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REVISTA DA PROPRIEDADE

N O 385.508 - Armando Curia.

149 385.509 - M. W. Simonsen
Filhos S. A. Importação e Exporta.
ção.
INDUSTRIAL
Serviço de Recepção,
•NO 385.511 - Metallwerke Plansee
Aktiengesellschaft.
Informação e Expedição
149 384.891 - Dr. Nestor da Rocha N O 385.432 - Szlarna Kaeowlez,.
NO 385.512 - Sertec Serviços Téc.
Bressane Filho,
149 385.433 - Dispetrol S. A. In- ncos Aeronáuticas Ltda.
EXPEDIENTE DE 17 DE MARÇO
NO 384.899 - Nelson Corrêa Barbosa dústria e Comércio Representações.
NO 385.516 - Pecuária Paraíba LiDE 1969
149 384.904'
Metallwerke Planam
NO 385.437 - Goyesca Decoração . Li- mitada.
Aktiengesellschaft.
minada.
mitada,
No 385.518 - Elias Miguel José.
Diversos:
N9 384.975 - Editora La Selva S.A.
N9 385.438 - Pedro Lopes da Silva.
No 385.521 - Partibras Participa
149
384.985
Nemer
Bechara•Saliba.
N9 385.440 - Comissária Salto ção e Comércio Ltda.
Foram mandados cancelar os regis149
384.993
Cia.
Cestari
IndúsGrande Ltda. Corretagem de Imóveis • NO 385.522 - Detelux do Brasil S.
tres abaixo mencionados . de acôrdo
tuas de Oleos Vegetais.
NO 385.441 -- Padaria e Confeitaria A. Indústria. Quhnica.
com o art. 110, § l o do Código.
149 385.013 - Gráfica Itarnsrati Li- Martagua, Ltda.
NO 385.524 - Pisovinil Comeicial
Registros - Requerentes
Mitada.
N9 385.442 - - Tecidos Nemr Ltda. e Industrial de pisos Ltda.
149
385.023
Leon
Israel
Garbarz.
N9
385.443 - Cione Cia. Industrial
779 384.497 - Cia. Brasileira de
NO 385.549 - Vieira e Cia.
N9 385.028 - Editora Noticias Po- de Oleos de Nordeste.
Habitação Popular.
No
385.552 - Peças ,Muvilop de Papulares
S.
A.
No
385.448 - Indústria e Comércio
No 384.528 - Cia. Nacional de Pie.
ra.brizas Ltda.
149 385.046 -- Gráfica Folhibras Li- de Móveis Pessoto Ltda.
sentes Conap.
NO 385.452 - Predial Pernambuco No 385553 - Mecanica 403 Ltda.
N 9 384.529 - Cia. de Autmnóvel5 mitacia.
149 385.099 - 'elicio Pinto.
149 385.554 - Cruz Alta Indústria da
Limitada.
Palacio.
149 385.178 - Beiriz Comércio e AdNO 385.453
Predial Pernambuco Fosforos S. A.
N9 385.556 - ii?atrick Ganley.
No 384 541 -- Editora Elpa Ltda. • ministraçáo L tda.
Limitada.
N9 384.575 - Artepres Metalurgica
No 385.557 - Szlama Kacmvicz.
149 385.400 - Sogrim Eoc, Agrícola - N o 485.454 - Predial Pernambuco
-14 0 385.561 - Juan Valia Ferrer Joái)
Arte Precisão Ltda.
è
Ltda..
Limitada.
^
14 9
384.601 - Consórcio Noroeste N9 385.401 - Viação Capricho Li- 149 385.455
Predial Pernambuco Pratas Valia, Nair Pratas Valls e AlJauense de Transportes Ltda.
fredo Prates 'Valls.
mitada.
Limitada.
39 385.402
N9 384.618 - Editora La Selva S.A.
- José Helio de Mas- NO 363.462 - Tertec Termotécnica
N9 385.563 - José Praça.
384.623--- Profusa Produtos para. quita.
Sociedade Anônima.
N9 385.566
Lojas Novel S. A.
Fundição S. A.
N9 385.403 :- Çiti. de Hotéis CoNo 385.463 - Euripedes Dias.
Comercial eImportadora.
149 384.630 - Soe.. Industrial e Co- modoro.
NO 385,467
Indústria de Móveis NO 385.567 - Delbras S. A. Engemerc.al cie "Brinquedos Basinfantil . Li- 149 385.404 - Eletroferro Industrial Meridional Ltda.nharia. Indústria e Comércio.
aunada.
Limitada.
149 385.469 - Scc. Agrícola Vai de
No 385.568 - Fogal .Galvanizaçãe)
N9
385.403
Emprêsa.
Limpadora
Graça
Ltda.
. N9 384.635 - Moinho Sehni-Dei S. Pan‘Americana Ltda.
a Fogo Ltda.
