es quirnicca,antiferruginosas
químicos e bases
'
químicas
171.311

"ODONTEL"
Ind. Brasileire

• skíOds
Ind. Brasileira
Requerente: Floricultura Nony Ltda.

Local: São Paulo
Classe: 45
Artigos: Mudas de arbustos naturais, •
mudas de árvores naturais, bouquets
de flores naturais, coroas de flores
naturais, flereS naturais, germes para
plantio, grão de sementeiras, grinalda de flores naturais, mudas de quaisquer vegetais, 'plantas em geral em
vasos, sementes em geral para. plantio
19

871.856

Gala Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 40
()dont& — Odontolog ia
Artigos: bancos, banquetas, berços, Requerente:
Especializada Ltda.
biombos, cadeiras, divans, escrivaniRequerente: Zeca Hamburger Lanches
Local: São Paulo
nhas, gavetas, guarda-rou p as, guardaLimitada
louças', mesas, poltronas estofadas ou
Classe: 50
Local: -São Paulo
não, sofás, sofás-camas, móveis para Artigos: Serviços de odontologia
classe: 41
decorações
especializada
• Título

Segunda-feira 24
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LATIPRIOS
Ind. Brasileira
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esponjas de aço para polir, graxa
para couro, sapatos e madeiras, pano
esmeril, pano para vidro, pailla, de
aço, e preparados para tirar manchas.
N. 871.872
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N.9 871.876

N.Q. 871.822

a real ..I/Par'
Requerente: Fulm_Inset

Requerente: Mercadinho Latifrios
Frutas Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Frios, laticínios e frutas
N9 871,868

R.W2L
Ind.
rasileira
Requerente: Retifica RevolLtda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Serviços: Retifica de peças e motores
1'L 9 Wil . 869

Lua. Dra stle ira

Req.: Projacs Bandeirantes Ltda.
Local: S. Paulo
Classe: 50
Gênero de Atividade- e Negócio: Para
assinalar fornecimento de mão de
abra, para serviços gerais de escritório, mecanografia, comércio
e indústria._
N. 9 871.870

oc

R O N ACINCO

Requerente: Acron Aginco, Agrícola
Industrial e Comercial Ltda.
Local: S. Paulo
Classe: 50
Artigos: Prestação de serviços de:
instalações, recondicionamento e tin,
gimento de tubulações plásticas para
todas as finalidades.
N.9 871.871
-

'Agora

Ind. Tailinleira
Requerente: Nagon Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda .
Local: S. Paulo
Classe: 46
Artigos: Detergentes, esfregões, • 'água

sanitária, alvejantes, amido para lavanderia, anil, esmeril/ goma para
lavanderia, óleos para( limpar móveis
e utensílios, preparados para dár e
conservar brilho, sodas cáusticas,
sulfato para lavanderia, vela de sebo,

cêra, tijolos para brilho, pomadas
para lustrar e polir, pós para lavar.

"ESCRITORIO/ DE

Denis VILA
ia Mi
\

RUM"
R"

'‘

Requerente: Escritório de Imóveis
Vila Mariana Ltda.
Local: S. Paulo
• Classe: 33 e 50 Título
>1.9 871.873

Emprêsa
Eterrninadora de Insetos Ltda,
1.oca1: S. Paulo
Classe: 50
Artigos: Serviços de d,edetização
e ratização.
N.9 871.878

amazonas

"ZÁS -TRAZ'
Ind. Brasileira

BRAS!LEIRA
Rbqueren ce :

Ind4"Intelofres
Local: S. Paint,
Classe: 11
Artigos: Alavancas, alicates, ancinhos, arruelas, bombonieres, biscoiteiras, caçarolas, bebedouros, cafeterias,
braçadeiras, bacias, baldes, bandejas,
caldeirões, canecas, brocas, arcos de
serra e de pua, chaves de fenda,
chaves de parafusos, chaves "inglêsas,
talheres, colheres de pedreiros, serrotes, martelos, sifões, arrebites, reei..
plantes, roçadeiras, serras. sacarro.
lhas, pregos, taxas, tambores, tampas.
taças, tacos, tornos, saladeiras, saleiros, aparelhos para chá e café,
refrescos e telas de arame.

