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DistriDaliene
Sodemil N9 545.801
Florineige
Ne-1502.766
Expediente de 21 de fevereiro de 1969 Distribuidora
de Produtos de Beleza buidora de Produtos Alimentares e
Conexos Daliene Ltda. - classe 41.
Ltda. - Classe 48.
Marcas deferidas:
602.844 - Fulbê Laborte, No 547.240 - Tri-Laxan - CristóN9
N9 413.640 - Gerontex H3 - La-, rápica. Bristol S. A. Indústria Qui- vão Colombo kLisboa - Oasse 3.
boratórios Jorna Ltda. - Classe 3. mica e. Farmacêutica - Classe 2.
1‘79 547.241 Metio Fructose N9 441.434 - Dolofher - Fher N9 603.003 --- Braztbky .Braztoky
Cristóvão Colombo Lisboa - Classe
Arznelmittel Gesellschaft Mit BeSch- Presentes
Ltda.
Classe
13,
n9 3.
raenkter Haftung - Classe 3.
Cristóvão
N9 547.244 -- Analon
N9 603.093 - Emblemática - cerN9 '465.164 - Ultrafort - S. A.
Instituto de Bioterápico Americano
vejaria Columbia S. A. - Classe 28 Colombo Lisboa - Classe 3.
VincenzO N9 562.755 - Presthol - EstamSAIBA - Classe 3.
N9 603.126 - Segnaro
paria São Thomaz S. A. Comércio
Oranges
Classe
48.
DanskNo 479.390 - Pre-Test
N 9 603.334,- Alarznagnetic - Leo- e Industrial - Classe 11 -; Com exFlama S. A. Instituto de Fisiologia nas
clusão dos artigos indicados pela
Azusienis - Classe 8.
Aplicada - Classe 3.
•
•
603.507 - Engetran Enge- seção.
N9
489.359
Fujiya
Indústria
N9
tran S. A. Engenharia de Trncâsito N9 584.305
Maraka,
jipovura,
e Comércio de Produtos Alimentícios Comércio
e Indústria - Classe 8.
zu Nishidate - Classe 41,
Futiva Ltda. - Classe 41;
603.618
Prospec
Prospec
N9
N9 589.525 - Duolite - Diamond
N9 501.259 - Cirmak - Cirinak S. A. Geologia; Prospecções e AeroCorporation - Classe 28,
- Comércio de Máquinas Ltda. -• fotogrametria - Classe 32 - Com Shamrock
. N9 590.346 - Perlacril - ComérClasse 40.
exclusão
dos
artigos
indicados
pela
cio,
Indústria
e Importação PlexinaN 9 528.696 - Brasiluso - Auto
car Ltda. - Classe 28 - Com exPôsto Brasiluso Ltda. - Classe 1.1. seção.
N 9 603.764 - Frainigaze - Quimio eluSão dos artigos indicados pela
N9 570.975 - Capinopolense Extra Produtos
Comércio e In- seção.
•
- Indústria e CoinéreSs Regina Ltda. dústria S.Químicos,
A. - Classe 3.
N9 592.822 - Capp - CIC - Cia.
- Classe 41.
- Emblemática João //instilai Capp - Classe 48.
N9 588.409 - Vistas - Nair James N9 603.778
Leonardo - Classe 48 - Con- N9 593.396 - Pioves - Pioves InAstrauskas --- Classe 1 - Com ex- Bruno
siderando-se excluído do texto dos dústria de Massa para Esfiha Ltda.
clusão dos artigos indicados pela artigos
o etc.
- Classe 41. .
seção.
N9 603.806 - ACS em Marcha - N9 593.913 - Agi-No
Aginoinoto
N9 588.417 - Feeunditas - Ins- Associação dos Cabos e Soldados da do Brasil S. A. Indústria e Comércio
Policia
Militar
do
Estado
da
Guanatituto Genético Fecunditas Ltda. - Classe 41.
bra - Classe 32.
Classe 10.
N9 594.409 - Codim Cia. Dei
N° 590.288 - Rires - Inter-Ame- N 9 604.040 - Figurama -=.; De Mil- senvolvimento
de Indústrias Minerais
rican Ora nge-Crush Company - lua Comércio e Indústria de Roupas
- Classe '5 - Com exclusão
Classe 43 - Sem direito ao uso ex- S. A. Classe 36 - Com exclusão Codim
dos artigos indicados pela seção.
clusivo da, data 1876.
de quadros, para vestidos.
N9 594.957 - Credicastro CreNo 491.297 - Ozona-Verde - Ro- N 9 604.146 - W. Mallet - Wal- dicastro Crédito, Financiamento e Inberto Schiftan - Classe 8 Com densas Mallet Roque - Classe 48. vestimentos Monteiro de Castro S. A
exclusão de aparelhos para produzir N9 604.149 - Bella Center - Wal- - Classe 50.
demais Mallet Roque - Classe 48.
ozona,
N9 595.034 - Opinião do TelespiN9 480.785 - mitsui Bussan - mit- xador SAMB - Sociedade de Arte
N 9 591.818 - Emblemática -, Televisão Exceisior S. A. - Classe 2. sul .& Co., Ltd. - Classe 9 - Cora e Música do Brasil Ltda. - Classe
N9 596.014 - Adavisan - Adavi- exclusão de estojos para instinmen- n9 32.
san - Indústria e Comércio Ltda. tos.
N9 595.055 - Embalagens
N9 480.788 - Mitsui Bussan - Mit- Barg
• - Classe 42.
5, A. Indústria e Comércio sui & Co., Ltd. - Classe 12,
Classe 38.
N9 596.657 - PP - Produtos PersMitN9
480,789
Mitsui
Bussan
595.062
- Silvino Sobrinho
N9
torp, Indústria de Plásticos S. A. sui & Co., Ltd. - Classe 13.
Classe 4.
Tecidos Silvino Sobrinho Ltda.
N9 599.256 - Alluminium - In- N9 480.792 - Mitsui Bbssan - Mit- Classe 23
.
"estria de Meias Myrop S. A. - sui & Co., Ltd. - Classe 16.
Ne
595.152
- Salmão - José PeN9 480.806 - Mitsui Bussan - Mitclasse 36.
dro Zacharias Filho - Classe 41.
N9 599.577 --- Esperanto - Espe- sui & Co., Ltd. - Classe 30,
TrimonN9 597.584 - Trimon'ip,
ranto S. A. Comercial e Agropecuá- N9 480.811 - Mitsui Bussan te S. A. - Classe 40,
sul & Co., Ltd. - Classe 37.
ria' - Classe 19.
N9 599,583
Display - Confec- N9 480.816
Mitsui Bussan - Mit- Título de estabelecimento deferido
ções Abbud Ltda. - Classe 36.
sul & Co., Ltd. - Classe 42.
N9 594.320 - Organização Salgado
N9 480.819 - Mitsui Bussan -= Mit- Comissária de Despachos - Dr. Luiz
N9 600.512 - Linhofii - Confecsui
&
Co.,
Ltd.
Classe
45.
ções Linhofil Ltda. - Classe 36.,
Gonzaga Salgado - Classes 16 e 33
Mitsui Bussan - Mit- - Art. 97 n9 1.
N9 600.283 - Pranceza - Tintu- - N9 480.821
sui
&
Co.,
Ltd.
--Classe
47,
N9 597.598 - Edifício Nápoles miaria Francesa Ltda, - Classe 50.
Florença Construç es, AdministraN9 600.317 - Pedrofarma - Pe- 119 480.822 - Mitsui BuSsan ções Comére, o e .Indústria S. A. drofarma Ltda. - Classe 38.
sui & Co., Ltd. - Classe 48.
N° 602.048 - Tonocanfora
La- N9 480.783 - Mitsui Bussan - Mit- Classe. 33 - Art. 97 n9 1.
N9 594.526 - Curso-Diretor boratorio Penni S. A, - Classe 2.
sui & Co.. Ltd. - Classe 7.
re l-or l 'nsino e Preparação para
No 602.129 - Faixa Dourada N 9- 541.303 - Antônio Sujo --- BarDias Branco S. A. êoinértio e In- cIabl Coro - Clas- Cal - SDS e Exames Vestibulares Ltda.
33 -- Sist. 97 ís.' 1.
dústria - Classe 41
se 47.

N9 602.135
ClubhOtel - Mobil
Mobilização de Capitais e Organiza'ção de Vendas Ltda. - Classe 33 -;s'
Art. 9'7 119 1.
N9 602.964 - Fabri do Brasil
rabri do Brasil Comércio de Repre.
sentações, Importação e Exportação
Ltda. - Classes 1,3 e 33 - Art. 97
219 1.
N9 603.674 - Marketgrama
Edward Augusto da Silva - Classes
ris. 32, 33 e 38 - Art. 97 11 9 1.
N9 604.024 - Armarinhos São
Carlos - Armarinhos São Carlos Limitada --- el. 12 - Art. 97 n 9 1.
N9 468.521 - A Eliane Discos e
Novidades - Aguinaldo Pessoa de
Oliveira - els. 8 e 13 - Art. 97
n9 1.
Sinal de propaganda deferido

N9 597.303 - Emblemática - Santa Casa de Misericórdia de Valinhoa
- el. 33 - Art. 101.
N9 '602.724 - HP
H. P. Hinterlândia Promoções Ltda. - 'el. 33
- Art. 101.
N9 602.725 - HP - H. P. Hinterlândia Promoções Ltda. - cl. 33
- .Art. 101,
Insígnia deferida
`, N9 128.136 - Avalie - Avalie Instalações Industriais Ltda. - el. 33

- Art. 95. -

Nome Comercial deferido

N9 601.883 - Casa dos Retentores
Ltda. - Casa dos Retentores Ltda.
Art. 93 n9 2.
N9 472.748 - J. T. Carvalho S.A.
Importação e Comércio - J. T.
•Carvalho S. A. Importação e Comercio - Art. 93 /1 9 2.
Marcas indeferidas

N9 477.006 - Franco Suissa
Franco Suissa Importação, Exportação e Representações Ltda. - cl. 38.
N9 495.650 - Fiel - Laboratório
Fiel S. A. - el.' 38.
N9 596.074 - Da-Mata - A. Veiga
& Cia. Ltda. - el. 16.
N9 600.558 - Panfleto - Epltácio
Caú Vinagre - el. 32.
N9 600.648 - Declasse - A Sensação Modas S. A. - el. 48.
N9 600.653 - Declasse - A Sensação Modas S. A. - el. 39.
Exigências
N9 491.442 -- Gerhard Arthur Mar-

quardt. - Prove que a Requerente
é firma individual, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina.
N9 602.184 - Sérgio Bainha.
Regularize o processo, de acôrdo e0111
o art. '77 do CPI.
N9 602.225 - Clifferd X Unser.
Apresente um documento hábil provando que é firma individual devidaniente registrada na, Junta Comercia!
de São Paulo,

*12.6

As Repartições Públicas de•erão entregar na Seção de Comunicações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas. o expediente destinado à publicação.
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As assinaturas vencidas po.
derão ser suspensas sem prévio

EXPEDIEN
' TE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR

CIERAL

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
CHILRE DA DEDÃO DD

REIDADZO

DO SIERVIÇO 05 PUBLIL:AC655
As reclamações pertinentes CHIERD
FLORIANO MAMAR/kW
J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
21 matéria retribuída, nos casos de
Erro Ou omissão, deverão ser
DIÁRIO OFICIAL
formuladas por escrito à Seção
razçÁo
'de Redação, até o quinto dia útil
DOODe 'do-publicidade do •xpodlont• do Oapartamaide
subseqüente i à publicac ã- o no
Nacional do -ProprIodado Industrial do MIrdotd•lo
órgão oficial/.
do indústria •n do Comèredo

A Seção de Redação (undona, para atendimento do público, de 11 às 17h30m.

Impresíc nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
ASSINATURAS
FUNCIONÁRIOS

REPARTIÇÕES E PARTICULARES

Capital e Interior
Capital e interior:
NCr$ 13,50
NCr$ 18,00 Semestre
grafados em espaço dois. em uma A no ••• ••• •-•'• ar ••• • • • NCr$ 36,00 Ano • ••eld'a •• •-• • NCr$ 27,00
só face do papel, formato 22x33:
Exterior
Exterior :
as emendas e rasuras serão resNCr$ 30,00
Ano
•
NCr$
39,00
0,...,0
salvadas por quem de direito.
— Os originiais, devidamente

autenticados, deverão ser dactilo- s emestrc

Ano ~I 8. On•n 4/.. .9 AL o

V. • oiO

— As assinaturas podem ser
tomadas em qualquer época do
1 ano, por seis meses ou um ano,
exceto as para o exterior, que
sempre serão anuais.
N9 603.147 — A. Mello Lobo. -Prove, preliminarmente, que está habilitado ao comércio de produtos farmacêuticos, face a legislação sôbre o
assunto.
Diversos
N9 546.524 — Imobiliária e Adininistradora Joselza S. A. — Aguarde.
N9 586.346 — Agrijax S. A. AgríArquive-se.
cola e Comercial.

DIVISÃO JURIDICA
Seção de Transferência
e Licen
Transferências e alterações de nome
do titulai de processos

•

Param mandadas anotar nos processos abaixo mencionadoos as seguintes transferências e alterações
de nome do titular de processos;
Agrobrasil S. A. Indústria de Alimarca Agrobrasil termo 512.754).
Mentos (transf para seu nome da
Amapá do Sul S. A. Indústria da
Borracha (alt. de nome do titular na
marca Amapá térmo 559.478 — Regente têrmo 559.479).
' Noruega Indústria e Comércio de
Malhas Ltda. (transf. para seu nome
da marca Noruega têrmn 567.315).

NÚMERO AVULSO
— O preço do número aúulso figura na última página de cada

aviso.
•-• Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a se.
novação de assinatura deve ser
solicitada com antecedência de

trinta (30) dias.
Na parte superior do ende.
rêço estão consignados o número

do talão de registro da assinatura
e e Inês e e ano em que findará*

- As assinaturas das Reparti.
ções Públicas serão anuais' e de.
verão ser renovadas até 28 defevereiro.
-- A remessa de valeirea. sempre a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nado.
nal, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à sua apli•
cação.

Os suplementos às edições
exemplar.
dos drg'áos oficiais só ser'ãot reme-. O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0,01, tidos aos assinantes que os solse do mesmo ano, e de NCr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores. i citarem no ato da -•assinatu4a.
Abraçatec Artefatos de Metais S.A.
Nassim- Cury e Nabil Cury (trans(alt, de nome do titular na marca ferência para seu nome da marca
Abraçatec têrmo 617.434).
Rio Tejo n9 289.923).
Gonçalves & Therense
Ltda.
Atlantic Richfield Company (alt.
de nome do titular na marca Ul- (transf. para seu nome da marca Titrawet n9 235.391 — Eclipse número rich Mir n9 302.307 — Tirich Mix
235.392 — Emblemática n9 240.042 n9 324.791).
— Emblemática n9 242.772 — Atiánticol n9 249.318 — Emblemática núColauto Adesivos e Mame, Ltda.
mero 252.132 — Atlantic n 9 272.333). (transf. para seu nome da marca
110110 têrmo 610.866 — Cola.sso termo
Walter Tobaruela e Carlos Aguilar n9 610.867). — Quanto aos pedidos
(transf. para seu nohe da marca de anotação de transf. por falta do
Cacique n9 349.200) — Cacique nú- cumprimento de exigência. arslulvf x
mero 274.437).
-se.
AVISO AS REPARTIÇÕES
PICIBLICAS
O Departamento de imprensa
Nacional avisa às Repartições Pú-blicas 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, será feito contra a
apresentação do empenho da despesa respectiva.

Exigências
Toyõ Rayon Company Limitect e
Teikoku Rayon Limited (junto ao
térrao 448.640). — Preste escieut.4.1mentos em face da divergénra nt:
nome da 2:3, requerente, que aparece
na Procurgeão inscrita sob o _número 69.60, como Teikoku Rayon
Co. Limited.
Moto Importadora Ltda. (junto ao
têrmo 576.974 — 576.975 — 576.977
— 576.979 — 576.980). — Apresente
a Guia de Recolhimento da laxa de
anotação de Bit, de nome.
Companhia Ipiranga Corretora ar_
Câmbio e Títulos (junto ao ttrmo
n9 656.595), — Apresente o instrumento comprobátório da transferência.

n•••n•

DIVULGAÇÃO
Preço NCr$

N9

1.009

0,46

A Venda:
Na Guanabara
Agência 1: Ministério da Fazenda •
SeçTo de Vendas: Av. Rodrigues Ahes. 1
Atende-se a -pedidos pelo Serviço de Reembeilso Postal
•••

Na sede de DIN

Restaurante Piccadilly Ltda.] (junto ao térmo 240.507). — Cu mpra a
exigência.
r
1
A. Kikoler Comércio e Indústria
de Plásticos S. A. (junto ao I tê:mo
n 554.518). — Cumpra a exigência.
Betumat Distribuidora de Betumes
Ltda. (junto ao têrmo 610.393). —
Cumpra a exigência.
Mona-chesi & Molinari Ltda. i (junto ao têrmo 630.397). — Provb que
o doccumento de fls. 15-16 101 arquivado na Junta Comercial.
Pilbras Produtos Italit Comércio c
Indústria Brasilp. aLtda. (junto aos
têrmos 535.340 — 535.341 — 4121.533).
— Preste esclareccimentos tenda em
vista que o doc. d efls, 12-15 do t.
412.532 não prova a alt, de nome
cuja anotação foi requerida.
Amapá do Sul S. A. Indústria da
Borracha (junto ao tê/uno 553.451).
Pague a taxa de anotação.
Tamoyo Indústria e Comércio tida.
(junt ano têrmo 611.450). — CUMpra a exigência.

Diversos
Ernando Baggio & Cia. Leda.
(junto ao thrmo 615.469). — Arquive-se o pedido de anota4d de transferência por falta de cumprimento
de exigência.

•••nn
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MARCAS DEPOSITADAS
Puelapko telta de aodrdo ecai a art. 109 o acua P arágrafos do Código dt Propriedade ndustrial
N9 872.058

fru Nott?