No
385.470
Ma
.arouf
Molhem
Indústria e Comércio.
Nç' 385.564 - Binasa Soc.
N9 .385.407 - Cia. Gráfica Brasi- Ghaz.ale.
149 384.645 Ricardo Seabra Moura leira
leira de Empre-'7climentos Ltda.
S.
A.
Ci
gebras.
• NO 385.471
V". D. de Andrade N9 385.571 - Bernardino Muller.
Pinto •e Cesar Henrique Moura de N9 385.408 Panificadora Jardim D. T. Lar.
Seabra Rangel.
N o .385.582 - Comolago Indústria e
Centenário.
NO
385.472
Cidiaide
Indústria de Comércio S. A.
149 384.668
Banco Riograndense N9 385.409 - Boutique Orlando
Roupas
Feitas
Ltda.
de Expansão Económica S. A.
No 385.583 - Representações e Cor.
1n1 9 385.476 - Francisco de Assis
No 384.671- Metalurgica Nelux Li-. ninada.
retagens Itapoan Ltda.
N9
385.410
Peças
Muvilop
de
-PáRebello,
minada.
N9 385.586 - Fumei Fundição de
Ltda.
No 385.477 -- Modas Kimono Ltda, Metais
N9 384.683 - Algos industrial S.A. ro;-brisas
Ltda.
149 385.411 - Peças Muvilop de PáNO
385.478
Máquina
de
Arroz
e
No 384.705 - Entregadora . e Trans- roi-brisas Ltda.
N
o
385.592
- Bolbras Soo. Interna.
MarcenariaRainha
da
Paz
Ltda.
portadora Jatai Ltda.
NO 385.312 - Peças Muvilop do PáNo 385.479 - Braspetrol Transpor- cional de Minérios Ltda.
•
•
N^ 384.709
Aldair Tcodorti da ra-brisas Ltda.
N9' 385.597 - G. André e Cia.
tadora- Brasileira de Petróleo Ltda.
Silva e Adivo de Oliveira.
149 385.413 - Peças Muvilop dê Pa- No 385.481 - Cia. de Hotéis Co- znitada.
149 384.715 - Tavares e Bokel Cor- rabriza.s Ltda.
N9 385.604 -- Alvaro Costa.
modoro.
retagens Ltda.
149 385.414 -- Peças Muvilop de PaNO 385.606 - Incoelbra Industrial
No 385.482 -- Bruimac S. A. Corabrizas
Ltda.
No 384.754 - Rural Pinho Ltda..
mércio e Indústria.
e Comercial F'Á.,,..!onica Brasileira Já-.
,N9
385.415
Peças
Muvilep
de
Pa149 384.764
NO 385.484 - Feira das Ferragens noitada.
Indústria de Utensírabrizas Ltda.
• 149 385.507 - Graaf Indústria
lios Domésticos }leiloe.
e Domésticos Domefer Ltda.
N9
885.416
Expanda
Organização
No 384.768 - A gui naldo Costa Mat.N9 385.486 - Indústria de Ferra- zincas Ltda.
de
Publicidade
Ltda.
tes.
N9 385.758 - Cifro Cine-Propag,an-.
mentas Agrícolas Fergal Ltda. •
No 385.417 - Agropecuária Comer149 384.78:3 - Predial Alteza S. A.
149 385.488 - Omir Gomes de Sá da S. A.
cial
e-imobiliária
Bragera
'Ltda.
Rocha.
149 384.814 - Alvaro _MoraeS dos
149 385.805
Uno Engenharia IA.
- 149 385.418 . - Moysés Dana e Irmão
Santos.
NO 385.489 - Resma S. A. Indús- mitaeT,.
Limitada:
•'
N9 384.817 - Fiexel 'Administração
trias Químicas.
No 385.817 .- Peças MuviloP de Pa.
149 385.421 --- Metalurgias Guara- No 385.491 - Entregadora Barra
e Agro Pecuária S. A.
rabrizas Ltda.
pari
Ltda./
Funda Ltda.
149 384.832 - D. Nestor da Rocha
NO 385.862 - ,C V D S.A. Investi.
N 9 385.422 - Fundição e Recupe- 149 385.494 - Tertec Termotecnic,a,
Bressane Filho.
mentos.
racão Ribemeta! Ltda..
Sociedade
Anônima,
149 384.833 - Dr. Nestor da Rocha
NO 385.866 - . Mecanica e Industrial
N9 385.423 - Herme. Comercial.
N O 385.495 - Argemiro Dias PerErassane Filho.
Bohrer Ltda.
Importadora e ExpOrtadora Ltda.
.• .
149 384.868 - Lajes -Tetoiar Ltda.
N9 385.425 - Comércio Importaçãe
N.,' 385.499 - Panificadora Flor da No 385.867 - Imobiliária e Repre-•
140 384.884 -- Importadora . e Exporvontações Leclan Ltda.
e Genero Anmenticics Importal Li_ j 'uventude
Ltda.
tadora Samild Ltda.