Requerente: Papelaria Zii,s_Trás

A nua.'7,01is
Publicidade
•L'inicaa
Local: S. Paulo

Classe: 32
Limitada
Artigos: Para distinguir impressos a
Local: S. Paulo
saber: almanaques, albuns impressos
Classe: 38
calendários, catálogos, folhetos ini.
Artigos: Agendas em branco, albuns pressos, folhinhas impressas, jornais,
em branco, bobinas de papel, caixas livros, músicas impressas, programas
de papelão, envelopes, papel de carta,
rtclio e tafavíaão, programas impapel almaço, papel de emorulho pressos, propaganda im
p ressa escrita,
papel de desenho, livros fiscais, livros , prospectos Impressos escritos,
publicanão impressos, papel para impressão, ções impressas, revistas impressas,
cadernos escolares, fOlhas de celulose, "scripts" de cinema, rádios televisão.
fôlhas- de papel ou papelão, papelão
N.9 871.883
para sêda, papel aluminizado, cartolina, tubos de papel, rolos de papel.
sacos de papel, cartões comerciais e
de visitas e livros comerciais.
Ind.
asileiraN.9 871.879:

Requerente: Cerâmica e Wela$ , de
Ignição N. G. K. do Brasil S. A.
Local: S. Paulo
Classe: 8
"INFORMA"
Artigos : Alto-falantes, amplificado..
res, antenas, ¡balanças, baterias, bo.
Requerente: Auto Roncar Ltda.
bicas,; bombas não -mecânicas, bu.
Local: S. Paulo
zinas, caiibra.dores, Ch.a.ves elásticas,
Classe: 50
comutadores, condensadores, desle,
Requerente: Informa Comissária
, Artigos: Prestação de Serviços
dia fragm as, ej atores, extentores
de Despachos Ltda.
de
incendio, faróis, fusíveis, injetores,
Local: S. Paulo
N. 9 871.880
lanternas, aparelhos de rádio e tele.
Classe: 50
visão, lâmpadas, pilhas elétricas, reArtigos: Despachos.
gistradores de velocidade, reostatos,
N. Y 871.875
resistências, semáforos, .soquetes, ter.
• "ABSUNGUI*
mostatos, toca-discos e tomadas..
Ind. Brasileira
Classe: 15
"SLEITUBOS"
Artigos: Os seguintes artigos de ceInd. Braeileirp
râmica, lança ou porcelana: açucarei..
rua, aparelhos de chá, assadeiras, baReq uerente Distribuidora de Bebidas
cias, "bidets", bulas, , canudos, copos,
Assungui Ltda.
I jarros instalações sanitárias. morim,
Classe : 11
Local: S. Paulo
gas, potes,- recipientes, reservatórios
Artigos: Tubos para fins diversos,
Classe: 42
talhas, vasos e xícaras.
taxas, tarrachas, alavancas, anci- Artigos: Aguardentes, anizes, aperi_
Classe: 16
nhos, arcos de pua e de -serra, arrue_ tivos, bagaceiras, batidas, bebidas allas, arrebites, sifões canivetes, ma- cóolicas não medicinais,, biterr, bran_ Artigos : Cal, cimento, areia, tijolos,
nivelas, canudinhos, chaves de fen- dy cachaça, cervejas, chopps, cidras, ladrilhos, pastilhas para revestimendas, chaves inglesas, chaves de para- conhaques, fernet, bebidas ferxnen: tos, janelas, lajes, lambris e tintas
para paredes.
fusos, porcas, martelos, serrotes, en- tadas, genebra genebrita. gengibirra.
Loccal p-.4%.:P6
aulo
xadas, formas furadores manuárias, genebita, gin, gringer alcóolico gras- esguinchos, tubos para encanação, pa, hidromel alcóolico, kirsch,
Artigos:
Arranques
de
motores, biePresas, globos, conexões para encana- mel, licóres. marasquinas, nectar,
mentos, cubetas, cubos, curvas de alcóolico, parati, pipermint, ponches. las, bombas e pistão, bombas elétricas,
reforços, tubetas, torninhos, tornos quinados, runn. sucos alcóolicos. cambios, carburadores, compressores,
dinarrios, guinchos, motores de com.
e recipientes.
vinhos, voldka e whisky.
bustão interno, motores elétricos, inc.
N. 871.877
tores a jato, prensas, rotores, tornos,
N. 871.881
turbinas, válvulas, velas de ignição,
ventiladores, virabrequins e voluntes.
Classe: 50
Artigos: Prestação de serviços NPLATTCOLOR"
representações assistência técnica,
mão de obra, e planificação
1 Ind. Braelleira
, de vendas.
N. 871.884
N. 871.874