N9 '812.061

1
Zç'‘

palas; paletós; . pantufas; paramentes; peignoirs; - pelerines; pelea
quando vestuário ; perneiras; peugas,
pijamas; peitilhos; peitos; polainas;
I ponchos; - pu/overes; punhos; quepis;
quimonos; regalos; renards; robes ae
chambre; roupas brancas de uso •fisssoai; roupas de baixo; roupas feitas;
roupas paza esporte; roupões; saias;
sandálias; sapatos; sôbre pelizes; solidéus ; shorts; shooteiras ; slaks ; wbretuelos; stainas, soutiens; sustar;
sungas; suspensórios; tailleurs; talabartes; tiras; togas; toucas; túnicas;
turbantes; uniformes; vestidos; véus
e visons.
IV 872.069
rok;

`t?fr°
t(1/4"'
,„, f, .
0P%
çieotw.
4g,.4
t‘i4P

Requerente: Arte Nova — Propaganda Ltda.
Local :Guanabara
Classe: 50
Serviços: Propaganda, relações públicas e divulgação jornalística.
N9 872.057

Requerente: Gemini \-- Editõra
Livraria Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 32
Artigos: Revistas e publicações impressas.
N9 872.058

872.,066

2›

Requerente: Leão Júnior & Cia. S.A,
Local: Paraná
'Classe: 43
Requerente: Ciba Société Anonyme Artigos: Concentrado liquido de erva\
mate
(suco
de
Mate) para prepara(em alemão: Ciba Aktiengesellschaft) (em inglês: Ciba Limited) ção de bebidas e refrigerantes sem
álcool.
Local: em Basiléia — Suíça
Classe: 3
N9 872.087
Artigos" Um preparado farmacêutico.
aPs 872.062-063

Indústria Brasileira

Requerente:
Indústrias
Reunidaa
Cherton Ltda.
Local: lafinas Gerais
Classe': 48 --a'
Artigos; Absorventes de- uso e'in i;oucador; acetona para toucador; af asINDUSTRIA BRASILEIRA
tadores , de peles das unhas; afia aores de lâminas de barbear; afia.clores
Indústria Brasileira
de navalhas; águas de: alfazema;
beleza; colônia; lavanda; quina; ,oRequerente: Discos e Edi6ões Musisas;
para embelezamento da
cais Intermezzo Ltda.
Requerente: França-Bel, SoCiedade pele;águas
águas para maquilagem; águas
Local: Guanabara
Manufatureira e Distribuidora de perfumadas;
Requerente: J. R. Geigy S. A.
alfinetes' para cabelo;
Produtos de Beleza S .A.
Classe: 8
Local: em Basiléia — Suíça
aliaadores de cabelo; almiscar; alArtigos: Discos gravadosN
Local: Guanabara
Classe: 3
mofadinhas de cheira; amido pariuClasse: 48
Clase: 50
Artigos: Um preparado para combaArtigos: Cosméticos C desodorantes. macio; amoladores de lâminas e naArtigos: Marca de serviços
ter inflamações.
valhas; amônia_ perfumada; apareincs
N9 872.068
N9 872.064
para: alisar cabelo; barbear; cachear
N9 872.059
cabelo; cortar cabelo; escovar cabelo; frizar cabelo; • ondular e / secar cabeio; arminhos para pó de arroz;
atornatisadores de perfume; bandolina; baton; borrificadores de peafua
me; brilhantina; cacheadores de cabelo; carmin; carminados de touca.
dor; cêra depilatória; cosmalicos;
INDÚSTRIA BRASILEIRA
kictriaZre.slicira
Crayon _para maqui4agerri; cré pala
toucador; cremes plana, ma,ssagars;
Requerente" Baina — Comércio e cremes para pele; cheiros; cílios posRequerente: Discos e Edições MusiRequerente: J. R. Geigy S. A.
tres; corantes . para cabelo e pele;
Indústria de Roupas Ltda
cais Intermezzo Ltda.
Local: em Basiléia — Suíça
coadores de unha; dentifrícios; de.
Local: Guanabara
Local: Guanabara
Classe: 3
pilatórios;
desodorantes; dissolvenClasse: 8
Artigos: Um preparado indicado nas
Classe: 3,6
tes para toucador; elixir para peie;
Artigos: Discos gravados.
dermatoses.
Artigos: Abrigos quando • vestuários; emulsões para toucador; esindites paagasalhos; alvas; anáguas; aventais; ra unhas; essências perfumatias; exN9 872.065 N9 872.060
baby-doll; barretes; batas; batina; tratos perfumados; escovas de toubermudas; blusas; blusões; boinas; cador
banho; cabelos; cílios;
boleros; bonés; borzeguins; botas: dentes;para
pestanas; sombrancelhas;
botinas; cache-cols; cache-nez; cal- roupas; unhas;
estojos de barba; esçados; calças; calcinhas; calções, in- tojos para manicure;
toucador; traclusive para esporte, camisas, inclu- tamento de unhas; eter
sive para esperte; camisas de fôrça; frizar cabelo; aios para perfumado
de
camisas-pagão; camisetas; camisolas; para, toucador; estratos; limpeza
para
Indústria Brasireira
camisolões; canos de botas; capace- dente; fivelas para cabelo;ferros
.fixadorea
tes; capas; capotes; carapuças; car- para cabelo; fixadores para bigodes;
tolas; casacos; casacas; casquetes; cílios; pestanas; fontes de toucador;
» casulas;
ceroulas; abales; chapéus; rraSCOS para perfumes; fumigações
chinelos; chuteiras; cintas; cintas; perfumadas;
Requerente: Hoechst .clo Brasil Quíganchos para - ondular
cinturões; clergy-man; colarinhos; cabelo; gelatina
Indüstria Brasileira
mica e Farmacêutica S. A.
para toucador; ge•
coletes;
combinações;
corpinhos;
cueLocal: Guanabara
•
léia de toucador; geléias perfumadas;
cas;
cueiros;
culotes;
dolmans;
doi minós; echarpes; espartilhos; esto- glicerina perfumada; Oco gelatina
Classe: 16
toucador; goma para cabelo;
Artigos: Produtos químicos para selas; fantasias; fardamentos; fardas; para
gorninas para toucador; grampos paa
rem usados em construções; disperfraldas; fraques; galochas; gandolas; •,
áta: viria
merfulm
nattl:unitelase, epperfumados;
ini
sões usadas para o retardamento da Requerente: Lefaa Júnior & Cia. S.A. gôrros; guarda-pó; gravatas; hábitos; ra, *cabelo:;
lâminas paa: barba;'
erosão e para. ligar e consolidar o
'Local; Paraná
japonas; jaquetas; jaquetões; len- perfumada;
Classe: 43
solo; as ladeiras; os declives; as ramços; librés; ligas; lingeries; luvas;
pas; as costas; a beira-mar; o lito- Artigos: Concentrado liquido de erva ma catões; mailltts; mandriões; mamate (suco de mate) para prepara- nipulas; mantas; manteaux; rnanti- tana; sombrancelh ' "s.
ral e semelhantes.
padaarpaele pliampaasp:arbaau
Classe: 28
ção de bebidas e refrigerantes sem i,has; mantos; iftnrtas; rnartinhas;
s ra
rbrih
;
aasb;ig:
Ui' ar
álcool.
Artigos: Plásticos.
máas; ill sias conl',..cçoas; modelado- para
luá;so em toucador; lizat:
I
unhas; loções para toucador;

liNFITEN
CURAS•L

INTERMEZZO
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luvas para banho; obreias perfuma,
das óleos de babosa; óleo s, para banhos de mar e para cabelo; óleos
perfumados; ondula,dores de cabelo;
papéis erapoa,dos para toucador; )apéis perfumados; parfuriies; petro;ea
para toucauor; p.nças de toucador;
pinças para aiesmnas; unhas; pincéis para barba; pó de arroz; , polidor
de unhas; removedores de cuticuias;
rouge; sabões dentifrício; sabões
ra barba; sabões. perfumadas; saoonetas nao medicinais; sabaneieira,
sachets; sais perfumados; saquinhos
de cheiro; secador • de cabelo; sombrancelhas postiças; shampoos; tabletes para limpeza de unha; talca
perfumado; tesouras para unhas; tijolos' para unhas; tintura para cabelo; tônicos cap lares; travessas para cabelo; unhas postiças; avaporiza-dores de: pó de, arroz; perfume e
talco; vasos de toucador; vernizes
para unhas e vinagres aromáticos.
N9 872.070

CBU
Indústria, Brasileira
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bons; cacau; café caramelos; carne
fresca; carne sêca; carne em conserva; castanhas; cebola; cereais; cevada; chá; cheiros alimentícios;
chispes; chouriços;! chocolates; churrascos; coalhada; I côo:1; coloranteS
para alimentos; condimentos; confeitos; cremes alimentícios; crustáceos; doces; drops; essências alimentícias; extrato de tomate; etxrato Lie
carne; extratos de frutas; erva-doce;
farelo; farinhas alimentícias; favas
alimentícias; féci4las alimentícias;
feijão; fermento; locos; frutas; gelatinas; geléias alimentícias; gergelin; glucose; grânulos alimentícios;
hortaliças; laticínios; legumes; leite;
linguiça; massas alimentícias; margarina; massa de tomate; mate; mel;
melado; rnôlhos alimentícios; mortadela; mostarda; nozes; noz-moscada; óleos alimentícios; pão; pés de
moleque; peixes; pepino; presunto;
pescados; paio; pickles; pimenta; pimentão; pipocas; nralinés; pudins;
P. S. D.
passoca; rações alimentícias; rações
balanceadas para animais; sal; sala.; salsicha; sanciriches; soja; so-.
Pronto Socorro Dentário me
pas; sorvetes; sucos de frutas; suco
de tomate; suco de legumes; tempeRequerente: Newton Vianna Diniz ros; toucinho; toinates; torrões alimentícios; tortas alimentícias; trigo;
Local: Minas Gerais
verduras e xaropes alimentícios.
Classes: 33 e 50
Classe :i 42
Titulo
Artigos: Aguardent,s; anizes; aperiN9 872.075
tivos; bagaceira; batidas; bitter;
brandy; cachaça; ¡cerveja; chops;
cidras; conhaques; ! fernet; genebra;
benebrita,; gengibirra; gerebita; gin;
en
gringer alcoólico; graspa; hidromel
alcoólico; krisch; kummel; licôres;
•1> , çrtN%
marasquinhas; nectar alcoólico; P arati; pipermint; poes; quinado;
co"2" •tiN
rum; sucos alcoólico;vinhos; vodka
e uísque.
0>"
Classe: , 49
Artigos:, Aeroplanos t de brinquedo;
42\'
álbuns 'para colorir; .álbuns para rec,34"
cortar e armas; alteres; alvos para
jogos e tiros; anzóia; aparelhos de
ginástica; aparelhos de soltar pombos; armação para4assatempo, arReqdrirente: Asseplan — Assessoria, madilhas para, ani ais; armas de
brinquedo; arcos pata jogos; assoEconomia e Planejamento Ltda.
vios; automóveis Para crianças;
Local: Minas Gerais
aviões de brinquedos i; balanços; baNome de Emprêsa
lisas; balões; baralhos; •barras para
N°s 872.076-077
esporte; bastões parai jogos; bilhar:
bilhetes de loteria; "Eobsleighs"; bolas para quaisquer jogos; bolinhas de
gude; bonecas; boneeos; businas de
caçador; calçados para bonecas; caneleiras para esporte:; caniços para
pesca; carrapatas; carrinhos para
crianças; carrocinhas ; de brinquedos;
carroseis; cartão inapresso para recortar e armar; cartolina impressa
para recortar e arpar; cartões para.
Requerente: Asseplan — Assessoria, jogos; choõálhos; claVinas para tiro
Economia e Planejamento Ltda.
ao alvo; coletes para esgrima; conLocal: Minas Gerais
feti; copos de dados; i cordas de puClasses: 33 e 50
lar; cordas de tripa Para pesca; coT. Estabelecimento
toveleiras pai-a esporte; coxeiras _paCla,se: 50
ra esportes; cuícas; dados; damas;
Artigos: Prestação de serviços de dardcs; deslizadores; . discos para jotoda ordem nos ramos de economia, gos; dispositivos . para, marcação de
assessoria e planejamento, bem como jogos; dobadouras para papagaio de
assigtência completa- às emprêsas. papel; dominós; elá,stieo para ginástica; escorregas; esgrima; espelhos
N9s 872.078-080
mágicos para diversa:4; espingardas
de brinquedo; estojos de jogos; fantoches para diversão; fateixas; ferramentas de brinquedo; ferrinhos de
engomar paxá criança; fichas para
.aros; figurinhas para armar' e paaa jogar; flexas para esporte; flo
retes para esgrima; :fôlhas impressas
para recortar e armar; futebol de
mesa; gangarras; gradeados para
Indústria Bras leira
brincar; grades para ginástica; guisos para crianças; halteres; iscas artificiais; joelheiras para esporte; jogos de quaisquer esp4adas; lança-perRequerente: Casas da Banha Comér- fume para carnaval; i linhas para
pescar; loterias; luvas desportivas;,
cio e Indústria, S. A.
Local: Guanabara
marcadores de "same"; marionetes;
Clase: 41
máscaras carnavalesca; máscaras
Artigos: Acarajé; açúcar; aipim; para esgrima; mesas exclusivamente
alcachofras; alcaparra; alho; alpis- para jogos; miniatura I.de quaisquer
te; amendoim; angú; arroz; assados; espécies; para brinquedos; mobílias
aveia; aves abatidas; azeite; azeito- de brinquedo; móveis de brinquedo;
nas; bacalhau; balas; banha; bauni- papagaios; paralelas para exercícios;
lha; biscoitos; bolachas; bolos- bom- 1 passatempos; patins; patinetes; paus

dor; papéis perfumados; perfumes; ios para brilho e polimento; tinta
petróleo para toucador; pinças de para lustrar e polir; tochas de cêra;
toucador; pinças para pestanas ; vela de sébo; cera; espermacete e
estearina.
unhas; pincéis para barba; .pó de arroz; polidor de unhas; removedores
N9
872.073
de cutícula; rouge; sabões dentifrícios; sabões para barba; sabões perfumados; sabonetes não medicinais;
saboneteira; sathets; sais perfumados; saquinhos de cheiro; secador de
dos; saquinhos de cheiro; sacador
de cabelo; sombrancelhas postiças;
shanipocs; tabletes para limpeza de
unha; talco perfumado; tesouras pa;a unhas; tijolos para unhas; tiniu:a para cabelo; tocos capilares não
Requerente: Móveis Minart s. A.
medicina ; travessas para cabelo;
Local: Minas Gerais
unhas posaças; vaporizadores de: pó
Classes: 34 e 40
de arroz; perfume e talco;, vasos de
Insígnia
toucador; vernizes para unhas e vinagres aromáticos.
N9 872.074
N9 767

Móveis
Minart SIA.
Requerente: oveis Minart S. A.
Local: Minas Gerais .
Nome de Empresa
• N9 872.071