N9 385.868 - Azecar S. A. Inclito
14 9. 384.887 - Mar.stur Agência de rrit^•ch
385.501
Casa
dos
C•ossinetes
tria e Comércio.
149 355.427 - Ma.quitis Industria deic cinercio e • Importação Ltda.
• i?tissag,ens, cambio e Turismo.
Peças em Go:al Ltda.
Ni' 3E5.506 - Eraklit Indústria Era- NO 385.870 - Landai S. A. Admi.
149 384.860 - D. Nes.tor da Rocha 149 335.428 - Laxado É. A. Erige- !leira
. cIT: Materiais de Construcões Li- nistração Participação e Comércio.
Ereossane
NO 385.872 - Sulco Tintas e Ver.,"
raiaria Comércio e ind•fastria.
nitada.
nize4 Ltda.

-
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No 385.686 --- Argos Industrial
IV 385.778 - Duraflex Soc. Mar-I N O 385.843
de Hotéis Co- ECISA - Engenharia C•omércio e
S.A.
cantil Brasileira Ltda.
Inodoro.
in
dústric. S.A. (oposição aos -termos:
No
385.690
NO 385.779 - Mecânica Dainoma.
Auto-Union
No 385.844
de Hotéis Co- NO £:66 843 - marca ENGISA. No
G.m.b.H.
qui Ltda.
inodoro.
866.840 - nome com. ENGISA - EnNO 385.692 - Auto Peças Bira
O 385.782 - Acqualit Artefatos
NO 385.845 - Cia. de Hotéis Co- genharia e • Construeões Ltda.
Ltda.
de Cimento Ltda.,
m :- ero.
Pereira Lopes - IBESA - IndúsNO 385.594 - Bureau Mercantil
N O 385.783 - Giuseppe Diacevo,
N9 385.846 - Cia. de Hotéis Co- tria e Comércio S.A. (oposição aos
de Imóveis Ltda.
NO 385.785 - Metalúrgica Golin modoro.
termos: ;TO 865.375 - reqrea CrediNO 385.698 ___ Transportadora, João Ltda.
No 385.847 - Cia. de Hotéis Co- matic. N 865.376 - Credimatie Rau.
Dias Ltda.
Na 385.786 - Elmar Eletrônica e modoro.
Spumar - Espuma de Nylon S.A..
NO 385.699 - Tecidos Venieris Mercantil S.A.
NO 385.849 - Cia. de Hotéis Co- Indústria e Comércio (oposição aos
Ltda.
NO 385.794 - Ind. de Papéis Mo- modoro.
termos. : Na 865.895 - 855.896 - marNO 385.704
Cereais Centra .Sul nity S.A.
N O 385.850 - Cia. de Hotéis Co- ca Pirilene Nos 866.318 - 866.319Ltda.
modoro.
856.320 - 866.321 - marca Norlene.
ConstrutoNO 385.796 - Cagil
NO 385.708 - Associação dos Ser., ra e Imobiliria Ltda.
No 385.851 - Cia. de Hotéis Co- Sylvio de Abreu Neves (oposição ao
modoro.
termo no 869.057 - marca Diálogo).
vidores Civis do Brasil.
Na 385.797 - Eletro Colombo
No 385.709 - Associação dos Ser- Ltda.
No 385.852 - Cia. de Hotéis CoDibra, S.A. Indústria e Comércio
modoro.
vidores Civis do Brasil.
N9 385.802 - Produtos AlimentíNo 385.713 - J. Henriques Alves. cios Bandeirante Ltda.
Na 385.853 - 7 'Coroa Indústria d: (oposição ao termo n o 865.964, nome
com.: Disbra S.A. Editôra e DistriNo 385.714 - Associação dos SerNo 385.807 - Mocrelação e Fundi- Rádios Ltda.
buidora Brasileira).
N9 385.860 - Walter Seyssel.
vidores Civis do Brasil.
ção Artécnica, Ltda.
de Perfumaria S.A.
N O 385.716 - Metalúrgica Miraglia
No 385.863 - Indústria e Comércio (oaFinanciera
Agro InNo 385.809 - Ibicatú
osairo ao • terino n9 863.798, marca
Ltda.
de Móveis Sideral Ltda. - Cance- D pm
dustrial S.A.
NO 385.812 - Metalúrgica Oligon lem-se • os registros.
•dfr
No 385.717 - Produtil Ind. e CoAguas Sanitárias Super-Globo de
Foram mandados cancelar as pa- Ribeirão
Ltda.
mércio e Representações Ltda.
Preto Ltda. (oposição ao
Beiriz
Comerá()
e
tentes
abaixo
mencionados
de acôrdo termo n9 865.135,
NO 385.813
N9 385.719 - Frigorifico Serrano
marca Limpa.Já).
com o art. 22, § 1 9 do código.