mit0110AR•

:FIDELEs

Requerente:
Flattcolor Indústria e
Comércio de Artigos Fotográficos
Limitada
Local: S. Paulo
Requerente: Oswaldo MaUr0
Classe: 8 Artigos: Aparelhos fotográfic.7s, ap.a.
Local t S Paulo
relhos projetores, filmes reveladas,
Classe: so —
Brasileira
de em ematograíos, aparelhos cinemato- Artigos: Administração de bens MóRequerente:
Cia.
gráficos, binóculos, focalizadores, ma veis, moveis e valores, participações
Transportes de Pescado — .
quinas
fotográficas, • microscópios empreendimentos, planejamentos, irn&"
Brwpesca
termuscópios, e tripés de aparelhos biliária, propaganda e publicidade,
Local : S. Paulo
fotográficos
Idespachos e corret.:.)gens„ transações
Classe : .21, 33, 41 e 50, Insígnia
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••nnn•n•n•n••n

IP 871.894

caramelos, farelo, farinhas
glerviços de câmbio, financiamentos canjica,
alimei tfcias, feijão, fermentos, flocos,

de valõres mobiliários' e imobiliários colocantes para alimentos, cominha,
e investimentos._
compotas, condimentos pára alimentos, confeitos, cravos, cremes, frutas e
N9 871,885
doces cristalizado', doces, drops, essências alimentícias, estratos de tomate, extratos de cama e de frutas,
erva-deice, ervilhas, lagostas,, laticInios,
Is EM REVISTA
legumes, leite in natura em pó e condensado, linguiça, lentilhas, frutas in
Requerente: Roda da Amizade —
.Étéde da Hispitalidade "RA-RR,"
natura sêcas ou em; calda ou conserva,
.
gelativas e geléias alimentícias,
Local: São Paulo
cose, goiabada, marmelada, gorduras
Classe: 32
Artigos: Para distinguir revistas, jor- alimentícias, grão de bico, hortaliças,
nais, livros, almanaques, anuários, ál- pães, pescados, pickles, pimentas, pibuns impressos, catálog os, crónicas pocas, polentas, presuntos, macarrão,
impressas, folhetos, impressos, progra- mandioca, manteiga, margarina, massas alimentícias, • massas de tomate,
mas de rádio e de televisão
massas para sopa, mate, mel, mela871.886
N9
dos, milhos, miúdos de animais, mellhos alimentícios, mortadelas,- noz
moscadas, óleos alimentícios, sal, salames, salsichas, soja, sopas, talharins,
TREVO,
alimentícios para conservas
Ind.Brasileira , produtos
alimentos, 'pudins, queijos, rações alimentícias, tapioca, tempêros, toucinhos, tomate, torrões alimentícios,
Requerente: João Carlos Ferreira
trigo, urucum, vinagre, xarques e
Local: São Paulo
xispes
Classe: 2
Artigos: Para distinguir absorventes
N9 871.889
químicos de poeira, ácidos para fins
sanitários, água de cal, desinfetante,
V
água Oxigenada desinfetante, águas
.R
sanitárias, álcalis para fins sanitários,
.0
R0
M
A
a/•sênico para fins sanitários, bactericidas para fins sanitários, barrilha
desinfetante, cal desinfetante, cal inseticida, cálcio antisséptico, carrapa- Requerente: Cromar — Engenharia e
Comércio Limitada
ticidas, carvões desinfetantes, carvões
Local: São Paulo
para tirar cheiros de geladeira, preClasse: 33
Título
parados esterilizadores de instrumentos, clorefórmio inseticida, olas para
N9 871.890
fins sanitários, defumadores, inseticigas Denis, líquidos desinfetantes, sabões e pós desinfetantes, produtos de"MERLY"
sinfetantes, desodorantes sanitários,
'desodorizantes, desodorantes para geInd,Brasíleira
ladeira, produtos exterminadores de
animais nocivos, formicidas, preparações para destruir fungos, germicidas
Requerente: Merly Modas
(exceto da ci. 3), inseticidas, microbiLimitada
cidas, (exceto da el. 3), sabão para
Local: São Paulo
fins sanitários, fertilizantes, fertilizaClasse: 23
dores, remédio contra doenças de Artigos: para distinguir tecidos em
plantas, preparados, destruidores de
geral
ervas daninhas e de animais nocivas,
9
871.891
N
colas de apanhar insetos, cloretos
para agricultura e para veterinários,
cloral hidratado cianamide para agriCONTINENTE
cultura e veterinários, eéras para enxertos, salitre do Chile, banhos para
animais, remédios para animais, adubos, sais para adubos, água de potas- Requerente: Continente de Seguros
Gerais
sa, produtos de alcatrão para veteriLocal: São Paulo
nária e para agricultura, e ãcidos usaClasse: 50 •
dos na agricultura, horticultura e
Artigos: Como marca de serviço, de
veterinária
actirdo com o art. 74 do C.P.I., a ser
N° 871.887
usada pela entidade, em seu ramo de
corretagens de seguros
N9 871.892
• INSTITUTO DE