Requerente: Indústrias Reunidas
Cherton Ltda.
Local: Minas Gerais
Classe: 48
Artigos: Absorventes de uso em toucador; acetona para toucador; afastadores de peles das unhas; afiadores de lâminas de barbear; afiadores
de navalha7s; águas de: alfazema.;
beleza; colônia; lavanda; quina; rosas; águas para embelezamento da
pele; águas perfumadas; alfinetes
para cabelo; alisadores de cabelo; al!NDU5THI4 BRASELEIRA
miscar; almofadinhas de cheiro; amido perfumado; amoladores de laminas e navalhas;. amônia perfmada;
aparelhos para: alisar cabelo; barbear; cacheai abalo; cortar cabelo;
Indústrias Reunidas
escovar cabelo; frizar cabelo; ondu- Requerente:
Cherton Ltda.
lar e secar cabelo; • arminhos para pó
Local:, Minas Gerais
de arroz; atomatisadores de perfume; bandolina; baton; borrificadores
Ciosa: 46
de perfume; brilhantina; cacheado- Artigos: Abrasivos para polir; água
res de cabeio; carmin; carminados de sanitária; alvaiade para limpeza; altoucador; cêra depilatória; cosméti- vejantes; amido para lavanderia;
cos; crayon para maquilagem; cremes anil; areia fina para polimento; azul
para toucador; cremes para massa- para lavanderia; barrilha para lavan
gens; cremes para pele; cheiros; ci- deria; boneca de cêra para polimenbos postiços; corantes para cabelo e to; briquetes para polir; brunidores;
pele; cortadores de unha; dentifrí- buchas para polir; cêra de lavandecios; depilatórios; desodorantes; dis- ria; cêra para conservar brilho; césolventes para toticador; elixir para ra para lustrar; cêra para polir;
pele; emulsões para toucador; esmal- composições para brilho; composites para unhas; essências perfuma- ções para conservação de móveis e
das; extratos perfumados;' escôvas de utensílios; composições para lavatoucador para banho; cabelos; cílios; gem; composições para limpeza de
dentes; pestanas; "sombrancelhas; móveis e utensílios; detergentes; esroupas; unhas; estojos de barba; es- fregóes para polir; esmeril; esponjas
tojos paras manicure; tuocador; tra- de aço para, polir; esponjas quimicatamento de unhas; éter perfumado mente preparadas para polir; faripara toucador; estratos; ferros para nha para lixívia; fécula para lixívia;
frizar cabelo; . fios para limpeza de flanela quimicamente preparada padente; fivelas para cabelo; fikado- ra limpeza; goma para lavanderia;
res para, cabelo; fixadores para bigo- graxa para couro; sapatos; madeira;
des; cílios; pestanas; fontez de tou- giz para sapatos; hidróxido de sódio;
cador; frasco para perfumes; fumi- lã de aço para polir; líquidos detergações perfumadas; ganchos para gentes; lixívia; lixa; massas para
ondular cabelo; gelatina para touca- abrasivo para polir; oleina para lusdor; geléias de toucador; geléias per- brilhar; lustrar e polir; material
fumadas; glicerina perfumada; gli- trar; óleos para lustrar; óleos • para
eo-gelatina para toucador; goma pa- limpar móveis e utensílios; palha de
ra cabelo; gominas pc.ra, toucador; aça para polir; pano de silex; pano
ampos para cabelo: inalantes per- de vidro; pano esmeril; pano quiumados; incenso; lâminas para bar- micamente preparado para tirar
; lanolina perfumada; lápis para: manchas; pastas para dar e conserrba ;bigodes; cílios; maquilagem; var brilho; pastas orra lustrar; pobios; pestana; sombrancelhas; lei- lir; poliniento para couro; madeira;
a para embelezar a pele; limas_pa- sapatos; pomadas para dar e conserta unhas; líquidos para uso em tou- var brilho; pomadas para lustrar;
dor; lixas para unhas; loções para 'polir; pós para dar e conservar briucador; luvas para banhos; obreias lho; para lavar; lustrar; polir; tirar
rfuma,das; óleos de babosa; óleos manchas; tirar ferrugem; sabão coa banho de mar e para cabelo; mum; sabão de_ areia; saponáceos;
os perfumados; . onduladores de tica; sulfato para lavanderia; tijotabelo; papéis empoados para touca- silicatos para lavanderias; soda cáus-
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a ginástica; paus para jogos;
de jogos; pedras de jogos; petios de esgrimaá pelas de jôgo;
¡tos para atletismo; apetrechos pata educação física; petecas; piões;
kpiorras; pipas (papagaios); pistolas
Zle brinquedos; placar para jogos;
' planadores de brinquedo; protetores
r • e corpo para atletismo; protetores
para uso em esportes; quebra-cabe. pas; raquetes; recortes para armar;
, rêcles de caçador; rôdes para esporte;
raies para, jogos; radas para pesca;
'relógios de brinquedo; revólver de
brinquedo; rifas; rodas para jogos;
roletas; roupinhas para bonecas; rugDy; sapatinhos de boneca; serpentinas de papel para carnaval; shoting
bali; skis; snoockers; soldadinhos;
tabelas de bilhar; tabuleiros para
jogos; tacos de bilhar e snoocker;
tamboretes para jogos; tarrafaa;
trapézios;
tômbolas; tornozeleiras;
tróias; vagonetes de esportes; varas
Para jogos; velocípedes; vísporas;
volibol e xadrez.
Na. 872.081;083
mer
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nacos, businas de caçador, ealçadia
para bonecas, caneleiras para esporte, caniços para pesca, carrapatas,
carrinhas para crianças, carrocinhas
de brinquedos, arraseis, cartões impresso para recortar e armar, cairo
una impressa para recortar e armar,
cartões para jogos, chocalhis; clavinas
para tiro ao alvo, coletes.; para asaria
ma, confeti, copos de dados, cordas de
pular, cordas de tripa pára pesca, aotoveleiras para esporte, coxeiras para
esporte, cuícas, dados, damas, dardos;
deslizadores, discos para jogos, dispositivos para mareação ca; jogos, dobadouras para papagaio de papel, dominós, elasticó para ginástica, escorregas, esgrima, espelhos mágicos para
diversão, espingardas de brinquedo,
estojos de jogos, .fantoches para diversões, fateixas, ferramentas de britaquedo, ferrinhos de engomar para
crianças, fichas para jogos, figurinhas para armar e para jbgar, flechas para esporte, floretes para esgrimo, fôlhas impressas • para recortar e armar, futebol de mesa\ gangorras, gradeados para brincar, grades para ginástica, guisas para crianças, halteres, iscas artificiais, joalheiraspara esporte, jogos de quaisquer espécies, lança-perfume para
carnaval, linhas para pescar, loterias,
luvas desportivas, marcad ores de
"Score", marionetes, máscaras camavale,scas, máscaras para, esgrima, mesas exclusivamente para jogos, miniatura de quaisquer espécies, para brim
quèdos, mobílias de brinciudo, móveis
de brinquedo, :papagaios, paralelas
para exercícios, passatemOos,' patins,
patinetes, paus para. ginástica, paus
para jogos- Raças de jogos, pedias de
jogos, petilhos de esgrima, pelas de
jôgo, pesos- para atletismo, petrechbs
para eduda.ção física, •petecas, piões,
piorras, pipas (papagaios), pistolas de
brinquedos, placard para jogos, planadores de brinquedo, protetoras de
carpo para, atletismo, protetores pana
aso 'em esportes, quebra-cabeças, raquetes, recortes para armar, redes de
caçador, rêdes para esporte, radas para jogos, rêcles para pesca, relógios de
brinquedos, revólver de brinquedo, rifas, rodas para jogos, roletas, roupinhas para, bonecas, rugby, sapata
nhos de boneca, serpentinas de ,papel pára carnaval, shoting bali, skis,
snockers, soldadinhos, tabelas de
bilhar, tabuleiros para jogos, tacos de
bilhar e snoocker, tamboretes para
jogos, tarraf as, tômbolas, tornozeleiras, trapézios, tróias, vagonetes de
esporte, varas para jogos, velocípedes,
vísporas, voleibol e• xadrez

• Requerente: Cama da Banha Comer.•
' cio e IndúStria S: A.
Local: GB
Classe: 41
Artigos: Acarajé( açúcar, aipim, alcachofra, alcaparra, alho, alpiste,
• (unendoim, angú, arroz, assados, aveia,
aves • abatidas, azeite, azeitonas, bacalhau, balas, banha, baunilha, bisoitos, bolachas, colos, bombcns, cacau, café, caramelos, carne frasca,
carne sêca, orne em conserva, castanhas, cebola, cereaits, ,evada, chá,
cheiros alimentícios alisas, chouriços,
Chocolates, churrascos, coalhada, Uico, -colorantes para alimentos, condimentos, confeitos, cremes alimentícios, crustáceos, doces, drops, essências alimentícias, extrato de tomate,
extrato de carne, extratos de 'frutas,
erva-dôce, farelo, farinhas alimentícias, favas alimentícias, féculas- ali_
Mentícias, feijão, fermento, flocos,
frutas. gelatinas, geléias, gorturas alimentícias, hortaliças, laticínios, legumes, leite, linguiça, massas 'alimentícias, margarina, mostarda, nozes, nozmoscada, óleos alimentícios, pão, pésde-moleque, peixes, pepino, presunto,
• -DaRMOS DEPOSITADOS
pescados, paio, pickles, pimenta, pi.
EM 13-12-68
mentão, pipocas, pralines, • pudins;
passoca, rações alimantícias, rações
N° 872.084
balanceadas para animais, sal, salame, sucos de frutas; suco de, tomate,
sucos de legumes, temoras, toucinho,
• tomates; torrões 'alimentícios; tortas
alimentícias, trigo, vinagre, -xaropes
alimentícios e, verduras
Classe: 42
Requerente: El Banate Comércio e
Artigos: Aguardente, anizes, aperiti.
Indústria Ltda.
vos, bagaceira, batidas, bitter, bçandy,
•
Local: São Paulo
cachaça, cervejas, chopps,, cidras, coClasses: 36 e 37
nhaques, fernet, genebra, genebrita;
Sinal de Propaganda
gengibirra, gerebita, g,in, gringer alcoólico, graspa, hidrornel alcoólico,
N9 872.085
krisch, kummel, licôres. inarrasquinhas, nectar alcoólico, parati, pipermint a ponches, quinados, run, sucos
• alcóolicos, vinhos, vodka e uísque.
Classe: i9
Artigos: Aeroplanos de brinquedos,
ICOPA.
• álbuns para colorir, álbuns para récortar e armar, alteres, alvos para joIndústria Brasileira
go se tiros, anzois, aparelhos de ginástica, aparelhos de soltar pombos,
• armação para passa-tentpo, armadilhas para.. animais, emas de brinquedo, arcos para jogos, assovios, au- Requerente: Icopa Ltda. — Indústomóveis para crianças aviões de tria e Comércio de Produtos Alimenisas, balões,
brinquedos, balanços, bál
tícios
baralhos, barras para. aspada, bastões
Local: São Paulo
para jogos, bilhar, bilhetes de loteria,
Classe:' 41
"Bobsleighs", bolas para quaisquer
• Artigos: Na 'lasse
jogos, bolinhas de gude, ibonecaa, bo-

c'12

.

_N9 •872.086

ileira
Requerente: Superman Anéis para Requerente: Anita Fumie Sano
Pistão ateia.
Choichi Okamoto
Local: Barretos
Local: São Paulo
Classe: 21
Classe: 21
Artigos: Breques para bicicletas.
Artigos: Anéis para pistão
N9 872.092
la°, 872.087

PLAY-BOY DOG
• Ind. Brasileira
Requerente: Play-Boy Dog Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Pratos rápidos variados;
lanches de tôdas as espécies; petiscos e petisqueiras; refeições em geral; pizzas e churrascos.
N9 872.088

"JOIACRARME"
Ind. Brasileira
Requerente: Joiacharme Gomeacdo dg
• Jóias Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 13
Artigos: , Abotoaduras de punho;'
águas marinhas lapidadas; . amena-,
tas lapidadas; alfinetes de gravatas;
anéis; 'berloques de metal preciosos
ou imitação;
braceltes; brilhantes;.,
brincos; broches; chaveiros; correntes de metal inecioso ou imitação;
p rendedores de gravatas; pulseiras;
topázios lapidados; jóias de prata mil
imitação; contas de metal ou imitação; esmeraldas lapidaaias; rubis - lapidados; alfinetes pará -adornar vestuários; argolas para usar como
jóias.
N . 872.093

Requerente: Canadá Imóveis e Ad, "FARMACIA!k E DRO-11
ministração Ltda.
GARIA LunTmARP
Local: São Paulo
Classe: 50
Gênero: Para distinguir marca a ser
utilizada pela requerente para distinguir serviços correlatas com sua Requerente: Farmácia e Drogaria
Lucimar Ltda.
atividade, que compreende transações
Local: São Paulo
imobiliárias em geral, administração
Classe: 3
de bens; locação e mediação em
Título/
geral.
872.094
N9 872.089
" RIBEIRO "
Ind. Brasileira:
Requerepte: ueposito de Pedras Ribeiro Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 4
Artigos: Pedras
N° 872.095
Requerente: Fator — Empreendimentos Imobiliários Ltda.
•Local: São Paulo
elEuP:RAW
Classe: 50
Ind.--nrasileira\
Gênero: Para distinguir marca a se"
utilizada pela, requerente para distinguir serviços correlatos com sua Requerente: José ¡meu ae matto3/
atividade, que compreende intermiLocal
c
ia ss Ão: P3aulo
nações na compra e venda de imóveis, incorporações; lançamentos; adArtigos: Xaropes
ministração de imóveis e condomi-nios sempre por ‘ conta de terceiros.
N9 872.096
a
FM 872.0,30
P

AIUMILARn
Brasileira

Requerenta: Alumilar Artefatos Metálicos Ltda.
Local: São Paulo
•
Classe: 16
•
Artigos: Chapas para eonstruçõeS,
divisões; esquadrias; estnituras; fôrros; frisos; grades; janelas; lajes;
lambris; paredes; divisórias; . placas
para pavimentação; portas; portões;
venesianas; vigas preparadas para
construções e vitrôs.
Classe: 11
Artigos: Bca

"BAEENSE
Ind. Brasileira\
Requerente: Adega e Distribuidora
de Bebidas Baetense Ltda.
Local: São Paulo
Clatse: 42
Artigos: Aguardentes; anizes; aperitivos; bagaceiras; batidas; bittalr;
brandy; cachaça; cervejas; chopS;
cidras; conhaques; fernet; genebra;
kirsch; kummel; licôres; graspa; hidromel alcoólico; marasquinas; nac..
tar alcoólico; parati; pepirmint; ponches; quinados; rum; sucos alcoólia
cos; vinhos; vedka e uísque

I

N 9 872.097

"DANDBIO
:Ind. Bras:I9:1
Requerente: Indústria e Ex:anércio de
Embalagens Danúbio Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 26
Artigos: Caixas; caixões; barris.;
caixetas; engradados; escadas; esteiras; estojos; grades; malas; pipas;
pastas; tonéis e vasilhames,
-N9 872.090

"PANAI"
[Ind, Brasileira
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sobretudos; stainas; soutiens; sueter; colas; ceifadeiras; descascadeiras;
sungas; suspensorioS; tailleurs; tala- destocadoras; escavadeiras; plantabartes; tiras; togas; túnicas; tur- deiras; roçadeiras; semeadeiras e vaporizadores agrícolas.
bantes; uniformes; véus e visons.
24 9 872.107'
N 9 872.101

Requerente: Gráfica Urupês S.A.
Local: São Paiakt
Classe: 32
Artigos: Livros
N9 872.102

Requerente: Panai Indústria Textil Requerente: Loja Funda la Ltda.
Ltda.
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classes: 8 — 36 e 40
Classe: 36
Título
Artigos: Abrigos quando vestuários;
alvas; agasalhos; vestidos; saias;
N9 872.103
blusas; blusões; toucas; baby-doils;
ánaillots; calças; calcinhas; soutiens;
anáguas; aventais; meias; cintas;
WHITE-SNOW I1.1.032,
cinturões; ligas; pijamas; lenços;
Industrie NrasileirE
roupões; uniformes; robe de cham)re; sobretudo; jaquetas; japonas;
qu_inanos; dominós;1/2., ponchos; pn
Requerente: Avicola Ideal Ltda.
seres; paletós; cuecas; .cerou1%...3: Requerente; Indústria e Comercio de
Local: São Paulo .
WIlite Snow
-calçados; luvas; calções; e roupas Produtos Alimentícios
Classe: 19
Ltda.
branca de uso pessoal.
Artigos; Animais vivos; aves; ovos e
Local: São Paulo
peixes„
N9 872.099
Classe: 41
Local: 'São Paulo
Artigos: da Classe
N 9 872.109
N9 872.104
"BRISKLef.r.,2"
Requerente: Bristolcart Comércio e
Indústria Ltda.
Loca:: São Paulo
Requerente: Cantina Dom Tian0
'Classe: 38
Artigos: Pape.; carões brilhantes;
td Paulo
Local: São
cartões comerciais e de visitas; arClasse: 41
golas de papel ou papelão; caixas de
pape , ão; caixas de papelão; cartoli- ,Artigos: Arroz; alho; azeite; azeitocarteiras de papelão; carteiras :nas; batatas; bolachas; biscoitos; ben/
de anel; cartões em branco; envelo- •terrabaa café; cebola; ervilha; farip.a ; envólucros de papel; ,papel de nha de mandioca; farinha de reisca;
a,
papel ce_ela;n9; fõlhas de c a- il farinha de trigo; feijão- lentilha;
lor:
e; papel alumanzado; papel cre- ¡macarrão; massa de tomate; massipen; papel estanhado; papel linha nha para o preparo de sega; pão;
queijo e requeijão.
datgua; papel para desenho; sacos
de papel; tubetes de papel e tubetes
N9 872.105
de cartão.
N9

872.100

RAMIS
Ind. Brasileira

Ind. mrssileira

"A,PAVa AGREMIAB§OvelaR9;ONAIRequerente: Gilberto Braga Molina
' Local: São Paulo
Case: 42
Aplicação: Para distinguir: Aguardente de cana e demais artigos da
classe._ _ —
N- 9 872.108

DOM
Ind. Brasileira -

2,19 872.r112

Requerente: A. P. V. agremia44
Promocional de Vendas Ltda.
Local: São Paulo
Classe 9 , 50
Artigos: PrestaçãO de Serviços
N9 87211113

DICIONÁRIO
CO DA LINGUA POR
Ind.E8gasileira

"LOJA

Requerente: A. P. V. Agremiaçfto
Promocicnial de Vendas Ltda.
Local: São Paulo
Classes: 3 e 33
Título
N° 872.114

amiew

'INDUSTRIA 13RASII2TRA

Requerente: Malharia Kennelan
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos-. Abrigos quando vestuárioa
agasalhos; blusas; blusões; alvas
boinas; boleros; bonés; cache-cols
IRIDI
calças; calcinhas; calções; camisetas
Ind.
--'leira
•
camisolas .; ceroulas; chales; achar,pes; meias; lenços; ponchos; saias;
Requérente: Iridi Malhas Infantis pijamas; roupfas feitas; robe de
Ltda.
chambre; roupo.s; poloveres e vesLocal: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Babadouros; cueiros; camiN 9 872.115
solas; calções; faixas; fraldas; gõrros; gravatas; lenços; luvas; malhas
infantis; Mantilhas; meias paletós;
pijamas; sobretudos; ternos; vestidos.
"CENTRO PSICON 9 872.110

1.1

'fit C

.