Administração Ltda.
Ltda.
Quima.nil
Indústrias Químicas S.A.
NO
Beiriz
Comércio
e
NO
385.814
78.857
Farbenfabriken
Bayer
NO 385.720 - Victor c:e 'Oliveira
(oposieão ao termo n9 f65.943, marca
Aktiengesellschaft.
Administração Ltda.
Costa.
Quimogel).
No
Beiriz
Comércio
e
No
385.815
78.892
Baxter
LaboratoireS,
No 385.721 - Ind. Têxteis Leoni
Club de Rebatas do Flamengo (opoInc.
Administração Ltda.
Ltda.
sição ao termo no 662.777, marca FlaNO 385.722 - Safari - Sertões N9 385.816 - Beiriz Comércio e NO 78.89S - E.I. Du Pont de Ne- mengo).
mours and Company.
Administração Ltda.
Organização Promotora de Caça
Cia. Metalúrgica Barbará (oposi Na 78.899 - Regia Nationale das ção
NO 385.819 - Ceibrasil Cia. EnPesca Ltda.
ao termo n a 864.684, marca DuUsines
Renault.
dústria.
ganharia
e
In
No 385.724 - Cartonagem Nilópatil) .
N9
Maximiliano
Fran78.908
Fábrica
Italiana
Mag385.820
No
lis Ltda.
• D'Abronzo S.A. Comércio e IndúsnetÁ"; Iarelli S.p.A.
cisco José Maria meyen.
tria de Etebida-s (oposição ao têrmo no
• No 385.726 - .Refrigeração Ocos.» No 385.821 - Editora Outubro
N Y 78.909 - Shipelle Limited.
marca 2 Tatu).
Ltda.
Na : 78.917 -- Eltronik Ind. e Co- 864.791,
Ltda.
CIPLAN - Coordenação de inves
N° 385.729 - Guias Informativos
No 385.827 - Elevadores Mundial mércio de Artigos Eletrônicos Ltda.
timentos e Planejamento Econômico
Veneza Ltda.
Na 78.919 - Orlando Mendes AI- Ltda. (onosiçáo ao -termo n 9 868.312,
Ltda.
NO 385.732 -- Editora La Selva N9 385.828 - Expresso Sul Ame- vez de: Araújo.
titulo CEPLAM - Consultoria de
Ltda.
Na 78.921 - Vete S.p.A.
ricano Ltda.
Emp resas e Planejamento de MerNo 385.830 - Helvecio Rodrigues NO 78.923 - Yasuhisa Goto - Can- cado).
385.734
Brasireagent
Ind.
No
P
eelem-se os registros.
de Magalhães & .Cia. Ltda.
de Produtos Químicos Ltda. .
Cia.. Santo Amaro de Automoveis
N9 385.834 - Panauto S.A. Indús(oposição ao termo no 863.674, marca
Ltda.
NO 385.735 - Construtora Miran- tria e Comérc io.
Santo Amaro).
NO 385.836 - Cia. Industrial PoliA Cia. Produtos Confiança S.A.
te Ltda.
técnica 'Cip.
(oposição aos trmos: N os 859.740 - Lanifício Sulriograndense S.
A.
NQ 385.737 - Alamo Tmpreendi- técnica - CIP.
869.741 - 871.812.
(oposição ao termo n a 865.114, marca.
mentos Imobiliários Ltda.
Youpala).
No 385.740 - Profusa - Produtos
Ernesto eug,ebauer S.A. Inds. Reu.
Para Fundição S.A.
nidas (oposiçãb ao têrmo no 866.866;
Mansur.
N9 385.741 - Salomão
..
marca Super-Pão Vitaminado Gaú.
cho).
No 385.742 - Esatau Eletromecânica Ltda.
• S. Paulo Alpargai-as S.A. (oposi•-,
NO 385.743 - Vitalino J. .Spado, &
ção ao termo n 9 254.129, marca Eter•,,
Cia.
pol).
No 385.745 - Bagltoli, Marcos &
Cia. Ltda.
INCAFA -- Indústria e Comércio de •
Cafés Finos S. A. (oposição ao termo
NO 385.746 - Exportadora Viann9 869.649 marca Sul Centro Norte).5,'
na Braga S.A.
COCIBRA - Engenharia Indústria
N9 385.750 - José Colatrello Santo Machado de Souza.
e esmerei° S.A. (op-osicão ao termo„:
NO 385.751 - Manoel Vicente &
n9 863.881, marca C•OCIBRA).
Casas Banha Comércio e InIrmãos.
Impéisto sôbre Produtos Industrializados
de
Móveis
Esdústria S.A. (oposição ao termo no'
NO 385.752 -: Ind.
865.273, título Super-Mercado da
tofados PensilvÉinia Ltda.
DECRETO-LEI N9 400, DE 30-12-68
N9 385.753 - Ind. e Comércio de
Tecidos e Confecções Abrajtex Ltda.