..11.1.111WILEIA_015.0.
Requerente: Dr. Kaneo Ishimoto.
Local: São Paulo
Classe: 33 — Título
N o 871.888

MASATEX
Ind. Brasile_Lre

-\

COZINHA COLONIAL

1,19 594.771

Gitmoxa
Ind. In4asi1eira

-

Requerente: Companhia Swift do Requerente: Sobrapa S.A. Sociedade
Brasileira de Participações e AdmiBrasil S.A.
nistração
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe: 41
Nome Comerciai
Artigos: Indústria e comércio de substâncias alimentícias e seus preparaN9 595.273
dos, de ingredientes de alimentos e de
essências alimentícias
TMMOS ANTERIORES

N9 475.417

'"TREMEMBÊ"

SIRIUS
Requerente: Cartonagem Sirius Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Na classe
N9 05.732 -

Ind. Brasileira
P,EM
Pem — Engenharia Ltda.
Requerente: Casa de Saúde Trembebe Requerente:
Local: Guanabara
Limitada
Claase: 50
Local: São Paulo
Artigos i Na classe
Classe: 3
Artigos: Na classe
N9 601.933
N9 577.801
" MIARE "
Ind. Brasileira
Requerente: Móveis e Decorações
"Kharé" Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 40
Artigos: Na classe
N9 580.442

DROGAELIANA
IND. BRASILEIRA

Requerente: Farmácia Drogaeliana
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 3
Artigos: Na clasSe
N9 588.811

LACINHOS CõR DE ROSA

Indústria Brasileira
Requerente: Biblioteca Universal
Popular S.A.
Local: Guanabara,
Claase: 32
Artigos: Na classe
N2 603.180
!

NARANA
Indo Brasileira
Reouerente: Transportadora Narans
Lintitada
Local: São Paulo
ClasSe: 21
Artigos: -Na classe
Ne 601.555

Veragrat'Corr,érCio e Indústria
.de Aluminio q Zinco.Ltda.