CIBERNSTICO-TIE
APRENDIZA024,SU
BLUTINAR" '

Inciustrta Srast leira

Requerente: Dr. Geraldo de_ Paula
Barros '
Requerente: Lanchonete Uruci Ltda.
Local: São Paulo
"RAnOTT''
Requerente: Kalysis Editôra e LivraLocal: São Paulo,
Classes: 32 — 33
38 e 50
Ind. Brasileira
ria Ltda.
Título
Classe: 41
Local: São Paulo
Artigos: da Classe
Classe: '32
872.110
Reglai ente: Penal 3..dústria Textil Artigos: Livros; revistas e jornais.
N9 872.111
Ltda.
13 9 672.106
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Abrigos quando vestuários;
;1 0 Itr.DICO ELE.
alvas; baby-doll; barretes; batas;
TRONICO"
batinas; bermudas; bolares; borzeguins; camisolões; cflos de botas;
capacetes; capotes; capacetes; carapuças; cartolas; casacos; casacas;
Requerente: Dr. Geraldo de Paula
casquetes; casulas; chinelos; chuteiBarros
ras; cinturões; clergy-man; coletes;
Local: São Paulo
culotes; dolmans; dominós; acharClasses: 8 — 10 — 32 — 33 — 38 e 59
pes; espartilhos; estolas; fantasias;
Título n
ardamentos; fardas; fraldas; fraques; galochas; ganaolas; garros;
N9 872.117,
guarda-pó; gravatas; hábitos; japotias; jaquetas; jaquetões; macacões;
Ind.
ítraelleire
"
"
an aillot s; mandriões; manipulos;
)nanteaux; martinhas; meias; modaInd.
Brzsileirm
adores; palas; paletós; pantufas;
paramentos; pignoirs; pelerines; pe- Requerente: Stiil S.A. Sociedade
Gráficas Digital
les para vestuário; c_hieiras; peu- Técnica de Instalações Industriais Requerente: I. T., Indústria Química Requerente: -Artes
Ltda.
gasr, pijamas; peitilhos; peitos; poLocal: São Pauro
Ltda.
Classe 48
lainas; poncho; puloveres; quimes;
Classe: 7
Local: São Paulo
Local: -São Paulo
quimonos; regalos; renards; robe de Artigos: As seguintes máquinas
Classe: 1
Artigos: Agendas em branco, albuns
chambre; roupões; saias; sandálias; agrícolas: Colhedeiras de cereais;
Sobre-pelizes; solidéus; shorts; elaks; adubadeiras; arados; tratores agri- Artigos: Massas vedador para soldas. em branco, argolas de Papel ou pa-

L.
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palão, aros de papel ou papelão, bo.
binas cia papei, mocos para anotações, blocas para desenhar e esore_
ver, caixas de papelão, cartões bo.
gnerciaas e de visas, folhas de cela..
Ioe envelopes, folhas de papel ou
papelao, Unias de mdicea, mata-bor.
rao, notas promissória-9, luapel carta,
papel almaço, ornamentos- de papel,
papel, para impressa°, papei. para
qualquer fim, tubos de cartao,
para radiogra.mas, rolas de papel se..
cos de papel e papel de embrulho.

Requerente: Good News Shopping
Jornais e Revistas Ltda,
Local: São Paulo
Classe 32
Artigos: Jornais e revistas
N9 872.119

• FORVIL "
Ind. Brasileira

SUPER STATE

Ind. Brasileir,

Requerente: Invictus Rádio e Televisão Ltda.
Local: São Paulo
Classe 8
Artigos: Aparelhos ae rádio e televisão, toca-discos, alto-falantes, válvulas eletrônicas e gravadores de som
a de imagens.
IsT9 9'72.124
-

=E SCREEN
Ind, Brasileira'

Requerente: Invictus Rádio e Televisão Ltda.
• Local: São Paulo
Casse 8
Artigos: Aparelhos de .-ádio e televisão, toca-discos, alto-falantes, válvulas eletrônicas e gravadores de som
e de imagens.

N9 872.126

Ind. Brasileira
Requerente: casa de Carnes N. S.
do Perpétuo Socorro Ltda.
a
Local: São Paulo
Classe 41
Artigos: Carnes Verdes
i'llatISTRIA-BRASILEIRA

Requerente: Abatedouro Avícola
Larka Ltdaa
Local: São Paulo
Classe 41
Artigos: Aves abatidas
a" 872.122

Requerente: Laboratoire Ga,rnier
Local: Paris -(França)
Classe 43
Artigos
1 — Proc./atos capilares,
2 — loções,
3
xampus,
4 — lacas para cabelos,
5 — produtos para fricção,
6 — brilhantinas e análogos,
7 — óleos para cuidados 'dos sabe.
los,
8- — petróleo para cabelos,
9 — produtos de en.xaguaclura para
cabelos,
10 — coiorantes e desc,,m
oloise
rÁ, ntes para
cabelos,
11 — praath.os para
en
dog' cabelos,
12 — produtos para ondulação, per.
manente ou não, <ais cabelos,
Requerente: Presidente — Recai ga, 13 a-- produtos
neturanzantes a-para
Conserto — Vetada de Extintores
permanentes,
Ltda.
.14 — fixadores,
Local: São Paulo
15 — produtos- para frisar o cabelo,
Clas,s'e 8
16 — produtos de tintura para ca.
Artigos: extintores
belo, para barba, para cílios o
para • sobrancelhas,
N 872.129
17 — produtos para realçar a tiratt.
ra dos cabelos,
18 — proautos. para remoção de ti214
turas,
1 19 — óleos essenciais, .
20 — cosméticos,
21 — todos os produtos de perfuma.,
ria e de beleza,
-- 'águas e sabonetes de toalete,
23 — dentifrícios' '
cremes,
24
.
25 — vatniz para as unhas,
2t3 — pinturas para o rosto,
27 — pós,
Requerente: Laboratoire Garnier
28 — rouge para os lábios,
Local: Classe 4(F8rança)
29 — leites de beleza,
30 — .ungüentos de tôaa a espécie,..
Artigos
1 produtos para depilação, e -• .
31 —
1.— Proautos . capilares,
32 — todos os produtos destinados à
2 — Loções,
conservação, cuidados e' em_...
bea..
3 — xampus,
lezamento da cabeleira, ' do
4 — lacas para cabelos,
couro cabeludo, da barba, do.
5 — produtos para fricção,
bigode, dos cílios e sobranc a.,
6 — brilhantinas e análogos,
lhas, da pele e das unhas.
7 --- óleos para cuidados dos cabelos,
Na 872.131
8 — petróleo para cabelos,
9 — produtos de enxaguadura para
cabelos,
10 — colorantes e descolorantes para
cabelos,
11 — produtos para "mim en Vás"
•
dos cabelos,
12 — produtos para ondulação, pers. .
manente ou não dos cabelo
13 — produtos neutralizantes para
permanentes,
Requerente: Laboratoire Garnier
11 — fixadores,
Local: Paris (França)
15 — produtos para frisar o cabelo,
Classe 18
16 produtos de tintura para cabelo, para barbaa para cílios e 1 — Artigos
Produtos capilares,
para sobrancelhas,
— loções
17 — produtos para realçar a tintu- 2"
xampus,
3
ra dos cabelos,
— lacas para cabelos,
18 - proaucos para remoção de tia- 45 asa_
produtos para fricção,
ot er,,a_3,
19
6 — brilhantinas e análogos,
essenciais,
7 — óleos para cuidados dos cabe.
20 -- cosméticos,
los,
a
21 — todos is produtos de perfuma.. 8 — petróleo
para cabelos,
ria e de beleza,
9 — produtos de enxaguadura para
22 — águas e- sabonetes de toalete,
cabelos,
23 — dentifrícios,
10 — coIorantes e descolorantes para
24 — cremes,
cabelos,
25 — verniz para as unhas,.
produtos para "mise en plis"
11
• — pinturas para o rosto,
dos cabelos,
27 — pós,
12 — produtos para ondulação, per..
• — rouge para .õs lábios,
manente ou não, das cabelos, •
29 — leites de beleza,
produtos neutralizantes para
30 — ungüentos de toda a espécie, 13 —permanentes,
31 — produtos. para depilação,, e
— fixadores,
32 — todos os produtos destinados à 14
15 — produtos para frisar o cabelo,
conservação, cuidados e embe- 16 — produtos de tintura para eaa
lezamento da cabeleira, do
belo, para barba, para cílios e
couro cabeludo, da barba, do
para sobrancelhas,
bigode, dos cílios e sobrance- 17
produtos, para realçar a Unta.<
lhas, da pele e das' unhas.
ra dos cabelos,

REUSSITE

DOUCEUR RLONDE

N9 872.121

• URRA •
Ind. .1111-Asilaly,A

CRISTACOLOR

N9 872.123

Requerente: Porvil Fornecedora
Vicentina Ltda.
:anal: São Paulo
Classe 41
Artigos: Abacates, abacaxis, ameixas, bananas, caqui, caju, cereja, ca.
N9 872.125
aambolar figo, manga, mamão, laranjas, tangerinas, melancias, pêssegos, paras, maçãs e melão, alfaces,
INVIOTUS —PODER
latiria°, couve, couve manteigas, coaTOTAL DE IMAGEM
Ve-flor, repolho, espinafre, almeirão,
aicega, rabanetes, cenouras, escaro,E SOM'
las, machuchu, pepino, nabo, piram.
tão, beringelas, tomates, beterraba, e
vagem.
Requerente: Invictus Rádio e Televisão Ltda.
N9 872.120
Local: São Paulo
Classes: 9 — 32 — 50
Frase

"N S DO PERPS.:
TUÔ OCORRO

872.130

Cuecas, cueiros, cuiotes, dolmans, domiuás, echarpes, lenços, librés, ligas,
cintas, maillots, meias, pijamas, pea
tilhoá, ponches, regalos, robe, de
chambre, soutiens, togas, túnicas,
roupões e vestidos e saias.

N9 872.118 •

"GOOD NEWS SHOPPING
Ind. Breaileira

Fevereir,, de 19'69
ame......*n•n•1n1•0111.....Mét....,1071.1~11.1 nn•n••.,

Requerente: Fábrica de Grampos
Ondelite Ltda.
Local: São 'Paulo
Classe,. 48
Artigos:- Para assinalar: grampos
para cabelos.
N9872.127

SONELY w

Bragieira

Reauerente: Carmen Fernandes
Rodrigues
Local: São Paulo
s_
Classe 36"
Artigat: Abrigos quando vestuários,
agasalhos, alvas, anáguas , aventais,
Metalúrgica Arja S.
baby-dolls, blusas, blusões, boinas, Requerente:
Indústria e Comércio
boleros, bonés, calças-, calcinhas, cai.
Local: São Paulo
ções, camiseta, camisolas, cartolas,
casacos, ceroulas, chales, chapéus.
Classe 8
corpinhos,
Artigos: balanças
chinelos, combinações,

A.

1432

Gluarta- eira 26

DIARIO OFICIAL (Seção III)

N9 872.134
— produtos para remoção de tinturas, .
19 — óleos essenciais,
20 — cosméticos,
21 — todos os produtos de perfumaEL
ria e de beleza,
22 — águas e sabonetes de toalete,
23 — dentifrícios,
24 — cremes,
25 — verniz para as unhas,
Requerente: Flora Impe,atriz Ltda.
26 — pinturas para o rosto,
Local: Paraná
27 — pós, •
Nome de Emprêsa — Gênero de.
28 — rouge para os lábios,
Negócios
29 — leites de beleza,
Comércio de flores, bulbos e
30
ungüentos de tôtia a espécie, Artigos:
a execução de ornamentações.
31 — produtos pala depilação e
32 — todos os praiitos destina
dos
N 9 879. .1a.t.
conservação, cmda-...os e embelezamento da cabeleira, cio
couro cabeludo, da barba, do
bigode, dos cílios e sobrancelhas, da pele e das unhas.

Wiltitidttli

N 9 87 132
Indústria Brasileira

FLEXAfit

Requerente: Compensados Mapin
Local: Paraná
-Classes: 16 — 26 — 40
Artigos: Classe 16 — Caibres preparados para construções, caixilhos, divisões pré-fabricadas, esquadrias, estacas preparadas para construções,
fôrros, grades, janelas, lambris, madeira preparada para construções,
jarquetes, portas, tacos, venezianas e
vigas preparadas para construções.
Classe 26 — Baldes, bandejas, barris,
cabides, cabes, caçambas, caixas,
caixões, caixetas, cavaletes, centros
de mesa, cepos de cozinha, cestos, colhes de pau, coronhas, cubos, cunhas,
dormentes,' engradados, escadas, espeto, esteiras, esteirinhas de mesa,
forquilhas, gamelas, letras, maçanetas, malas, molduras, palitos, painéis,
palhetas para pintor, pipas, pratos,
puxadores, réguas de marceneiro e
similares (sem graduação) tá,boas
para passar roupa tonéis, tubos, vasilhas e vasilhames. — Classe 40 —
Armários bancos comuns, bancos de
igreja, b:ancos escolares, banquetas,
berços, bombos, cabides sob forma dê
móveis, camas comuns, camiseiros,
cantoneiras, criado-mundo, discotecas
sob forma de -móveis, escrivaninhas,
geneflexórios, guarda-roupa, guardacomida, guarda-louças, mesas, mesinhas, penteadeiras e sapateiras.
N° 872.136

Requerente: Laboratoire Garnier
Local; Paris (França)
Classe 48
Artigos
1 — Produtos calares,
2 — loções,
3 — xampus,
4 — lacas para cabelos,
5 — produtos para fricção,
6 — brilhantinas e análogos,
7 — óleos para cuidados dos cabelos,
8 — petróleo para cabelos,
9 — produtos de enxaguadura para
cabelos,
10 — colorantes e descolorantes para
cabelos,
11 — produtos para "mico en plis"
dos cabelos,
12 — produtos par:- ondulação, permanente ou não, os cabelos,
18 — produtos neutralizantes para
permanentes,
14 — fixadores,
15 — produtos para frisar o cabelo,
16 — produtos de tintura para cabelo, para barba, para cílios e
para sobrancelhas,
17 — produtos para realçar a tintura dos cabelos,
18v— produtos para remoção de tinturas,
19 — óleos essenciais,
20 — cosméticos,
21 — todos os produtos de perfumaria e de beleza,
22 — águas e sabonetes de toalete,
23 — dentifrícios,
•
24 — cremes,
25 — verniz para as unhas,
26 — pinturas para o rosto,
Requerente: Compensados Mapin S.A.
27 — pós,
Local: Paraná
28 — rouge para os
29 — leites de beleza,
Classe: Nome de Emprésa
30 — ungüentos de tôds, a espécie,
N9 872.137
31 — produtos para depilação, e
32 — todos os produtos destinados à
conservação, :ittidarlos e embe\ lezamento 0-2, cabeleira, do
Nur° cabeludo, de- barba, do
bigode, dos cílios e sobrancelhas, da pele e das unhas.
N9 872.133

COMPENSADOS
MAPIN SIA:

MEN
Irlsidústgia Brasileiii
Requerente: Flora Imperatriz Ltda
Local: Paraná
Classe 45
Artigos: Piores naturais

Fevereiro Ie 1969

Classe: 16
Artefatos e produtos "acabados de.
origem animal, vegetal e mineral não Artigos: Para distinguir materiais
incluídos em outras classes; artefa- para construções, decorações e adir.
tos de substâncias quimicaS não in- nos de prédios: argamassas, argila,
cluídos em outras classes. — Ten- areia, azulejos, batentes balaustres,
das, lonas, correias de transmissão de blocos de cimento, blocot para pavitôda espécie, cordoalha e barbante. mentação e n calhas, cime to, concreMaterial de vedação e ma,ngileiras. to, cal, cré, 'chapas isolantes, caibres,
-- Artefatos de borracha e de guta caixilhos, colunas, chapas para copercha não incluídos em outras berturas, caixas d'água,: caixas de
descarga para lixos, edipicações preclasses.
moldadas, estuques, emulSão de base
N 9 872.138
asfáltica, esquadrias, f 'erros, frisos,
geias°, estacas, grades, janelas, estruturas metálicas para construções la•
melas de metal, ladrillOs,
lajes, lageotas, material isolantes contra frio e calor, massas i and-ruídos
para uso-nas construções, manilhas,
massas para revestimentos de paredes, mosaicos, produtos betuminosos
para uso nas construções, produtos
de base asfáltico, produtos para tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal hidráulica, pedregulhos, produtos betuminosos
permeabilizantes, líquidos 'ou sob outras formas para revestimentos e outros usos nas construções, persianas,
placas para pavimentação, peças orInd. Brasileira
namentais de cimento ou ] gãsse para
tectos e paredes, parquetes, portas,
portões, portas de chapas, onduladas,
pisos, soleiras para portas, tijolos, tijolos refratários, tubos de concreto,
Indústria e telhas, tacos, tubos de ventilação,
Requerente: Sifomat
Comércio Ltda.
tanques de cimento, vigamentos, vi'
Local: São Paulo. ,
três, venezianas, vigas, pisow/SortaS
Classes: 6 8
11
28
31 39 e pilares de concreto tintas para
Artigos: Máquinas para gaseificação construções não incluídas em outras
de líquidos. — Aparelhos para ga- classes, pias de cimento, caixa de
seifica,ção de líquidos, extintores de
descarga em cimento.
incêndio e sifões. — Ferramentas de
N 9 872.142
toda espécie (exceto quando partes
de máquinas) ferragens e cutelaria
em geral. Pequenos artigos de qualquer metal quando não de outras
HYGIA ENGENHARIA, LTDA.
classes. — Artefatos e produtos acabados de origem animal, vegetal e.
mineral não incluídos em outras Requerente: Hygla Engenharia Ltda.
classes; artefatos de.substâncias quíEstabelecido e:mS ão Paulo
micas não inclu"dos em outras clasN 9 872.143
ses. -- Tendas, lonas, correias de
transmissão de tôda espécie, cordoalha e barbante. Material de vedação
e mangueiras. — Artefatos de borracha e de guta percha não incluídos
em outras classes.
'tat(itistria Brae4leiri
N 9 872.139

Stlfamat

PLORIFIAlt

Requerente: Comércio e Indústria
Agro Ltda.
Estabelecido em: SM, :Paulo
Classe: 41 "
Requerente: Luiz Celso Ferraz AmaArtigos: Para distinguir: farinha de
ral
mandioca e farinhas alimentícias.
Local: São Paulo
Classes: 41 — 42 43 — 50
N9 872.144
Artigos: Substâncias' alimentícias e
seus preparados, ingredientes de alimentos. — Bebidas alcoólicas e fermentadas. — Refrescos e águas naOzt.WADA •G'ULIIJRAL S/O.
turais e artificiais, usadas como bebidas. — Prestação de serviços de
bar e restaurante.
Requerente: Brigada 'Cultira S.G.
N° 8'72.140
Estabelecido em: São Paulo
1
N° 872.145
G
?,_*ç
PORTO VELHO
'Gr
4ta f5)4
AllaNISTRAÇ—A0
45*
n,441
Iteqaerente: Pôrto Velho - Adminis45.
tração S.A. i
Estabelecido em: São Paulo
N9 872.146

SKORPYOS

4-54'