CCDTMA - Máquinas e Acessórios,.
S.A. (oposicão ao termo n o 867.390,
• No 385.755 - Moinho Selmi-Lei
marca CODIPA).
S.A. Ind. e Comércio.
Hasenclever Fábrica Metalúrgica
N9 385,756 - Moinho Selini-Lei
Divulgação ..11. 9 1.088
S.A. (oposição ao termo n o 867.095,
S.A. Ind. e Comércio.
, marca Hava).
N O 385.760 - Produções Cinemato/5
Cia. Santo Amaro de Automóveis
gráficas R.F. Farias Ltda.
(oposição
ao
termo
no
863.658,
marca
PREÇO: 0,30
NO 385.761 - Francisco de Assis
c anto Amaro).
Chateaubriand Bandeira de Mala.
Chapéus Bandeirantes S.A. - InN9 385.762 - Marcenaria Driluz
dústria e Comércio (oposição ao terInd. e Comércio Ltda.
nmer)
o11. 9 865.674. marca Chablum).
N9 385.763 - Carbograf Com. e
Imobiliária Wagner S.A. (oposiRepresentações Ltda.
À
VENDA
ção no termo n 9 868.449, marca WagNo 385.765 - Chemer-Tex Ind. e
Comércio de Roupas Ltda,
No 385.766 - Djalma Neves FerNa Guanabara
Car!os Pereira Indústrias Químicas reira.
S.A, (op eelçao ao termo no 861.159,
Na 385.767 - Imobiliária Beiramarca
Cruz Azul).
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves 1
Mar Ltda.
S.A. Institutos Terapeutices Reu•
385.763
Aguinaldo
da
Costa
No
nidos Labofarma, (oposição ao termo
Mattos.
Agência I: Ministério da Fazenda
no 269.734, marca Deflogin).
385.770
Construtora
PresiNo
Técno-Quimica S.A. (oposição ao
dente S.A.
ténno n9 834.683, marca Muranil).
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal
Vetor S A. Comércio e Importação
No 385.771 - Marciara Comercial
(oposição ao ter-mó n9 870.227), marca
de Plásticos Ltda.
Vetor).
Em Brasília
NO 385.773 - Cia de Hotéis CoLabs. Leaetit S. A. (oposição ao
modoro.
te-me n o 862.514.. marca Estren`tabi).
Na sede do DIN
No 385.774 - Cio, do Flotéls CoIndústria Tapetes Atiântcla •S. A.
modoro.
- ITA (oposição ao têrmo n9 868.935,
NO 385.777 - Ahmed Murad
maroi Rex),
•

MERCADORIAS
ESTRANGEIRAS
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149 601.069 - Mag.ei Tapeçaria, Deao terever
Limited
Unil
Indústrias
Elétricas 'e Musicais(oposição
Fáe
Agrominas S.A. Administração
867.803, expressão Super Viva corações Ltda.
mo
no
brica
Odeon
S.A.
(oposição
ao
teruisa
(oposição
ao
termo
número
Pesq
149 601.302 - -Condomínio do EdiFase 2).
mo: 866.409, marca Sacrodisc).
869.056, marca Agrominas).
fício Abaete.
SERPEL - Serviços de Publicações Supermercado Peg-Pag S.A. (opo149 601.350 - Manufatura T.on, •:riDIVISÃO DE MARCAS
laspecializadas Ltda. (oposição ao ter- sição ao têrmo no 808.772, nome com
nense de Artefatos de Vime Ltda.
tno 1W 869.272, marca Resumo Moder- Pague Pouco - Supermercado Ltda.).
' e
N9 601.352 - Artisitalia
Casa Sano S.A. • Indústria e CoRio, 17 de março de 1969
no).
Comércio de Tecidos Ltda.
Orval Indústria e Comércio de Pro- mércio (oposição ao termo n 9 865-.230.
• •Marcas Deferidas
Indústria e
149 601.354 - Dipol
dutos Químicos Ltda. (oposição ao marca Sanosal).
Comércio de Borracha Ltda.
termo n9 871.305, marca Algamera).
Walpa Indústria e Comércio N 9 239.132 - Terra Nova - ImoPanicadora, Mala
149 601.371
Churrascaria Rodeio Ltda. (oposi- Eletro-Metalúrgica Ltda. (oposição biliária Terra Nova _Ltda. - classe Ltda.
.ção ao tenro n9 871.552, marca Ro- ao termo n.o 870.954, marca Eletro- n9 16.
Bar
Salsic"aar'a
'Organiza- N9 601.385 - Ltda. e
N9 324.464 - Reina
deio).
•
Valpa)
.
Torrão
de
Ouro
Perfumarias Phebo S.A. (oposição Bicicletas Monark S.A. (opos'ição ções, Importações Reina Ltda. .