Requerente: InclUAria e Comer_io
Requerente: Lacinlics C& de Rosa
Roupas Masate.x Ltda.
Requerente: Reragraf Comércio e InRoupinhas Infantis LtdP
Local: São Paulo
dústria de Alumirio de Zinzo Ltda.
Local: São Pinto
Classe: 36
Locai: Guanabara
Classe:
CORCOVADO
Artigos; Blusas, calções, calças, carn,
Noint, Comercial
Artigos: Na classe
sas, capas, cintos, combinações, gravaInd.Brasileira
tas, luvas, maillots, meias, malha::
N9 695.579
N9 593.38
pijamas, soutiens, sweaters, vestidos
N° 871.893
Requerente: Mercadinho "Corcovado"
Limitada
Local: São Paulo
EMERAID
S
t
MIRACEMA
a Laios
Classe: 41
Ind. Brasileira
Artigos: para distinguir açúcar, amenInc. Brasileira
.'' P fr 1 Ca LIC, St')
doim, amido alimentício, araruta, arroz, aspargos, assados, aveia, aves
abatidas, azeites, azeitonas, afio, ce- ReUerene: Enierald — Gravações Requerente: Shellmar Embalagem Requerente: Miratema S.A. ExporSonoras Ltda.
bolas, alpiste, amêndoas, cereais, cetação de 1VIanufaturas
Moderna S.A.
Local: São Paulo
vadas, chá, cheiros alimentícios, chouLocal: São Paulo
P•vito
Local:
Classe: 8
riços, dicos, coalhadas,, balas, bacaClasse: 2
Class ,s "9 --`39
Artigos: Discos gravados e discos_
lhau, batatas, biscoitos, bolachas, IAArtigos: Na classe
Esp; essão dc p. opl!janda
• sonoros
los, bombons, cacau. chocolate, café,
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N9 606.312

N9 619.513

GUARAPIRANGA.
GOLIF COUNTRY CLU13
-

Requerente: G. B. Engenharia Indústria e Comércio Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 16
Artigos: Na classe

Nome Civil

N9 608.301

N9

MEBADIN

Requerente: Nebratex — Indústria e
Comércio, Importação e Exportação
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 8
Artigos: Na classe'

Requerente: Giaxo Laboratories,
Limited
Local: Guanabara
Classes: 3
Artigos: Produtos farmacêutico
amebicida

N9 615.998

N9 635.211

Requerente: Sincropart Metalúrgica
Indústria e Comércio de Peças para
Autos Ltda.
Locai: São Paulo
Classe: 11
Artigos: Na classe
N9 618.563

-

0 .0

3

s5>
A,:e)
1.

s31.594

NEBRATEX
Industria Brasileira

II SIMROPART"
Ind. Brasileira

I.
xaS

e:NP

Requerente: "Proquisol"
Indústria
e Comércio de Materiais Primas Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 2
Artigos: Na ,classe
N9 617.825

CONTAINE.R ALBRA

N° 648.189

Ind.

Requerente: Guarapiranga Golf
Country Club
Local: São Paulo

Copalva
Indústria Brasileira

Fevereiro de 1969 1399
N9 650.943

"KOTIAS"
Ind. Brasileira

ileira

Requerente: Odil Baur de Sá
Requerente: Joalheria liotiaa Ltda.
, Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe: 44
Classe: 13
Artigós: Na classe Artigos: Na classe
.—
N9 649.843
N° 650.950

"DICK"
Ind. Brasileira,
Requerente: Malharia Arbras Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Cuecas e Sungas
N9 650.270

CHARTREUZE
, industria brasileira
Requerente: Tecelagem Ibirapuera
S.A.
Local: São Paulo
Classe: 23
Artigos:
Tecidos em geral
N9 650.271

Requerente: Copalva Indústrias de
Papel e Metal Itda.
Local: Guanabara
Classe: 5
Artigos: Na classe
N Q 635.563

Título

Reauerente: Magabal — Comércio
e Exportação Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 50
Artigos: Na classe

N9,641.,739

N9 650.389

Requerente: J. Vieira Utensílios
Domésticos
Local: Guanabara
Classes: 6 — 8 — 41

Edifício
Campanha
Requerente: 'Pá,bio Perna da Veiga
Local: Guanabara
Classe: 33
N9 641.740