Requerente: Sifomat — Indústria e
1
Comércio Ltda.
PORTO VELHO'
Local: São Paulo
Classes'? 6— 8 — 11 — 28 — 31
3:9'‘
Artigos: Máquinas para gaseificação
Hygia Engenharia Ltda. Requerente: Pôrto Velho de líquidos — Aparelhos para gasei- Requerente:
tração S.A.
Estabelecido em: São Paulo
ficação de líquidos, extintores de inEstabelecido em: São Paulo
cêndio e sifões. — Ferramentas e tôClasse: 50
Classe: 50
da espécie, (exceto quando partes de Artigos: Para distinguir como marca
máquinas) ferragens e cutelaria em de serviços: Projetos, construções, Artigos: Para distinguir como marca
geral. Pequenos artigos de qualquer engenharia, arquitetura em geral, de serviços: Administração de bens
móveis e vali:ires em ge ral•
mea1 quando não de outras classes. instalações hidráulicas e elétricas.
I
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DI° 872.147

quetas, faturas, Mi-lhas de papel e papelão ,notas fiscais, notas premis- sórias, pepel para 'embrulho e para
escrever, rótulos de papel, sacos de
papel e talão de recibos.
DL° 872.150

N." 872.154

N.° 872.152

-

IND. BRASILEIRA
)v,k
Requerente: Brinquedos Play-Ground
Ltda.
Estabelecido em: São Paulo
Classe: 40
Artigos: Para distinguir móveis de
alumínio e ferro: conjuntos para jardins, conjuntos para terraços, conjuntos para praia, conjuntos para
sala, cadeiras, poltronas, bancos, pratelekas (móveis), armários, divisões
(móveis), estantes, mesinhas, cabides,
de roupas, conjuntos para escritórios,
conjuntos para copa e cozinha, cadeiras de balato e cadeiras hospialares.
Artigos: Para distinguir aparelhos,
passatempos e brinquedos para jardim, colégios, parques infantis, para
divertimentos, esportes, circos e • parques de diversões: Autódromo, autopista infantil, aviões infantis, bicho
da sêda, bonecos fantoches, balanços
venezianos, bilhaxes, bolas para todos
Os esportes, baralhos, bondinhos, carrinhos, arco e flexa, balanças, banco,
banco vaivem, chicote 'aéreo, corrouSsei americano, chicote maluco, carrousel .aquático, chicote infantil, canhã de fôrça, dominós, disco voador,
discos de arremesso desportivo. clara
dos, espelhos mágicos, espingardas de"
brinquedo, espadas e sabres para esgrima, fantoches, flôr azteca, futebol miniatura, fakir mágico, figuras
de aves e animais, frigideiras, floretes, globos da morte, gangôrras, 10' gos de armar, lindy loop, looping the
loop, lanchas aquáticas, montanha
russa, monódromo, marrecas, museu
de cêra, muralha da morte, planadores, pesca maravilhosa, pista patinação, patins, patinetes, paralelas, rotor, roleta, rema-rema, roda louca,
roda infantil revólver de brinquedo,
roda gigante, shoting bali, snookers,
eaturno, viagem a luz, stand de, habilidades, raquetes, tartaruga, trens,
fantasma, tira prosa, tiro ao alvo;
trenzinho infantil, tiro fotográfido,
tapa-tapa, torre de fôrça, trapézios,
trenzinhos, tamboretes, tênis de mesa, varas para saltos, water loop.

,a0

I-)BeFt•-

INOUTRIA BRASILEIRA
Requerente: Qu''..mica Delfino Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 48
Aplicação: Almiscar, carmin, rouge,
craions para sobrancelhas, lápis para
maquilagem, óleos Derfuma dos, óleo de
babosa para o cabelo, óleos perfumados para o cabelo, pó-de-arroz, talco,
sabões é" sabonetes perfumados, em
massa, em barra, em'bastões, em tubo,
em pó, em líquido, em flocos, em escamas, em creme, amônea líquida, em
pó e em pedra para banhos, dentifrícios, em pasta, em sabão, em creme,
lquido, elixir e em pó, creme e pomadas para o embelezamento e maquilagem, as-enojas para perfumes,
extratos para perfumes, lança-perfumes, saquetes perfumados, tabletes
perfumados, vinagres aromáticos e
carminosos, sais perfumados, perfumes, cheiros em pastilhas, em tablete,s
em lentilhas, em trcciscos, e em
lulas, papéis carminados, perfumados
ou em pé-de-arroz, água para beleza,
água de quina, água de rosas, água
de alfazema, água de colônia, água
para maquilagem, glicerina perfumada
para uso de toucador, pomadas para
maquilagem da pele, tinturas para o
cabelo, petróleo perfumado
para o ca,
belo, loçOes para o cabelo, brilhantinas, bandolinas, cosméticos e fixado
res para o cabelo, pestanas, cílios e
bigodes, depilatórios, desodorizantes,
vernizes para unhas, esmaltes para limpar unhas, pastas para unhas, tijolos para unhas, creme para a pele.
arminhos "pompons", pentes para
cabelo, escOvas para dentes, cabelos,
pestanas, sobrancelhas, cílios e unhas,
s DL° 872.151

DIC

*
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IND. BRASILEIWA
Requsrente: Milton Durval.' Rossi
Local: São Paulo
Classe: 8
""" Artigos. Amorto-:::
• para portas
N.° 872.155

Requerente: 4'P — Pinturas de Placas
para Propaganda Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 25
Artigos: Pintura de placas para
propaganda
Ns. 872.159-163 .

PPLYQU'IMICA

InchIstria Brasileira

Requerente: Polyquimica S.A.
Indústria Têxtil
Local: São Paulo
Assinalar: Tecidos de: algodão, alpaca, amianto, aparas de tecidos, batita, • tecidos, entremeados de borracha,
k WO.BRAMLORA
tecidos de: cambraia, cânhamo, ca.
rua, casernira, impregnados de carvão
para revestimentos, de celulose, de
cetim, de crepe, de cretone, deelásRequerente: Manoel V. Lopes
ticos, fazendas em peças, tecidos de
Local: São Paulo
flanela, fular, de fustão, de gabardi.
Classe: 8
Aplicaçao: Aquecedores de água, apa xne, de ganga, de gaio, de gorgorão,
alhos elétricos para. encerar, apare- de guta-percha, tecidos impermeáveis,
lhos elétricos para aspirar pó, aque- impregnados dá- qualquer material,
cedores elétricos, batedeiras elétricas isolantes em peça, de jersey, de juta,
baterias elétricas, estufas elétricas, de lã, linhagem, de linho, de malha,
f 1 rtk-igrafos, ferros elétricos, filtros de mattria plástica, morim, musselipara rádios, geladeiras, interruptores na, tecidos de nylon, de opala, de ouro,
elétricos, medidores elétricos, projeto- organdi, paco-paco, pano-couro, panos
res de cinema e de fotografias, rádios em peça para qualquer fim, de pasorveteiras elétricas, telefones, telé- pel, perca', pei-calina, tecidos plástigrafos, televisores, tomadas de cor- cos, tecidos entremeados de prata, de
rentes, transformadores, ventiladores rami, de' rayon, de seda, de cetim,
retalhos de tecidos, sarja, sarjinha,
Ns. 872.156-58
tafetás, tecidos em geral, tecidos para
quaisquer fins de peças, tecidos revestidos de qualquer material, telas em
peça exceto de metal, resultantes de
tecelagem tussor, veludo, de vidro, de
viscosa, da classe 23
Adornos de pano, alamares, alforges
de papo, algodão 'para' alfaiate, ata.
cadores, ataduras (exceto para fins
medicinais), bicos, bolas, bordados
borlas, braçadeiras, brocados, cederN9 872.149
ços, capas para móveis, para raquetes,
NI C NEW INTENSIVE
para instrumentos musicais, carapu1=222:44.nine
ças (exceto vestuário), chumaços
CURSE JUNIOR'
algodãooadores de café, coberturas
Rara cavalos, para pianos, cordões de
IND. BRASILEIRA
qtialquer tecido, debruns, droquetes,
elásticok para vestuários, enchimentos
de pano, enfeites de pano, entremeios,
Requerente: Nicolas Lavdovski
— entretelas, estopas de algodão para ai.
Requerente: Polyquimica
Local: São Paulo
Indústria Textil
faiate, etiquetas de pano, feltros pa-ra
(
Classe: 32
•
Local: São Paulo
limpeza, festões, filtros de pano, fiArtigos: Um livro didático de Inglês Instrumentos, máquinas, aparelhos e tas, fitilhos, flanelas para limpeza,
petrechos para a medicina, a arte den- franjas, galardetes, galões, lações, mo.
N.° 872'.153
tária, a cirurgia, e a higiene, exceto chikv, mechas, mantas (exceto quanos incluidos na classe 34: máquinas, do vestuário), Mortalhas, nastros, nes/
aparelhos e instalações hospitalares, gas, ombreiras, palmilhas, passamanade expurgo e fins análogos, exceto rias, passamanes, pavios, pingentes,
eo!.!D BRASILEIRA
móveis, da classe 10
pom-pons, protetores de pano para
Artefatos de cerâmica (porcelana, colchão, rédeas de qualquer tecido,
IND. BRASILEIRA
faiança, louça Vidrada e outros), para rendas, sacas, sacolas, sacos, sianinlias,
uso caseiro, adorno, fins artísticos e sutaches, tampos não de outras clasRequerente: Zoroastro Supermerca•
dos Populares S.C.
Requerenta: Fábrica de Inseticidas industriais, instalações salâtárias não ses, teias para bordar, tiras, viezes,
Local: São Paulo
Agromenka Ltda.
incluídas em outras classes, da
zergas, da classe 24
Classe: 38
Local: São Paulo
classe
15
Assinalar:
Capachos, cortinas, cot-tiArtigos: Caixas de papelão; cartuchos
Assinalar: Papel e seus artefatos, d- nados, encerados para o chão, esteiras
Classe: 2
de cartolina, duplicatas, envelopes,
vros não impressos, da classe
para o chã, estores para kane/a, osArtigos: Inseticidas
envólucros de papel, e papelão, eti-

ZOROASTRO
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trados para o chão, linóleos, mosqui- neficiamento de fios e tecidos à- sa- produtos alimentícios em geral; servi- butano e propano, gás engarrafado,
teiros para cama, aleadoe panos para ber: acabamento, estamparia, fixação. ços de beneficiamento de cereais em gás liqüefeito, gasolina, graxas, óleos
asscalhos e paredes passadeiras, per-' lavanderia, pinçagem, retorção, tintu- geral, representações, consignações, combustíveis, óleos lubrificantes, óleos
sianas móveis, sanefas, tapetes, da raria, penteagem e cardagem, exposi- importação e exportação, na classe 53 destinados a iluminação e ao aquecemento, petróleos e querozene, turfa
ções de modas, feiras, concursos, proclasse 34
N° 872.170
Artigos quando vestuários, agasalhos, paganda, importação e exportação, da
N.° 872.175
alvas, anáguas, aventais, baby-doll,
classe 50.
barreies, batas, batinas., bermudas, bluN.° 872.166
sas, blusõ'ea, boinas, bolaras, bonés,
borzaguins, botas, botinas, cache-cols,
cache-nez, calçados, calças, calcinhas,
e
calções inclussve para esporte, camisas inclursive para esporte, camisolões,
camisasepagão, camisetas, camisolas,
canos da botas, capacetes, capas, calecorpan Ltda. Incorporação e
potes, carapuças, cartolas, casacos, caAdministração de Imóveis
sacas, casquetes, casulas, ceroulas,
Local: São Paulo
Requerente: Expresso Maranhense
chales, chapéus, chinelos, chuteiras,
Incorporação e administração de irn6cintas, cintos, cinturões, clergy-man,
Limitada
vais,
podendo
dedicar-se
à
atividades
INDUSTRIA BRASilRA
colarinhos, coletes, 'combinações, corLocal: Maraehão
conexas e correlatas, relacionadas com
pinhos, cuecas, cueiros, meares, acharClasse: Só
o ramo imobiliário em geral, na
pes, espartilhas, esteias, fantasias, farAtividades: Serviços de transporte
classe 50
damentos, fardas, „fralda; fraques, ga- Requerente: Malvas S.A. Comércio e
N» 872.176
N.° 872.171
lochas, gandolas, guarda-pó, gorros,
Indústria de Máquinas
vestidos, gravatas, hábitos, japonas,
Local: São Paulo
jaquetas, jaquetões, lenços., libres, li- Assinalar: Tratores e peças integrangas, 1-ingerias, luvas, macacões, mail- tes, facas para implementos de traRÁ
T A L
lota, mandriões, manípulos, mantas de tores, grades de discos, máquinas de
uso pessoal., manteuax, mantilhas, terraplanagem, máquinas niveladoras,
mantos, martinhas, martas, meias conrolos-compressores para- esfarelar
Requerente: Mecânica "Italbrás"
terra
fecções, modeladores, palas 9 (P on
Limitada
-choslev),patónufsrLocal: São Paulo
mentos, peignoirs, pijainas; peles quanN.0 872.167
Assinalar: Consertos e manutenção de
do vestuários,, pelefines, peugas, peiveículos em geral, da classe 50
tos, ponchos, polainas, puloveres, punhos, quépie, quimonos, regatos reN.° 872.172
paras, robes de chambre, roupas brancas de uso • pessoal, de baixo, feitas,
para esporte, roupões, saias, sandá7ERNANDLS
lias, sôbre-pelizes, solidéus, shorts,
shorrteiras, sobretudos, stainae souRequerente: Carrnat Indústria
indUstria Brasileira
tines, meter, sungas, suspensórios,
Química Ltda.
taitleurs, talabartes, tiaras, toga; túLocal: Guanabara
nicas, turbantes, uniformes, vestidos.
/2
Classe: 46
Requerente: Mercantil e Industrial
véus, visons, da _classe 3.6
Artigos: Agua sanitária
Fernandes S.A.
Assinalar: Acolchoados para cama, Ca- Requerente: Malvas S.A. Comercio e
N.° 872.177
Local: São Paulo
deiTas e poltrona; cobertas para mesa
Indústria de Máquinas
Classe: 41
e rama, cobertores, colchas, edkedons,
Local: São Paulo
esfregões, fronhas, guardanapo e de Assinalar: Serviços relacionados com Artigos: Arroz, amendoiim, café, cequalquer tecido, para cama e para a fabricação, conservação, manuten- reais, farelo de amendoim, torta de
Fina mesa, lanças de qualquer tecido, ção, transportes, distribuição, manipu- amendoim para alimentação de animais,
óleos
e
azeites
comestíveis
mantas para cama, panos de prato e lação de artigos e produtos referentes
•
análogos, panos para cobrir . Dll enfei- a indústria metalúrgica principalmenN.° 872.173
tar mOveis, panos para cobrir alimen- te no ramo de tratores e todos os seus
tos, para cozinha, toalha de: altar, implementas, como também no ramo
banho, mesa, rosto e para banquetes. de máquinas em geral. Assistência
da classe 37
técnica, estudos de desenhos e projeJ•
e;s9
tos técnicos, da classe 50
N» 872.165
RM AT Indjj
ta" :114sitca
Ltda.,
• NVALRI .
•
01..1714.• MAGA
N.° 872.168
Requerente: Domus Construtora

,

Expresso
Mararihe-nse

18.

PASTA
a,

V•ft„ 8n10 j8“

PO-IYQUINICA

Requerente: Polyquirnica S.A.
Indústria Teatil
Local: São Paulo
Nome de empresa
N.° 872.164

1

2 0eYetTIMICA. SeA....,114DeSeftIit TEXTII

Requerente: Carmat Indústria
Química Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 46
Artigos: Pasta para limpeza

DOMUS
Limitada
Local: São Paulo
Prestação de serviços referentes
construção de prédios, edifícios, tanto
residenciais como. comerciais, e tOdas
as atividades correlatas com o ramo
imobiliário em geral, na—classe 50

Requesente; Risel S.A. Indústria e
Comércio
Local: São Paulo
Nome de Empresa

a se smoss
ititt tftti

N.° 872.174
tNSETTCIDA

INFAL(VEL-

N.° 872.169
Requeeente: Polequimica 5 A
Indústria 'nata
Local: São ,Paulo
Assinalar: Prestação de serviços relacionados com a fabricação, consereação, marartençãn, transportes, distrilbuifão e manipulação de artigos e
produtos .da indústria tértie de teceRequerente: 1Viajorca Cs:merca: e
lagem, de artefatos de tecidos, de taIndústria Ltda.
peçarias, de confecções e artigos de
Local: São Paulo
cama e mesa. Prestação de serviços Prestação de serviços relacionados com
especialmente modas„ atelier da c-Js- a fabricação, conservação, manutenção,
Iara, ,^rviças reIncionados •-y.")-sys
ererseertes, manipulação de artigos e

N.° 872.179

R IREI,

Industria Brasileira

PARA axneaNÁR MOSOL,t70. staacs,a,
E,T0,04MIMM,'
0" 4

,,T COU1505
tige alga I Mn R '
I

Reg

ente: Rirei S.A. Indústria
e Comércio
Local: São Paulo
Classe: 47
Artigos: Combustíveis, lubrificantes,
substâncias e produtos destinados à
iluminação e ao aquecimento, álcool
carvão, hidrocarboretos, gás metapo,

ReqUerente: Carmat Incitistria
Química Ltda .
Local: Guanabara
Classe: 2
Artigos; Inseticida
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N.° 872.178

II
5r41

fliidústria Brasileira
Requerente: Carmat Indústria
Química Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 46
Artigos! Pasta para limpeza
N:° 872.180

N9 872.187
mácia, vacinas e bioculturas usadas
na medicina e farmácia
Classe: 48
Artigos: Absorventes, acetona, águas
de: alfazema; beleza; colônia; alfaze/na; lavanda; quina; para maquilagein;
perfumadas; almiscar, amônia perfumada, bandolina, baton, brilhantina,
carmin, cera depilatória, cosméticos,
Indústria Brasileira
cremes para massagens, corantes para
pele, cosméticos, dentifrícios, desodorantes, esmaltes, fixadores para cane- Requerente: Cia. Industrial Brasileira
lo; bigodes; cílios; pestanas, gelatide Calçados Vulcanizados
na, incenso, óleos para banho de mar;
Vulcabrás S. A,
perfumados; perfumes, pirucas, pó-deLocal: ai, Paulo.
Classe: 36
arroz, pulverizadores de perfumes, sabonetes perfumados, sais perfumados, Artigos: Botas, botinas, calçados, chinelos, chuteiras, galochas, perneiras,
shampoos, e vinagres aromáticos
sandálias e sapatos
_ N9 872.185
N '872.189

N9 872.192

Indústria Brasileira
Requerente: Acordeões Todeschini
Sociedade Anónima
Local: Ria Grande do Sul
Classe: 8
Artigos: Na classe
N9 872,193

I- ndústria Brasileira
Requerente: Carmat Indústria
Química Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 46 Artigos: Água sanitária
N.°872.181
L.