No 601.388 - José de Rila-mao •
.ac termo n9 864.717, marca Pethros). ao termo n9 868.672, marca Mini-Ma- classe 11.
N9 601.412 - Metaloast Fundição
534.365
Illuàramatic
N9
Tintas Ypiranga S.A. (oposição aas serati) .
de Não-Ferrosos Ltda.
Standard
Electrica
S.A.
classe
3.
têrmos: N9 s 866.858 - 866.859 149 601.502 - Corisco Proclatoa
Farei Propaganda S.A. (oposição Bra,un - classe 18.
866.860, marca Coralprimer).
Elétricos Ltda.
larnest a-No 541.191 - Grip
Idala S.A. (oposição aos .,term.os: ao termo no 864.232, marca Fercima).
N o 601.509 - Confecções Ze Beto
No 550.192 - .Turin - Giuseppe Ltda.
Nos 867.252 - 867.253, marca Doces Malharia Águia. S.A. (oposição aos
•
termos: N9 872.925, marca Aguiasul. Van.ossi -- classe 41.
Cai-alheira Ltda.).
No 601.529 - Laj - .Emprierairee
No 551.11.6 . - Emege•- Emege, So- N9 872.924, marca Águia).
Mão-de-Obra Ltda.
' Sociedade Técnica de Materiais SoSociété des Carburateurs Solex ciedad Anonima, Industrial Comercial deNo
601.531 - Serraria. Serra ais
tema S.A. (oposição aos termos: T-Ps (oposição ffos termos: N os. 864.606 - Inmobiliaria y Financiara - classe 2.
Dourados S.A. Comércio e IncItIs865.090, marca Scatena). 864.609, marca Coldex).
865.089
N9 551.668 - Mias Universe - Miss trias.
Solartron Eletronic Group Limited Pirelli Società Per Azioni (oposição Universe Inc
classe- 48.
(oposição aos termos: N os 864.163 - aos termos: Nos 865.895 - 865.896, INT9 551.669 - Miss "Universe
Mim 149 601.542 - Lanches Primor Lida,.
864..166 - 864.155, marca Soletra). marca Pirilene).
Nos 601.550 - 601.552 - 601.553 Universe Inc - classe 49.
Mercúrio Marcas e patentes Ltda.
No 556.634 - Compactos em. Para- 601.555 - 601.556 - 601.557- 601.553
(oposição aos termos: N 9 864.414, Lady Modas . S.A. Indústria e Co- da - Geraldo Liepmann Loewenberg - Consórcio Brasileiro de Imóveis
marca Mercur - N9 864.414, marca melado (oposição aos termos: Núme- - classe ' 32.
Coniércio e Indústria S.A.
Meacur. No 864.414, marca Mer- ros 869.023, marca Wallaby Sport. -e- Ser oiço
N9 601.617 - S
No 561.580 - Diplomata - Cia.
cur. - No 864.414, marca, Mercur.
N9 8'72.789, marca Pristlady).
Fiação e Tecidos Santa Adelia - clas- de Utilidade Médica Ltda.
A Cia. Antárctica, Paulista Indús- se 34.
5. A. Jornal do Brasil (oposição aos
N9 601.618 - Condomínio do alaritermos: No 869.446, marca J. B. tria Brasileira de Bebidas e Conexos N9 568.050 - Presidal Laos. do Estrela.
Jornal da Bahia. - N 9 869.447,. mar- (oposição aos termos: N os 864.316 - Burroughs. Welleorne do Brasil S.A.
No 601.647 - P laam ( a ex S.A. 'Inca Pesquisa J.B. - N? 869.448. marca 864.317, marca Delquinha. - Núme- - classe 3.
dústria Plásticas,
ro 864.342, marca Marina. - NumeJ.B. Comenta).
No 575.975 - Pemesan -- Meta- No 601.651 -• CIEC -"Cia. de In865.244, marca Pinçuim. - Nú- lúrgica. Pemesan S.A.' - classe 11. vestimentos e EmpreendiMentos 'CoSul Fabril SaA. (oposição ao termo ro
meros 865.99v - 865.998, marca
No 597.617 - Biophero - Videiro merciais.
866.779, marca Naciotex).
.•
P. A.).
N9 601.706 - Indústria, Auto Peças
Bonel Ltda. - clasae 3.
Triumph Werke Nurnberg Aktien- Aguardente
Leão Júnior & Cia. S.A. (oposição
ivlec-Fer Ltda.
Titulo de Estabelecimento
geseilschaiZ (oposição ao termo ml- ao têrmo no ' 872.480, marca Agência
mero 865di3l, marca Triunfo).
N9 601-'714 - Alpheu Pedroso.
Deferido
Superalta Peças e Acessórios Ltda.. Leão) .
149 601.730 - Plásticos, Sto. AntoliaboratOrios
584.002Relojoaria
Suisse,
N9
pica
(oposição ao termo no 862.068, marca
33raaeo-Novothe1'á
nio Ltda.