Requerente: Sulene S.A. — Sulamem,
ricana de Engenharia e Equipamentdi
para Indústrias Químicas
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Na classe
•
N9 651.227

•Qb

Nute Comercial

N9 653.774

Requerente: Odacyr João Ticianelli
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Impressos
N9 650.394

Café São Jorge
Indústria Bra—sifeira)

"ItInAlin"
Brasileirkil

Requerente: k José Américo
Local: Bahia
Classe: 41
Artigos: Café em grão, torrado
e moído
N9 654.19/

bdif1ci4 (Vita

Requerente: Lenine Mendonça
Local: Estado do Rio de Janeiro
Classe: 41
Artigos: Na classe

u z"

Indaetria.2rasiieira

Requerente: Sulene S.A. Sulamert-,,
cana de Eng enharia e Equipamentos
para Indústrias Químicas
Local: São Paulo

"TROTEC"
Ind. Brasileira

Requerente: Alumínio do Brasil S.A.
Local: São Paulo
Classe: 11
.12e4
Requerente: Tecelagem e Confeedies
Artigos: Caixas ou recipientes em geMinanyl Ltda.
ral, rígidos ou desmontáveis, metáLocal: São Paulo
licos para transportes de mercadorias
Classe: 36
em geral
Requerente: Fábio Penna da Veiga
Artigos: Na classe
•
Local: Guanabara
1
N9 619.256
Claspe: 33
N9 650.940
Titulo

Indústria Brasileira

Requerente: Tecnova Indústria
e Comércio Ltda.
Local: São Pau/0
Classe: 6
Artigos: Na classe
N9 651.226

Eietro Domésticos,
Guanabara

Título

B O Wi

"iECNOVAA,
Ind. Brasileira.

1

N9 642.062

Vulca!ânclia Leda.
Requerente: Vulcalândia Plásticos
Ltda.
Local: Guanabara
Nome Comerciai

-r
Requerente: "Henry" Indatria
e Comércio de Plásticos Ltda.
Local: São raulo
Classe: 28
Artigos: Na classe

Beq ler".nte,.

Associaçã,o Brasileira
de Emissora de Rádio e Teeviaão
Local: Guanabara
Classe: 32
Artigos: Na alam

P.
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,CIN-ERISO
Requerente: Editorial Bruguera Ltda .
Local: Guanabara
Classe: 32
Artigos: Na classe
N9 656.661

GRACELPA
Requerente: Gracelpa S.A. Celulose
e Papéis do Brasil
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Na classe
Ns. • 656.662 — 656.664

2'ls. 615.328/329-16/10/63

N9 600.347-5/7/63

2:9 661.090

1,±9 . 655.235

1-ZAN
REPRESENTACsõES

AMOTEX
wo. BRASILEIRA

Requereme: Pi-Zan Representações
Ltda .
Local: Ctaraná
Classe: 17 — 40
Titulo
N9 661.203

Pregeij
Local: São Paulo
Classe: 36 .
Artigo: Na classe
600.65I-8/7/3

CORE - SPUN

Requerente: E. I Du Pont
de Nemours and Company
Local: Estados Unidos da América
Classe: 22
Artigcs: Na classe
N9 662.112

ROUPA DECLASSE
BEM FEITA EM
PONTOS.

TODOS OS

GRACEIPA

Zral tria
Requerente: Gracelpa S.A. Celulose
e Papéis do Brasil
• Local: São Paulo
Classe: 4
Artigos: Na e_astse
Classe': 38
Artigos: Na classe
—
N9 656.663
GRACELPA S/A CELULOSE Éc
PAPEIS DO BRASIL

Requerente: Gracelpa S.A. (..eiulose
e Papéis do Brasil
Local: São Paulo
Nome Comercial
N9 657.159

Carnet IViilionario Seleto»
Requerente: Linvaldo Bezerra
Linhares
Local: Guanabara
Classe: 33
Frase de propaganda
N9 657.683

industri a brasileira
Requerente: Tecelagem Garça Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 23
Artigos: Tecidos em geral
N9

r1

Indústria Br\asikaira
Buttlerente: Walter Pereira Barros
Local: Guanabara •
Classe: 48
Artigos: Na cla.s.str
1•I g 660.509

C O1

REMO

Requerente: Hazime Aoyama
São
o 4Paulo
8 e 50
CLI csaels: :
Artigo: Titulo
N9 610.736-10-9/63

JA

R'equeren te: •Refrigeraçã o "JA"
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 8
Artigo: Na classe

Requerente: Auto Peças Eduardo
Ltda
Local: Paraná
Classes: 6 — 11 — 21 — 39
Titulo

N9 611.455-17 /9/63

~~4- • ~"N„.