Requerènte: Indústrias Químicas do
Norte S. A. Quhnicanorte
417IMICANORTE
ocal: Maranhão
Requerente: CiírIndustrial Brasileira
Cla'lmaes: 1, 2, 3 e 48
Valoarrilado
s
Artigos: Produtos químicos indus- - de Calçados
Vulcabrás S. A. •
'
Indústria Brasileira
triais, produtos químicas veterinários,
Local; São paktdo
vacinas, bioculturas e preparados
Classe: se
químicos e farmacêuticos usados na
medicina e farmácia; produtos de Artigos: Botas, botinas, calçados, chiRequerente: Indústrias Químicas do
nelos,
chuteiras,
galochas, perneiras,
toucador e cosméticos
Norte S. A. QUimicanorte
sandálias e sapatos
Local: Maranhão
N9 872.186
N 9 872.190
Classe: 1
Artigos: Abrasivos químicos, abserventes, acetatos, acetileno, ácidos, ace- indústrias químicas do norte a.a.
tona, adesivos, água distilada, e oxigenada, albumina, álcool para indús•
Qtrx MICANORTE
tria, aldeídos, alumina, amido, amo
níaco, anilina, antimônio, azotos, banhos químicos, bário, benzina,- benze.- Requerente: Indústrias QuímiCas do'
no, biboratos„ bicloretos, bioxalatos,
Norte S. A. Quimicanorte
Locai: Maranhão
bismuto, bórax, cafeína, cálcios, cânTítulo
fora, carbonatos, carburetos, carmim,
cianato, cianatos, cianido cianuretos Gêneros de negócio: Produtos quí-'
cloratos, cloretos, cloro, clorofórmio micos industriais; produtos químicos
como solventes, corantes químicos, -f'eterinários; vacinas, bioculturas e
Indústria Brasiletra
creoserto, degeladores químicos, dióxi- preparados químicos e farmacêuticos
usados
na
medicina
e
farmácia;
prodos, emolientes químicos ,estearatos,
estearina, gaiatos, hélio, ioduretos, ni- dutos de toucador e cosméticos
tratos, nitrobenzina, pós químicos, poRequere nte: Acordeões Todeschini
N9 877.188
Sociedade Anônima
tassa, redutores, removedored",, sais
Local: Rio Grande do Sul
químicos para indústria, secantes, sulfitos e thinner
Classe: 9
Classe: 2
Artigos: Na classe
Artigos: Absorventes químicos de poeiN9 872.191
acetados usados na agriculutra, ácidos usados na agricultura; horticultura; veterinária; e para fins sanitários,
adubos, agiutinadores, água de cal desinfetante, água de potassa, águas sanitárias, álcalis para fins sanitários e
para veterinárias, alcatrão, aloés,
test, alumem, anti-fungos, barrilhz.
bicabornato de sódio, biodeto "de mercúrio veterinário, cafeína veterinária,
Cal inseticida, carrapaticidas, ceras
para enxerto, clorofórmio, inseticida,
colas para apanhar insetos, defumadores, desinfetantes, desodorantes sanitários e para geladeira, digital para
Indústria. Brasixelra
veterinária, exterminadore-s• de animais Requerente: Cia. Industrial Brasileira
de Calçados Vulcanizados
nocivos, , pertilizadores, fertilizantes,
Vulcabrás S. A.
formicida, fungicidas, snbão desinfetanRequerente: Acordeões Todesehini
Local: São Paulo
te; para fins veterinários, ungüentos
Sociedade Anônima
veterináos e vacinas veterinárias
Classe: 26
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 3
Artigos: Botas, botinas, calçados, chiClasse: 40
Artigos: Produtos e preparados (mí- nelos, chuteiras, galochas, perneiras,
Artigos: Na classe
sandálias e sapatos
micos usados na medicina ou na farra,

Itidústria
Requerente: Acordeões Toesschini
' Sociedade, Anónima
Local: Rio Grande do Sul
Classes: 8, 9, 25, 32, 38 e 40
Insígnia
N9 872.1%.

a
indústria

Brasileira'

Requerente: Cia. Ultraga.z S. A,,
Leal: São Paulo
Classe: 1 Artigos: Na classe
N9 872.195

RAG
Indústria Brasileira,
Requerente: Cia. Ultragaz S. A.
Local: São Paulo
Classe: 2
Artigos: Adubos, ácidos sanitários,
águas desinfetantes e para fins sanitários, água axigenada, amanhamosca e insetos (de goma e papel ou papelão), álcalis; bactericidas, baraticides, carrapaticidas, cre•
sol, creu:Cifra, creosoto; desodorantes, desinfetantes, defumadores; extermina.dores de pragas e hervas da-.
ninhas, esterilizantes. embrocações
para animais, enxertos; farin:itis de
ossos, fertilizantes, fosfatos, formicidas, fumigantes, fungicidas: glicose
para fins veterinários, guano; her-.
bicida,s; iodo, inseticidas, insetífugos:
larviciclas; microbicidas, medicamen-

tos para animais, aves e peixes; óleos
desinf e tantes e veterinários; papel
mata mosca, petrolecs semi:anos e
desinfetantes, papel furnegatório, pós
inseticidas, parasiticidas, fungicidas e
desinfetantes, preparações e produtos
inseticidas; germicidas, desinfetantes
e veterinários; raticidas, remédios
• para fins veterinários, sabões veterinários e desinfetantes, sais para fins
agrícolas, hortículas, sanitários e veterinários, sulfatos, superfosfatos; vacinas para aves e animais, venenos
contra insetos,' animais e hervas dap inhas, carbonato de potássio
-N9

872.196
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pxrancadores de tocos, ancinhos e
.èmpilhadores combinados; bombas
de jardim, bombas para adubos; ceiladeiras, carpideiras, cultivadores,
charruas; escarrificadores, enxofradeiras; facas para máquinas agrícolas, grades articuladas, grades triangulares, grades de molas para agricultura, grades de discos oudentes;
lança-chamas; máquinas pra pulverizar e borrifar desinfetantes, máquinas batedeiras, maquinas para irrigação, máquinas para matar formigas e outros insetos, máquinas de
podar, máquinas sachadeiras, máquinas ensilhadoras, máquinas cortado
ras de grama, máquinas niveladoras,
moinhos de vento, moto-arados; rolos
compressores para esfarelar terra;
segadeiras, semeadeiras; tosadores de
grama, tratores a serem usados em
trabalhos de fazendas; vassouras mecânicas para jardins

N9 872.198

Indústria Brasileira
Requerente: Cia. Ultragaz S. A.
Local: São Paulo
Classe: 6
Artigos: Aquecedores de água de alimentação P.I.M., arado para espalhar neve, máquinas de cortar-frios,
bombas de ar para pneumáticos,
bombas para gasolina, de .incêndio e
elétricas; betoneiras, brocas elétricas,
burrinhos e insufladores de ar, buchas quando parte de máquinas; caldeiras a vapor,. carburadores, carimbos de tôrno, carneiros hidráulicos,
cavadeiras P.I.M., contraidores de
tiárno P.I.m., chumaceiras ou mancais de antifricção, coletores de dínamos e motores, compressores, condensadores; espanadoras, espalha, neve, eixos quando parte de máquinas,
êmbolos quando parte de-máquinas,
engenho de serra, engenho de cana,•
engrenagens quando parte de máquinas, freios quando parte de máquinas; guinchos de fricção, guinchos
para caçambas de arrasto, guinchos
de transporte aéreo, guindastes; limpadores de cano P.I.M., máquinas
de imprimir, lubrificadores quando
parte de máquinas a vapor; máquinas
de lavar roupa, máquinas de costura, máquinas" de furar radial 'e" horizontal, máquinas para o fabrico e
acabamento de latas e outros recipientes metálicos, máquinas borracheiras e máquinas têxteis, máquinas
• de tirar cortiça, má,quinbs de limpar
e afiar • facas, molas para máquinas,
máquinas frigoríficas, máquinas de
rotular, martelo a vapor, moinhos
agrícolas, motores de combustão interna, elétricos e a gás, motores para
'bicicletas e motocicletas; • pentes
quando parte de máquinas, penteadores de teares, rolos para estradas,
serras mecânicas, serras hidráulicas,
serras de fita, tornas mecânicos, tornos de revólver, tornos automáticos,
tornos verticais, turbinas, tubulações
para caldeiras; válvulas de uso de
Máquinas industriais, velas de igniOlo para motores, válvulas e ventiladores quando parte de máquinas,
aparelh et; geradores
."" 8'72.197

Indústria Era sileira
Requerente: •Cia. Uitragaz S. A
Local: São Paulo
Classe: 7 •
Ar tig ri; quinas e utensílios para
serem adcs exclusivarnente na agricultura, a sa'oer .- achibdeiras, arados,

uurR

G

INDUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Cia. Ultragaz S. A.
Local: São Paulo
Classe: 2
Artigos: Adubos, ácidos sanitários,
águas desinfetantes e para fins sanitários, água oxigenada, apanhamosca e insetos (de/goma e papel ou papelão), álcalis; bactericidas, baraticidas, carrapaticidas, cresol, cresotalina, creosoto; desodorantes, desinfetantes, defumadores; exterininadores de pragas e hervas •daninhas, esterilizantes, embrocações
para animais, enxertos; farinhas de
ossos, fertilizantes, fosfatas, formicidas, fumigantes, fungicidas; glicose
para fins veterinários, guano; herbicidas; iodo, inseticidas, insetifugos;
larvicidas; microbicidas, medicamentos para animais, aves e peixes; óleos
desinfetantes e veterinários; papel
malta mosca, petróleos sanitários e
desinfetantes, papel fumegatório, pós
inseticidas, parasiticidas, fungicidas e
desinfetantes, preparações e produtos
inseticidas; germicidas, desinfetantes
e veterinários; raticidas, remédios
para fins veterinários; sabões veterinários e desinfetantes, sais-para fins
agrícolas, hortículas, sanitários e veterinários, sulfatos, superf osf atos; vacina,s para aves e animais, venenos
contra insetos, animais e hervas daninhas, carbonato de potássio
N 9 8'72.190

ULTR GAZ
INDUSTRIA BRASILEIRA

LTRA-GAZ ÜTPTRÀO Z'
INDUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Cia. Ultragaz S. A.
Local: São Paulo
Classe: 5
Artigos: Na classe
N9

872.202

ULTR
Requerente: Cia.. Ultragaz S. A.
Local: São Paulo
Classe: 11
Artigos: Ferramentas de tôda espécie, cutelaria em geral e outros artigos de metal, a saber: Alicates,
alavancas, armações-para óculos, armelas, argolas, aldravas, armaçõea
de metal, abridores de latas, arame
liso ou farpado, assadeiras, açucareiros; brocas, bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, baldes, bombonieres,
bules; cadinhos, cadeados, castiçais,
colheres para pedreiros, correntes,
cabides, chaves, cremones, Chaves de
parafusos, conexões para encanamento, colunas, caixas de metal para
portões, canos de metal, chaves de
fenda, chave inglésa, cabeções„ canecas, copos, cachepots, centros de
mesa, coqueteleiras, caixas para acondicionamento de alimentos, calderões,
caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores; distintivos, dobradiças; enxadas, enxadões, esferas, engates, esguichos, enfeites ! para arreios, estribos, esferas para arreios,
espumadeiras; formões, foices, ferro
para cortar capim, ferrolhos, facas,
facões, fechaduras, ferro comum a
carvão, fruteiras, funis, fôrmas para
doces, freios para estradas de ferro,
frigideiras; ganchos, grelhas, garfos,
ganch6s para quadros, gonzos para
carruagens; insígnias; limas, lâminas, licoreiros, latas de lixo; jarras;
machadinhas, molas para portas, molas para venezianas, martelos, marretas, matrizes; navalhas; pua" pregas, parafusos, picões, porta-gêlo, po.4.
seiras, porta-pão, porta-jóias, paliteiros,, panelas; roldanas, ralos para
pias, rebites, regadores; serviços de
chá e café, serras, serrotes, sachos,
sacarrolhas; tesouras, talheres, talhadeiras, torquezes, tenazes, travadeiras, telas de arame, torneiras, trincos,
tubos para encanamento, trilhos para
portas de correr, taças, travessas,
turíbulos; vasos, vasilhames,
verrumas
N 9 872.203

ULTRAGAZ

N° 872.200

INDUSTRIA BRASILEIRA

INDUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Cia. TJltragaz S. A.
Local: São. Paulo
Classe: 4
Artigos: Na classe

INDUSTR IA BRASILEIRA
Requerente Cia. Ultragaz S. A. •
Local: São Paulo
Classe í 13
Artigos: Abotoaduras. adereços, adornos, alfinetes, anéis', alianças, argolas, aros; balangandans, botões, brincos, broches, braceletes; jóias; medalhas; opalas; pedras; pérolas, pul-

seiras, todos de metal precioso, semiprecioso ou imitação
5
N° 872. 07

INDUSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Cia. Ultragaz S. A.
Local: São !Paulo
Classe: 3
Artigos: Substâncias químicas, produtos e preparados para serem usa.dos na medicina e na farmácia; água
oxigenada, iodo, plantas medicinais

ULTRAGAZ

N9 ni.204,

N9 872.201

Requerente: Cia. Ultragaz S. A.
Local: São Paulo
s
Classe: 12
Artigos: Arfplas, agulhas de metal
paxá, crochê, para tricô, máquinas de
costura e para bordar; alfinetes de
metal . botões para roupa; canuti'lhos, colchetes; dedais; fivelas; tédios corrediços; grifas para enfeites
de vestidos e presilhas

ULTR G
INDUSTRIA BFIASILEIRÀ'
Requerente: Cia. 14Itragaz S.A.
Local: São Paulo
Classe: '16
Artigos: — Materiais para construções
e decorações, a saber: Argila, areia, argamassa,

azulejos; batentes, balaustres,

blocos de concreto, de !argila e de niármore; calhas, canos, }:al, chapas isolantes, caibros, caixilhos, chapas para
cobertura, cimento, cinaento refratário,'
colunas, conexões para 'canalização, cre;
dormentes; edificações pré-moldadas, estuque, estacas, esquadrias; fossas, fôr-

ros, fOlha de Flandres para telhados:,
gesso, grades; janelas; , ladrilhos, lajes,
lajeotas, lamelas de métal, lambris, luvas de junção; madeiros para construções, material isolante contra frio e calor, manilhas, mosalcos; , parqueies, placas para pavimentação, pedregulhos,
peças ornamentais de cimento ou gêsso
para tetos e paredes, portas, portões,
papel para forrar casas e paredes, pisos, produtos de base I asfáltica, pro-

dutos para tornar impermeabilizantes as
argamassas de cimento e cal hidráulica,
pedras, paralelepípedos, poços tubulares; reservatórios, ripas e rodapés; sifões, soleiras para portas; tintas (para
paredes e muros), tanques e caixas d'água, tacos, telhas, tijolos, tijolos refratários, tubos, tubos de Foncreto, tubos
de ventilação; vigas, vigamentos, vergalhões, venezianas e vitrõs, betume para
construçãa
N° 872,25h

ULTRAGAZ
INDUSTRIA BRASILEIRA

1.

Requerente.; Cia, Ultragaz S • A .
Local: São Paulo
Classe: 14 ,

Artigos: — Vidros

e

N

sens artefatos, a

saber: Açucareiros, almofarizes, arnptilas (para vacinas), anéis (círculos de
vidro), aquários; bacias, 1,andejas, bebedouros, bibelots, biscoiteiras, bombonieres, botelhas, bulbos zk vidro (para
lâmpadas): cálices, canudinhos, chapas
de vidro, chapas de fotodra fia, circulas
de vidro, confeiteiras, compote'rRs, co- •
pos, cubetas, centros de ' mesa cântaros, cápsulas. cristal trabalhado; envólucros para vacinas, espeilios, espelhos
de fazer barba, esteiras cl! 11 ae vidro.
, espremedores Simples de trutas: fios de
1 vidro, formas de vidro rcifratário, tras-
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cos, frascos isoladores para líquidos,
frascos • de filtrar, frascos para xarope,
fruteiras dc vidro de cristal, funil; galhetas, galheteiros, garrafas, garrafões,
globos, guarda-queijos, graus: hastes;
jardineiras, jarros; lava-dedos de mesa,
lavatórios de mesa, licoreiros; mamadeiras, mantegueiras, mão de vidro para
grau; pendentes de lustres — de Vidro e
de cristal, porta-jarros de mesa, potes,
pires, pratos, provetes, porta-jóias, paliteiros, purificadores de mesa, puxadores; queijeiras, redomas para frutàs, roscas; • saladeiras, saleiros; taças, terrinas,
tubos para ampolas, tijelas, tulipas; vasos, varetas, • vasilhas, vasilhames, vidro
comum laminado; Comum trabalhado, de
cristal trabalhado, com composição especial, em pó, de relógio, vidro para
nível, vidros para seringas, vidros 'para automóveis, vidros para parabrisas,
vidros para faroletes de automóveis, vidros para faróis, vidros para porias
de automóveis, vidraças; xícaras
1\19 872.206

ULTRAGAZ
INDUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Cia. Ultragaz S.A
Local: São Paulo
Classe: 15
Artigos: Na classe
•

N9

senhos e pinturas, prensas manuais; ré;
guas de madeira e de ; mr.:al para escritórios; táboas para mulziplicação e
duplicação, tintas para escrever,. :tintas
para pinturas de quadros, tintas gráficas, tinteiros'

\ IQ

872.209

ULTRAGAZ
INDUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Cia. Ultra‘gaz S.A.
Local: São Paulo
Classe: 18
Artigos: Na classe
•

N9 872.210

ULTRAG AZ
.INDUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Cia. Ultragaz S.A.
Local: ,São 'Paulo
Classe: 19
Artigos: Aves, pássaros e animais vivos, inclusive bicho da seda, ovos em
geral
N9 872.211

872.208

Fe. r.;-c:vo

v:,..iculos, charneiras, coches, conexões
laiç. 872.218
de 'tope de. ve,..o.los, cubos para propulsores, cubos; cesligadoies; eixos, de
nélices, eixos de locomotivas. eixos de
veículos, embárca 09', elevadores, engates de borracha, engates de ferro,
estribos- para carruagens, estribos - de
Veículos; freios automáticos, freios pneuRequerente: Cia .. LlItra,jaz - a . A.
máticc.)s, freios para estrada de ferro,
• Local: São Panio
ferro de pára-lama; galeras; hastes de. .
• Classe: 50 •
r-veículos, hélices; iates, injetores de ío- 17.amo de • Atividade: Icaáspori:e
, e .. n•
como‘ivas; jogos de engrenagens, jogos trega à domicílio de‘tjás engarrafado
de rodas, jogos de rodas para transporte de toras; lanchas, aiichões -, liteiNg 872.219
ras; locomotivas; molas de borracha para carros, molas de veículos, motocicletas, motociclos, monociclos., motonetas; navios, ônibus;, painéis de armação
de veiculos para-choques, para-lamas,
pontões reboque; remos, • reboque para
transporte, rebocadores, rodas para veículos; saveiros; tambores de freios, te-_
ders, tilbures, tirantes de carros, tratores, troles, " trenós, triciclos, trucks de
locomotivas; vagões, vapores

ULT kAGÀZ

.