José
Raimundo
de
Matos
classe
8
870.490,
9
Superauto).
É.A. (oposição ao termo n
• : al c ImobiliaN9 601.917 - 33 (art. 97, no 1).
•
Chermont).
rio_Nóvo Mundo Ltda.
Metalfargica Triângulo S.A. (opo- marca
No' . 596.942 - Indústria de Artefa- 119 602212 - f.Skiiiaro - Sociedade
Cia.
Industrial
de
Conservas
Alisição ao termo 119 866.341, marca mentícias - CICA (oposição ao ter- tos Metálicos - ICAM - Fernando
Nacional de Rolamentos Ltda.. a
Casa Triângulo).
mo n9• 864.503, marca Elefante Bran- Morandi Antunes - classe 5 (art. • 149 602.249 - Refinaria e Explora97,
1).9
1).
co).
Livraria e Flora Cliinpia Ltda.
ção de Petróleo L. V. S.A.
N9 597.817 - Indústria Aurora - N9 602.257 - Indústria . Manual de
(oposição ao termo nç' 864.547, marca ~nas Elétricas Soldex Ltda.
(oposição • ao termo n9 864.606, marca Indústria Aurora Ltda. - classe 6 Calçados Alan: Ltda.
Dinheiro- em Penca).
- 23 (art. 97, no 1).
Alimonda Irmãos S.A. (oposição Coldex) .
149 602.292 - Farmácia, Drogasa"..
Marcas Indeferidas
ao termo n9 856.116, marca Cando- Bela Vista S.A. Produtos Alimew.
Ltda.
tícios (oposição ao termo 1W 865.209, 'N9 434.418 - Cibrasa - Cinemato- No 602.313 - Pôsto Guarany Ltda,
lar) .
gráfica Independente Brasileira'
Worth 'Par:tuins (oposição ao ter- frase Comunicar B para Vencer).
149 602.315 - Emílio - Silvestre do'
Indústria e Comércio Astra Ltda. clasae 8. •
mo no 865.48e. marca Worth)
Vale.
johnson. (oposição •ao (oposição ao termo no 865.034, marca N9. 556.660 - Mirim- . Padaria e
Johnson
Confeitaria Mirim Ltda. -' classe 41. N9 602.316 - Sebastião Faria da
.
Astra).
termo n9 864.60, marca Modissa).
N9 556.68B - Canarinho - Pedro Cunha.
Cia. de Cigarros Sinimbu (oposiBril S.A. Indústria e Comércio
N9 602.325 - Maraaarta Alberto Li.
(oposição ao termos: N 9 865.889; mar- ção ao termo n 9 865.229, marca Vir-• Kullock - classe 8.
N9 559.304 - Xut-Viva-Ir-"ia -- mitada. •
cai . Drill -• No 864.404. Marca Soai- ginia Slims).
Inds. de Tênis .e Artefatos de Borra- No -602.437 - Casa de Carnes Alto
Cia.
Comercial
Pôrto
Seguro
(opo•
.
•
de Pinheiros Ltda.
sição ao termo no 866.924, marca Pôr- cha Iria Ltda. - classe 36.
..krtefatos• de Massas Plásticas St.i co). .
No 582.601 - Impor - Magiiesita N9 • 602.44-9 - Artil S.A,. Hoteleira.
Mercantil e Administradora. .
ParP last Ltda. (oposição- as termos'
S.A. - classe 16.
Myrta S.A. Indústria e Comércio N9 591.192 - Ocrim - ()criai S.A.
149 602.462 - Cleto de Alaialja
N9 855.693, marca Superplestic - No
865.480,
marca
o
(oposição ao têrmo n
865.693, marca Superplastic).
Produtos Alimentícios -- classe 41. Seabra .Veloso, Henicro Homem de
Kibon S.A. (Indústrias Alimentí- Astral).
Siqueira Cavalcanti e Nelson ItaExigências
INQUISA - Indústria Química
cias) (oposição-aos r termos: N9 864.415,
picura Dantas.
nome de emprêsa Comercial de Car- Santo Antônio S.A. (oposição ao terNo 602.469 - União F.tepresentaTermos com. exigências diversas a
nes Boi-Bom Ltda. • - N o 865.905, mo .119 867.542, marca Desoran) .
ções 'Ltda.
cumprir:
Sorel S.A. - Relógios (oposição ao N9 551.309 - Editôra, Giroflé S.A.
marca Pie-Bom) .
NO 602.488 - Lanches Ponto :Ideal
n 9 264.497), marca Fast-Beat).
N9 602.409 - Organização Avicula Ltda.
Oram Pharmaceutical Corporation termo
Leopoldo
Geyer
S.A.
Jóias
e
Re149 602.495 - Benedito Aniaral.