Requerente : Cruzlanda, Indústria
Comércid Ltda.
Local: São Paulo
Classel: 23
t Artigo: Na classe

e1

616.288-23/10/63

SX0 BARTHOLOMEU
Requerente: Casa de Frutas São
Bartholomen Ltda.
• Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Frutas em geral
N° 621.136-26/11/63

FERBON "
Brasileira

Requerente: Indústria de ProdutOs
Cosméticos "Ferbon" Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 48
Artigo: Na classe
N9 626.309-24/64

CELUPA
IND. BRA9ILEIRA

ANTERIORES

&14 r

Lwgt

Air Etetronica
Requerei] te:
Sociedade Anônima
Local: São Paulo
Classe: 8 Artigos: Na classe

Requerente: Meia Elegante
Magazine S/A.
Local: São Paul0
Artigo: Nome Comercial
e_es
N9 594-719-15/5/63
'OCEANO'. -

Ind. Brasil

Requerente: "Oceano, Importação É
Exportarão Ltda".
Local: São Paulo
padustria bra si lelra.
Clas..e: 50
Artigos: impressos
Requerente: Aveludamento Revelud
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 40
PREÇO DO NúMERO
Artigos: Na classe
-

C D 2, LAN D A
In dástri a Ifrasi 1 eira

"

.4

SRAWLEIRA

Peças Eduardo

"WEIA—ELEGANTE
MAGAZIN E S/A"

NO

.--

INSTITUTO DE BELEZA OURO VERDE

Requerente: Névio Pires de Camargo
Local: São Paulo
Classe: 46
Artigos: Na classe
N9 666.9°0

N9 585.738-18/3/63

44 JÁ-

"Requerente : Humbet/to Orlando
Colamarino
Local: São Paulo
Classes: 5, 6, 8 e 11
Artigo: Insigrria
•
N9 609.381-30/8,63

Requerente: Remo Ltda. Comércio
e Representações
Local: Paraná
Classe: 50
Artigos: Na classe
---N9r 665.055
•
•
••
G INÂ.NA
Indústri a 'Brasileira

TÉRMOS

N9 616.286-23/10/63

N° 607.912-12/9/63

Requerente: Importadora de Materiais para Sscritorio Asite S.A.
Local: São Paulo
Classe: 17
Artigos: Na classe
N9 663.010

' Auto

GARÇA

Walte

Ind. Brasile ra

Requerente : A Sensação Modas S/A.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigo: Frase, de Propaganda

Requerente: S .1 .A. M. Sociedade
Industi•ial Americana de Máquinas
Toi ucato de' Tella S/A.
Local: S o Paulo
Cias : 8
Artigo: a classe
Class : 6
Artigo: Na classe

Ns.

612.249, 612.351-239

"SANTA RITA"
Ind. 232-ra8l1eira
Requerente: Cosari Couros Santa
Pita S/A.
Loca l : são Paulo
Casse:
Arti?os: Impressos
cla.,.se: 36
Artigos: Calcados nal-a homens,
senhoras e crianças

DE HOJE: NCR$ 0,16

Requerente: Indústria de Móveis
Celupa Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 140
Artigo: Na lasse
5 -9 627.144-29n/64

SACI
Req•deréntè: Plínio Brpteto
Junqueh's,
Local: São Paulo
Classe : 45
Artigos:: Sementes para agricultura
N9 628.295-V2/64

OBSERVITCÍRIO
ESTATNTICO
Requerente: Fernando José Leinoc
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigo: Na classe