Galeria de Artà
PICASSO

I\19 872.213,

• .

ULJRAGAZ
INDUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Cia. Ultragaz S.A.

Local: São Paulo
Classe: 22
Artigos: Na classe
N9 872.214

ULTRAGAZ
ULTRAG AZ: ULT RAG AZ INDUSTRIA BRASILEIRA
INDUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Cia. Ultragaz
Local: São Paulo
Classe: 17
Artigos: — Accessórios e componentes
de artigos de escritório, almofadas para tintas, apagadores de tinta e lápis,
apontadores para lápis, aparelhos para
reproduzis ditados e semelhantes, aparelhos duplicadores de manuscritos, aparelhos duplicadores de desenhos, para
escritórios, aquarelas, arquivos, bandejas
humedecedoras para copiar cartas, beta,
ço para mata-borrão, borrachas - para
apagar tintas; cadernos tiara escritórios,
canetas, canetas esferográficas, canetastinteiro, canetas de metal precioso e semi-precioso, caixas registradoras de dinheiro, carimbos, carimbos manual -de
relevo para papel, chapas para transferir desenhos por meio de perfurações,
cofres, copiadores de cartas, craions,
compassos para desenhos; ' escaninhos
para papéis, espátulas para cortar papel, esquadros para desenhos, estojos
de tintas de marcação; facas para cortar papéis, fichários, fitas de má4inas
de escrever; índices para arquivos; giz
para desenhos, goma preparada S para
papelaria; humedecedores de selos para
envelopes; lápis de ciar, lápis comum,
lapiseiras de metal comum; maquinas
de apontar lápis, 'máquinas de escrever,
maquinas de somar e calcular, máquinas perfuradoras de cartões, máquinas
apagadbras de cartões, máquinas tabu!adoras de cartões, marcadores de livros, móveis de aço para escritórios, a
saber: Mapoteca, fichários, cofres e ai.
quivos; multi-copiadores; papel carbono, palhetas de pintor, pastriS de cartolina para arquivos, pagadores de papel, penas de metal comum, pesos 'fiara
papéis, papel estêncil, pincéis para de-

_

musTRIa-RAsILEIRA
Requerente: Cia. Ultragaz S. A.

Local: São Paulo
Classe: 20
Artigos: Ancoras, bóias, bóias para Ades; cintos de natação; ganchos para
botes e dispositivos para arriá-lds; para-quedas; salva-vidas; toletes para reinos; vigas, vergas
N9 872.212

LTRA_ G Z
INDUSTRIA BRASILEIRA

'', 5;59

Requerente: Cià Ultragaz S . A
Local: São Paulo
Classe: 23 •
Artigos: Na classe

Requerente: Galeria de Artes
•
Limitada
Local: Guanabara
Classes: 25 — 32 — 33 -- Titulo
NP' 872.220

CONSTRUTORA

TRATEX

SIA

Requerente; Construtora ,Traze.x S
o da cie Anônima
à cal: Minas Gerais
Nome de Emprêsa
1\19 872.211

TRATEX
INDÚSTRIA BRASILEIRA

N9 872.215

ULTRAGAZ
INDUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Cia Ultragaa,
Local: São Paulo
Classe: 24
Artiaos: Na classe

Requerente: Construtora Tratei
dada Anônima
Local: Minas Gerais
Classe: 50
Artigos: Prestação de serviços ligados
ao ramo de engenharia em geral
Marca de serviço
—
N's 872.222-23

N9 872.216

ULTRAGAZ
INDUSTRIA BRASILEIRA

Re. quarenta: Cia. Ultragaz S.A.
Requerente: Cia. Ultrag az S.A.
Local: São Paulo
Local: ,São Paulo
Classe: 21
•
Classe: 44
Artigos: Veiculos e suas partes inteArtigos: Na Class..
grantes, a saber: aeronaves, aerostatos,
aeroplanos, alavancas de freios, amorN9 872.217
tecedores,'ambulâncias, assentos 'de veículos, gaviões, automóveis; balões, bicicletas, barras de freios, barras de tração, braçadeiras de caixas, braçadeiras de eixo, braçadeiras de molas, braços de veículos; charretes, carros de
INDUSTRIA BRASILEIRA
bagagens, carretas, carretas de artilharia, carrinhos, carrinhos de mão, carriRequerente: Cia. Ultragaz S.A.
nhos para pedreiros, carros para carLocal: L'áo Paulo
ga, carros para estrada de ferro, carros,
Classe: 45
caminhões, carrocerias, carroças, car- Artigos: Flores naturais; 1111 das para
ruagens, carros tanques, camionetes, potnicultura, árvores e a7n tOS, muchassis, carburadores, chapas de cabe- das para a agricultura, horticultura e
çalho de veículos, chapas circulares de floricultura; plantas vivas; sementes

ULTRAGAZ

Requerente: Construtora Trates- Soc.*.
da de Anônima
Local: Minas Gerais
Classe: 16
Artigos: Para distinguir materiais de
construções: engenharia em geral
marca mista
Classe: 38
Artigos: Para distinguir c st r usada em
impresSos, placas, letreiros, luminosos,
veículos e outros fins publicitár;os; eni
cheques, duplicatas, carimbos apólices
marca mista
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N P 872.224

COTA
Regue-reine: ucar,anhia de
Turismo Teresópolis S . A .
Local: Rio de Janeiro
Classe: 33
Artigos: Insígnia
N9

assistência técnica aos compradores
.sonsignatários ou usuários das utilidades e produtos constantes aos
seus objetivos sociais; exploração de
processos e patentes nacionais ou
estrangeiras
N . 872.23i

Requerente Antônio _Nunes de
Abreu
LoCal: São Paulo
Classe: 50
SEM-ANAC
Artigos: Administração, compra e
Requerente: Newton de Almeida Ro- venda de im • -eis por conta própria
e de terceiros
drigues
Local: Guanabara
N 9 872.232

Gkikfic 11
Requerente: Di Pietro Salvatore
Local: Guanabara
Classe: 3
Artigos: Um colírio
•
N9 872.227

Optimai Control
Consultoria de tmpréses
Optimal Control
. Requerente:
Consultoria de Emprêsas Ltda.

Local: Guanabara
Classe: 50
( Objeto: Consultoria de Emprê.sas
N9 872.228

NESTO - 10
f Requerente: Sebastião Lucas dos

Santos
Local: Guanabara
Classe: 3
artigos: para distingui r una preparado indicado como anestésico dentário
N9 872,229
CiBI-CENTRO IMO-BhASILELÍVI
DE INTERCÂMBIO LTDA

Requerente: GIBI — Centro-Italo
Brasileiro de. Intercâmbio Ltda.
Local: São Paulo
Classe: Nome de Emprêsa
N9 872.230

f

Centro
Requerente: CIBI
1talo-Drasileiro de Intercâmbio
Limitada
Local: São Paulo
elas.,e: 50
T'Artigos; Comércio, importação, ex.
'pprtação, representação e consignapão, por conta própria e de terceiros,
(d m"as, coniparnentes, rnatétaas rran s e proaatos agrícolas e
_riaLS . rst.çã de s2rVIT:',3. de

N9

872.242

BRANCO

•

PUMB

'PRINCIPE

872.225

Classe: 32
Artigos: almanaques, anuários, calendários, catálagos, crônicas, hist órias impressas, jornais, livros, prasas impressas, publicações impresSas,
revistas impressas, roniance5 impressos, roteiros impressos de filmes e
roteiros impressos de peças teatrais.
N 9 872.223

N9 872.236

IA M
Industrlá Braerieirã:
Requerente: Indústria e Comércio
_de Velas e Soda Diamante Ltda.

Local: São Paulo
Classe: 4G
Artigos: Soda cáustica, velas, detergentes, .água sanitária, cêra para
polir, lixivia, pós para lavar, potassa,
preparados para lavar, sabão comum
N9 872 233

Lorena Fehz,
Indústria Brasilerre
Requerente: Lima a.4 Irmão Ltcla,
Local: Rio de Janeiro
Classe: 2
Artigos: Inseticida, apanha-môscas,
colas para apanhar insetos, cal inseticida e cal desinfetante, desinfetantes líquidos, sabões e pós, sabão
desinfetante
N9 872.234

uriquiáls
Indústria Brasileira
Requerente: Sociedade de Bebidas
Radar Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 42
Artigos: Aguardente, anis, aperitivos, bagaceiras, batidas alcoólicas
não medicinais, bebidas fermentadas
não medicinais, bitter, brandy, cachaças, cervejas, chopps, cidras, conhaques, "ernets, genebras, genebritas, gengibirras, gerebitas, gins,
gringers alcoólicos, graspas, hidramel alcoólico, kirsch, kihronel, licôres, marasquinhas, nectares alco,
ólicos, parati, pmermint, ponches,
quinados, rum, sucos alcoólicos, vinhos, vodca, whisky
N9 872.235

0

Requerente: Produtos Veterinários
Manguinhos Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 3
Artigos: Um produto farmacéatico
indicado como fortificante
•
N9 872.237

X u-5 p
41

l inrhistria Brasileirá
Requerede: Indústrias Qaimicas
Anhembi S.A.
Local: São Paulo
Classe: 46
Artigos: Marca genérica
N9 872.238

Local: São Éaulo
1Classe: 36
Artigos: Vestidos, ternos, sobretudos,
manteuax, ima, ermeaveis, calças,
saias, camisas, cuecas, combinações,
soutiens, blusas, peignoirs, pijamas,
chinelos, chapéus, luvas, gravatas,
p ullovers, roupões, Maillots para
banho, calções para esporte, meias.
N9 '79,.24/3 -----

IN

lr Kin* E

IDDCISTRIA BRASILEIRA

SIEL-SUMALY
Imp ortadora Exportadora
Requerente: Heitor Herculano
bral Barbalho
Local: Guanabara
Classes: 8— 13e 16
Título de Estabelecimento
al9 872.239

Café Condoz-r

Requerente: Valisère S.A., Fábrica de
Artefatos de Tecidos Lodesmalhávels
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Vestidos, ternos, sobretudos,
manteaux, imperMeáVeis, calças,
saias, camisas, cuecas, combinações,'
soutiens, blusas, peignpirs, pijamas,
chinelos, chapéus, lu as, gravatas,
pullovers, roupões, mall ots para banho, calções para espórte, meias.
N9 872-245

BANKAMERICARD
Requerente: Bank Of AMerica Natio-

nal Trust And. Savings Association
Local: San Francisco, EStado da CaRequerente: Torrefação e Moagem lifórnia, Estados Unidos da América
Classe: 32
:de Café "Sorridente" Ltda.
Local: Guanabara
Artigos: Matéria Impressa, fórmula
Classe: 41.
impressa, publicações, cartões de créArtigos: ,Café em Grão — Cru — dito e de identificação, 'fórmulas de
Torrado, Moído e Empacotado . pedidos, fórmulas de vendas e de faturamento, manuais de informações e
N9 872.240
de instruções, letreiros de exibição,
capachos de anúncio. Anúncios, programas de computador, notificações
pastas para correspondência, envelopes, acôrdos ou contratO, talões de
depósito, impressores ou darimbos, capas e receptáculos plástipos, fórmulas
para boletins, periódicos e quaisquer
outros artigos na classe 32.
Classe: 50
Serviços de Financiamento de Crédito, Serviços de Cartões de Crédito
e todos os outros Serviço a Correlato.
N9 872.247
Requerente: Torrefação e Moagem de
Café "Sorridente" Ltda.
Local: Guanabara
£4!_M
Classe: 41
Artigos: Café em grão — Cru — TorRequerente: Calmic Limited
rado, moldo e empacotado.
Local: Crewe, Cheshire, Inglaterra
Artigos:
Instalações para , fins SaniN9 872.241
Classe: 10
tários e de -Ventilação
N° 872.248 I

Guanabaca
Sorrideme

r.

INDUSTRIA BRASILEIRA

Requerente:- Luiz Po'nseed ê
outros
.Local: Guanabara
Classe: 33
•
Artigos: Título. — Artigos da classe

Requerente: Valisère S.A., re prica de

í Artefatos de Tecidos Indesmalháveis

IC

DAPO LAR

Requeernte: Parke, Davis vfa ComPan7
Local; Detroit, Estado de Michigan,
Requerente: Walter da Silva Coelho
- Estados Unidos da América
Local: Guanabara
Classe: 3
Classe: 28
Artigos; Um preparado para o trataArtigos: Cola industrial
mento da malária
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'

areia preparada' Para construções, asfalto para construções, balaústre de
COnstruçõ es, balcões quando construções, blocos para pavimentação, calhas de telhados, cimento comum, caibres preparados para construções, caixas de cimentos, cal para const ruções, chaminés _de concretos, chapas
para construções, cornijas de concretos, divisões • pré-fabricadas, drenos
-para construções, edificações prémoldadas, esquadrias, fõrros, frisos,
guichets, grades, azulejos para construções, imitaçao de mármores para
construções, janelas, ladrilhos, lajes,
lambris, lamelas, lixeiras, luvas de
junções, massas para pareães, mosaicos, papel para forrar paredes, parquetes, pilastra de concretos, pisos,
placas para pavimentação, portas,
Requerente: Producer — Produtos portões, prateleiras quando construCerâmicos Ltda.
ções, soleiras para portas, tacos, tanLocal: Guanabara ques de cimentos, telhas, tijolos, tinClasses: 6 e 16
tas para parede, muros, portas e janeGêneros de Negócios: T. Estabeleci- las, tubos de concretos, venezianas
mento'
vigas preparadas para construção,
trinas quando construções e tubas de
N9 872.255
ventilação de edifícios
N9 872.256

N° 872.259

;n19 872,254

o 872.249

,i;FLEGTO
• Requerente: The Flecto Company,
INC.
• Local: Berkeley, Estado da Califórnia, Estadoa,s Unidos da América
lasse: 16
Artigos: Material exclusivamente para
construção e adôrno de prédios, estradas, etc., como cimento, azulejos,
ladrilhos, telhas, portas, janelas, etc.,
não incluídos em outras classes. Papel para forrar casa.
Artigos: Artefatos e produtos acabados de origem animal, vegetal ou mineral, não incluídos em outras classes; artefatos de substâncias químicas
não incluídos em outras classes.
Classe: 34
Artigos: Tapetes, cortinas e panos
para assoalhos e paredes. Linóleos,
oleados e encerados, inclusive para
instalações hospitalares.
N9 872.250

0311}t JA
I Requerente: Laboratoires Fraude
Parfum S.A., por abreviação Prende
Parfum
,
I
Local: Paris, França
Classe: 48
Artigos: Produtos de Perfumaria
N9 872.251

Indústria Brasileira

Requerente: Producer — Produtos
Cerâmicos Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 6
Artigos: Acoplamentos axiais, alavancas mecânicas, alavancas partes de
máquinas, anéis de segmento, anéis
partes de máquina s , antidetonantes
para motores, aquecedores de máquinas, arietes amuas, arran ques de
motores, apitos de máquinas, aros de
máquinas, balanceiros de máquinas,
bases de máquinas, barras de máquinas, bate-estacas, betoneiras, bielas,
Requerente: Companhia Carioca In- blocos partes de máquinas, bombas de
pistão, bombas elétricas, bombas hidustrial
dráulicas, braçadeiras de máquinas,
Local: Rio de Janeiro
braços de máquinas, brocas mecâniClasse: 41
cas, buchas de máquinas, burrinhos,
Artigos: Margarina vegetal
cabeçotes de máquinas, cadeias para
N9 872.252
máquinas, caixas partes de máquinas,
caldeiras de máquinas, câmbios, camisas para máquinas, canos partes de
máquinas, carburadores, cardans,
"carters", cilindros de máquinas, :olares para máquinas, compressores;
condutos para máquinas, cruzetas
máquinas, cubos para máquinas,
Requerente: Sandoz S.A. (Sandoz para
dínamos, discos de máquinas, dragas
A.G., Sandoz Ltda.)
mecânicas, eixos de máquinas, esca,Local: em Basiléia, Suíça
tais, esmeris de máquinas, facas parte
Artigos: Um preparado farmacêutico de
máquinas, ferramentas mecânicas.
Classe: 3
filtros de máquinas, frios, fresas,
para combater a tosse
radores de máquinas, furadores mecânicos, gatilhos de. máquinas, grelhas
N 9 872.253
de máquinas, guias partes de máquinas, _guinchos. hastes, -insulfadores
ar-rara máquinas, juntas para máquinas, lançadeiras para máquinas, lanças parte demáquinas, lubrificadores
inas, macacos, mancais
parte de máqu
antifricçãb, manivelas de máquinas,
máquinas abanadoras, máquinas afa doras, máquinas alizadoras, parafusos
para máquinas; pedais, pentes de máquinas, pilões mecânicos, placas )ara
'cornos. planetárias, platinados de matores, politrizes, pratos de máquinas,
ralos de máquinas, redutore-s para
máquinas, rolamentos de motores, calos partes de máquinas, rotativas, roteres, teares, tesouras, tornos, tremonhas, tubulações para caldeiras:
válvulas, partes de máquina, ventiladores, partes de máquinas, virabrcquins, volantes partes de máqui.las
Requerente: Prancer — Produtos
Classe:
Cerâmicos Ltda.
Artigos: i Alcatroados para constrin:Ses
Local: Guanabara
argila 'preparada para construçõ%,
Nome de Emprêsa
•

B El (I) TiJ 5A L

\ Indústria Brasileira-

Requerente: Salsa — Exportação'
Importação S.A.
Local: Guanabara
Classe: 8
Artigos: Abaixa-luzes, abajures, ahsorsômetros, acessórios de aparelhbs
elétricos, acendedores, actinômetras,
açucarímetros, acumuladores, adaptadores, aerômetros, alcoolônretros, Mternadores de corrente elétrica, alth
falantes, amassadeiras de uso doméstico, amortecedores elétricos, amperímetros, ampliadores, amplificadores,
analisadores, anéis de calibrar, anemômetros, antenas, anúncios elétricas;
aparelhos acendedores, aparelhos acionados por moedas, aparelhos aerofotogramétricos, aparelhos amplificadores, aparelhos aquecedores, aparelhos
aspiradores, aparelhos calibrador,
aparelhos científicos, aparelhos cinematográficos, aparelhos cosmográf icos, aparelhos de agrimensura, aparelhos de alarma, aparelhos de alta tensão, aparelhos de análise, aparelhos
de aproximação, aparelhos de ar refrigerado, aparelhos de assar, aparelhos
de astronomia, aparelhos de cocção,
aparelhos de c'om'unicação interna,
aparelhos de contrôle de calor, aparelhos de contrôle de fôrça, aparelhs
de contrôle de movimento, aparelhos
de contrôle de som, aparelhos de conRequerente: Salsa, — Exportação
trôle de temperatura, aparelhos de
Importação S.A.
cortar frios, aparelhos de encerar,
Local: Guanabara
aparelhos de engenharia, aparelhos de
Nome de. Emprêsa,
engomar, aparelhos de espargir, aparelhos de evaporação, aparelhos ae
N9 872.257
experiências científicas, aparelhos de
fermentação, aparelhos de física, aparelhos de fotodecalque, aparelhos de
fotografia, aparelhos de galvanoplastia, aparelhos de geodésia, aparelhos
de g eometria, aparelhos de iluminação, aparelhos de institutos de beleza;
ap arelhos de lavar de uso caseiro,
1 aparelhos de ligação, aparelhos de localizar, aparelhos de matar insetos,
ap arelhos de m e dição, aparelhos de
EXPoRrAcio IMPORTAÇÁO observação,
aparelhos de ordenha,a
ap arelhos de passar roupa, aparelhos
de pesar, aparelhos de proteção con(SÃO PA111..0)
tra acidente, aparelhos de rádio ; aparelhos de r e frigeração, aparelhes de
registrar, exceto de outras classes,
aparelhos de regular luz, som, etc.,
Requerente: Salsa — Exportação ap arelhos de se g urança, aparelhos de
separar, aparelhos de sinalização, apaImportação S.A.
relhos de sinfetadores não medicinas,
Local: Guanabara
ap arelhos de som, ap arelhos de teleClasses: 8 e ba
c omunicações, a parelhos de televisão,
• Gênero de Negócios: Título
ap arelhos de uso comum,
aparelhos
de Estabelecimento •
didáticos, aparelhos distribuidores, -7
ap arelhos d o mésticos, aparelhos
N9 872.258
elétricos, aparelhos eletro
apaa
relhos estabilizadores, dinâmicos,
aparelhoâ esterilizados, aparelhos experimentadores,
ap arelhos filtrantes, ap arelhos fotogranrétricos, aparelhos fotográficos,
aparelhos fototelegráficos, aparelhos
gas eificadores, aparelhos geofisicos,
ap arelhos hidráulicos, ap arckhos niExPoarixo IMPORTAÇÃO drométricos, aparelhos limpadores,
ap arelhos medidores, ap arelhos mete orológicos, aparelhos misturadores,
(OU ANAtiARA)
aparelhos ozonizadores, apanthoS
náuticos c i entíficos, aparelhos pasteurixadores, aparelhos projetores, apa•
relhos purificadores, ap
arelhos reatores, aparelhos rad iofônicos,
aparelhos
Requerente: Seisa
Expôrtação refrigeradores, aparelhos
radiotelegráa
Importação S.A.
ficos,
aparelhos
istradores, apareLocal: Guanabara
lhos reg uladores,reg
a
rep rodu•
Classes: 8 e 50
fores de imagens, apparelhos
arelhos reprodU•
Gênero de Negócios: Título
toras de sons, aparelhos retificadores,
de Estabelecimento
aparelhos se cadores, ap arelhos sele.

1 0. 1: O
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N 9 872.263
para - ralos,
tionados, aparelhos sinaladores, apa- cas, gás — bicos automáticos —, gás elétricas, pantÓmetros,
, pedometros, p êndulos,
relhos soldadore.s, a earelhos sonoros. — bombas — gás — bombas para •passixnetras
elétricos, pesagem —
aparelhos telefônicos, aparelhos ,tie- limpar tubos, gás -- bombas para penteadores
çams,strpuicmaeuno:
aparelhos
—
provar
—,
gás
—
contadores
—,
gás
gr ficos, aparelhos termostatos, apaala—n
relhos toca-discos, aparelhos ventila- — difusores —, gás — dispositivos tos" ___, pesos para balanças,
ppeésisnategiceeo, "pick - ups", pidores, apitos não de outras marcas, para lavar —, gás — distribuidores —, res, de 1160d'om
aseterloéstripciarsas,
aquecedores, aritonemetros, artigos gás — fogões, gás — fornos —, gas_os rlhúm
nez, pipetas, pielétricos, aspiradores de pó, assadores, gênios, gasômetros, geisers, geladeiras,
cÓpi0S, p istolas de pin. autoclaves, automáticas — chaves, irostopios, globos geográficos para eu- tar, planímetros, p1anisférid8;
PlUgS,
automáticos — aparelhos —, baterias, ensino, globos terrestres para ensino, pluviógrafos, pluviômetros, pluviosa,balanças, balcões frigoríficos, balizas, lucômetros, gnõm.onos, goniômetros, pios, polarimetros, polariscopios, poLei- •
barógrafos, barômetros, bazimetros, glucômetros, gnômonos, goniômetros, ,tenciômetros, prismas, iirojetorfeislmceis-,
elo e Representações Ltda.
Local: São Paulo
batedeiras de uso doméstico, baterias, grafonolas, gramofones, gravadores, nematograficos, projetores de
Classe: 23 ,- benjamins, binóculos, bitolas, bobinas, gravimetros, gravoscópios, grupos con- prOjetores de imagens, projetores de
bombas de ar não mecânicas, borbo- versores, harmonômetvos, hectógrafo, luz, propulsores, prumos, pulverizado- Artigos: tecidos de algodão, tecidos
de
alpaca,
aparas'
de tecidos,- tecidos,
letas automáticas, bules elétricos, bu- hectograma hectoésteres, hectômetro, res, quasrantes, quadros de eletricida- de casemira, ;tecidos
a,se, tecidos zinas, bússolas, butirômetros, caixas helicógrafo, heliômetro, helisocópios. de, queimadores de óleo, radiofonus, de gorgorão, tecidos dedelinho,
linhaautomáticas não de outras marcas, heliostatos,• heliotermômetros, herbá- rádios, refletores, regadores, registra- gem, musseline, jersey, tecldos de
nycaixas elétricas, calibradores, câmaras rios didáticos, herômetros, hidrantes, dores de atmosfera, registros automá- lon, tecidos de ramy, tecidos de seda,
de aparelhos, câmaras fotográficas, hidráulicos — aparelhos —; hicrobarõ- ticos, secadores, sereais de aviso, ce- tecidos de entremeados 4 prata, tecâmaras frigoríficas, câmaras de cine- metros, hidrodinamômetros, hidrógra- reais de alarma, sifões e sextantes cidos de celulose,, tecidos de cetim,
ma, câmara de televisão, campainhas fos, hidrômetros, hidrostatos, hidrotis
tecidos de cânhamo, flanela, tecidos
elétricas, carregadores automáticos, metros, s ,..higrômetros, higroscópios,
impermeáveis, tecidos itipregnados,
tarregadoreá pneumáticos, cartas as- hipsômetros, hodâmetros, holofotes, TERMOS- DEPOSITADOS EM 16 de carvão para revestim ntos, camDE DEZEMBRO DE 1968
trográficas, cartas geográficas, cartas horizontes artificiais, shorse Singers'',
braia, sarja, veludo, vise se e retanáuticas, chapas de aparelhos elétri- incubadores, indicadores automáticos,
lhos de tecidoindicadores de detenção de curto-cirIsTv 872.260
cos, chassis, chaves automáticas, chaIV9 872.264
ves de alavancas, • chaves elétricas, cuito, indicadores de aparelhos elétriI
•
chaves magnéticas, chocadeiras, chu- cos, indicadores de corrente, indicados.
•
yeiros elétricos, ciclômetros, cinemato- res de elevadores, indicadores de essa=
nIAREEYji:
gráficos, clinômetros, cloradores, coli- cemento, indicadores de flexões, indiInd.' Brasileira
madores, colorímetros, comandos à, cadores de fõrça motriz, indicadores
distância, combustores de gás, com- de nível, indicadores de pêso, iridica"equerente: Auto Pôsto "Markey"passos, comutadores, condensadores, dores de preços (taxímetros e similaLimitada 'contadores automáticos, contadores de res), indicadores de pressão de gás,
Locai: São Pau o
rotação, conversores, controladores — indicadores de pressão de vácuo, indiClasse: 47
aparelhos —, coordenadores — apare- cadores de quantidade, indicadores de
Artigos: álcool motor, cera para ilulhos —, coordenatógrafos, cognetelei- tensão, indicadoree para motores, inMnação, carvão vegetal ou mineral,
ras, cometas elétricas, cometas para dicadores para válvulas, injetores, iníicool carburado, cera para iluminaseticidas
não-agrícolas
—
aparelhos
:veículos, correntes de agrimensor,
Ao, fluidas combustíveis, fluidos lu—,
instrumentos
científicos,
instrucortadeiras de fotografia, cortadores
brificantes, fluidos para freios, fluimentos
de
cálculos,
instrumentos
de
de uso doméstico — aparelhos —, cris'os para iluminação, fluídbs para iscontrôle
mecânico,
instrumentos
de
fítais de radie, cromastocópios, cronóq'ueiros, gorduras para lubrificação,
sica,
instrumentos
matemáticos,
insgratos, cronômetros, curvimetros, deniluminação, -graxas lubri icante,s, lesímetros, descascadores. de uso domés- trumentos náuticos científicos, internha, lubrificahtes de que quer espécomunicadores,
interruptores,
isoladotico, despertadores, diais, diafragmas,
ale, óleos 'para aquedm1 nto, óleos
isolantes — fitas —, isolantes kadidático — material .—, didáticos — res,
para iluminação e para üns lubrifileidoscópios,
lactoscópios,
lâmpadas
sparelhos dinamómetros, discos
cantes, turfa,.querosene e Petróleo reautomáticos, discos fonografados, dis- lampiões, lanternas de pilhas, lanterfinado, gasolina e gás solidificado e
nas
elétricas,
lanternas
simples,
lerei. tos gravados, discos para cálculo, dis- ras,- lensômetros, lentes, linimetros,
' *
para aquecimento
cos sonoros, discos telefônicos, distrinigraf
os,
liquidificadores,
lisimetras,
buidores de eletricidade, dispositivos
N9 872.26s
mecânicos ou elétricos para cortines, lucímetros, lunetas, lupas, lustre Requerente: Empresa de Transportes
duchas, ebulidores, ecobatímetros, eje- maçaricos, rnacrômetros, magnetóg,ra- dos Motoristas do Brasil Limitada
Local: São Paulo
tores, eletróforo, eletroscópios, ence- f os, megnetômetros, manipuladores,
"EbGOTEC-EXECUÇXO
Classes: 33 e 50
radeiras, equipamentos de aparelhos manômetros, mapas astrográficos, maDE REDE DE LGUA E
Insígnia
elétricos, equipamentos elétricos de pas de astronomia, mapas' geográficos,
uso caseiro, equipamentos para sin- mapas marítimos, mapas náuticos,
ESGOTA OFICIAL E
N° 872.261
cronização, espelhos para instalação máquinas afiadoras, de uso doméstico,
PARTICULAR" r
elétrica, espectroscópios, espetógrafos, máquinas cinematográficas, máquinas
espremedores de uso doméstico, es- cortadoras de uso doméstico, máquiI
quadro, exceto para desenho, estabili- nas de fazer café, de uso doméstico,
1
"SOÇODLES"
eadores de pressão, estabilizadores de máquinas de lavar legumes, de uso
Oalvão
Algeir
Requerente:
voltagem, estádias, estadimetros, este- doméstico, máquina de lavar pratos,
. de Oliveira i
nôm etros, estereoscópios, estereogras- de uso doméstico, máquinas de reass
Local: São Paul
f ocópios, estereômetros, estercoplani- ou picar carne, de uso doméstico, máClasses: 33 e 59
Requerente: -Dr. .Leon •Sznifer
metros, estereopticons, estesiômetros, quinas de moer ou picar carne, de
Ttulo
i
Local: São Paulo
ésistèmetros, esticadores — apare- uso doméstico, máquinas de moer ou
Classes: 33 e 50
lha;
estilômetros, estrada de ferro picar legumes, de uso doméstico, má,
,
N9 872.266 i
TitulO
/ 1
--- aparelhos —, estradas de ferro — quinas falantes, máquinas .fotográficontrôle
estrada de ferro — sinais cas, máquinas lavadoras, de uso doSUCRIBOM
872.262
N9
méstico,
máquinas
limpadoras,
de
use
automáticos —, estrada de ferro —
Ind. Exasilaira
Zisterna, de sinalização —, estufas de doméstico, máquinas . picadoras, de
aquecimento, estufes pesa plantas, uso doméstico, máquinas registradoendiômetros, ensino . — material — ras, exceto de escritório, máquinas
Requerente: Societé de Sucreries
ervaporâmetros, exaustores, exceto de máquinas marcadoras de passagens,
"GENOIÍEZ°
Brésiliennes '
máquinas, experimentadores de ovos, máquinas marcadoras de roupas, marLocal:
São Paulo
Ind.
Brasileira
cadoras
automáticas,
marcadores
elé-exposômetros; extintores de incêndio.
Classe: 41
tricos,
matemáticos
—
instrumentos
Iantoscópios, faroletes, faróis, fechaArtigos: açúcar',
portas automáticos, fecha - portas —, medidoras de altura, medidores de Requerente: Genovez — Cristal Arte
distância,
medidores
de
fôrça,
mediN9 872.267
-pneumáticos, fddera, ferros elétricos
-Limitada
para soldas, ferro para passar e engo- dores de intervalo, medidores de pêso, •
Local: São Paulo
/
mar, fervedores, filmes revelados, fil- medidores de pressão, medidores de
Classe: 14
trantes - aparelhos -, filtros automá- rosca, medidores de volume, 'medidoticos, fios - aparelhos elétricos -, fí- res em geral, medidores graduados, Artigos: ampolas ,aparelhos para
sica - instrumentos , fitas métricas. megafones, megâínetros, megascópios, água, aparelhos de café, aparelhos de
fixos dentados, fleximetros, "flushes" mescladores, meteorológicos — apare- chá, aparelhos de jantar, aparelhos
focagem de instruireentos óticos, focas: lhos —, meteoroscópios, metrônomos, para refrescos, cálices, bules, caçalizadores para câmaras, fogareiro (elé- metros, microfones, micrômetros, mi- rolas, cadinhos, compoteira, confei13RASILEiFiA
trico ou não), fogões (elétricos Ou croscópios, micrótomos, Miras de base, teiras, copos, pratos, potes, saleiros,
1
não), fonendoscópios, fones, fonográ- miras graduadas, misturadores de lí- jarros, espelhos, cântaros filtros,
ticas - máquinas .-, fonográficos — quidos, moedores, de uso doméstico, queijeiras, vasilhames, vasos, tijelas, ...,„.,.....à,--.....—~"
discos -' fonógrafos, fonte de cabeça, molinetes hidráulicos, mostradores, vidros em composições especiais, vifonômetros, fonoscópios, fôrmas elé- níveis, objetivas fotográficas, óculos, dro comum, vidro em pó, vidro latricas, fornos, fosteroscópios, fotode- odômetros, oscilógrafos, oxiladores minado, vidros para uso não espe- Requerente: Embalux — Émbalagens
ozonômetros, ozonosco- cificado, xícaras, cubos, castiçais,
calcadores, fotófonos, fotográficas — ozoitizadores,
Plásticas Ltda.,
p atrões, painéis de aparelhos elé- frascos, recipientes, refletores, vidratroe, fotoscópios, freqüência - apare- pios,
Local: São Paulo
ças e redomas
lhos -, freqüência - medidores -, fre- tricos, panelas de pressão, panelas
Classe: 28
qiiencimetros, fusíveis — bases —, fuArti g os: para distinguir embalagens
síveis. — chaves, gabaritos, galactômeplásticas
PREÇO DO NúMERO DE HO 1E: NCR$ 0,11,
tros, golvanômetros, garrafas térml-
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