(oposição aos termos: N 9 864.879, lógios (oposição • ao termo n o 864.49'7, Avegema Ltda. •
Leo Repreaentações
149 602.496
N9 618.755 - Impacto - Promomarca Ortholar N9 .f164.880; marca marca Fast-Beat). •
Comércio
Ltda.
cional de Vendas Ltda.
Orthomax. - N9 864.881, marca OrN9
602.502
Aliada-oz,
•I4171J1J5jj.;,w:.
Casa
Masson
Rio
S.A.
-Jóias
e
thoprimo. - N9 864.882, marca Or1. 618.939 - Olange Indústria e de Asfalto S. A.
thoclinico. - N9 864.883, marca Or- Relógios (oposição ao termo número Comercio de Cosméticos Ltda.
.No 602.503 - Cia. Agritola, e In864.497, marca Fkast-Beat).
thospitalar).
- Olange Indústria e dustrial de Borracha Natural Lates.
Têxtil Trimfit S.A. (oposição ao N9'
São Paulo Alpargatas S.A. (oposiComércio de Cosméticos Ltda.
No 602.51.4 - Waki, Ota Cia. Lição aos termos: N 9 866.768, marca termo n9 868.171, marca Triumph.) .
N9 618.941 • - (Manga Indústria e rim itada.
Viola. - N o 888.581, marca Emble- Editõra Abril Ltda.. (oposição ao
termo no 864.225, marca Cláudia).
H. Dias Branco S.A.
149 602.a.,6
Comércio de Cosméticos Ltda,
mática).
Laticínios Bossi S.A. (oposição ao Nos 618.974 - 618.975 - 618.976 - Comércio e Indústria.
Mercúrio Marcas e Patentes Ltda.
No 602;i72 - Importadora Endavié
(oposição ao tórino n 9 865.675, marca termo no 866.647, marca Campeiro). 618.977 -- 618.978 - Jacmar PresenBicicletas Monark S.A. (oposição tes Ltda.
Ltda..
Mercuri).
862.U5, marca Miai-pé).
ao têrmo
No 602.807 -- Maçolla - Indústria
Indústrias Paramount S.A. (opoAbel de Barros - Comércio e In- N9 626.001 - Joaquim R,osa da
e Comércio de Sabonetes Ltda.
864.367,
insignia
o
sição ao termo n
dústria de Tintas S.A.. (oposição ao Silva..
No 602.809 -- Marçolla - Indústria
Einblemática).
termo no 867.478, marca Top-Clea,Arguivante.'zto
e Comércio de Sabonetes Ltda.
Bernardo Geldfarb (oposição ao ner) .
N9 602.825 - Comércio e Indústria
termo no f64.401, titulo Feira Mari• Fora.m mandados arquivar os aro-Casas da Banha Comércio e Ind(IS- ceaaos abaixo:
Belmar Ltda.
sia).
iri a S.A. (oposição ao termo número
Cia. Empreendimentos
No 602.831 - Cia. Hidra Elétrica
N9 532.627 -- Importadora Ornados
ção e Investimentos Ibec (oposição ao 822.762, marca Califórnia).
da Bôa Esperança (Cohebe).
.
termo -no 865.664, titulo Esinco Eacri- Serviço Nacional dê Aprendizagem Ltda.
N9 602.832 - Cia. Hidra. Elétrica
Comercial - SENAC (oposição ao -1\19 598.652 - Fundação Oeavio
tório de informações Comerciais).
da Bôa. Esperança (Coheba).
Mangabeira.
Fernando D'Almeida e Souza (opa- termo n. 9 869.564, marca ÉENAP
No 602.874 -• Manoel Walino.
600.938 - Corcovado Indústria
sição ao termo no 817.612, marca Lan- Serviço Nacional de Automóveis e Pe- deN9
SOUZá.
Máquinas o Ferramentas Ltda.
•
ças
easter)a
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.de Roupas Profissionais Ltda.
Editora de Júnior.
N9 60.884 - Edipelt
DecoraN9 618.984 - Antonio Alves
N9 618.797 -- Artbrás
Publicações Especializadas Ltda.
Sor-tes.
Ns. 603.001 - .603.002 - Josef Ne-. ções e Indústria Ltda.
N9 618.800 -- Esquip - Esteiras
jedly.
N9 618.985 - S. A. Moageira, e
N9 603.064 - Ferrosa Imobiliária e Equipamentos Para Tratores Ltda.
Agrícola. •
J
618.802
Sesil
-.
618.801
Ns.
Incorporadora Ltda.
N9 618.986 - Tecelagem São Luiz
Cia. Industrial Distribuidora de Artigos de Toucador Ltda.
N9 603.101 - Cie
LWa.
Capp.
N9 618.989 - Casas Eny S. A.
Armazém Caraipé LiN9 618.803
N9 603.108 - Teletron RepresenN9 618.991 - Guelfi & Cia. Ltda.
mitada.
tações Ltda.
Na. 618.992 - 618.993 - 618.996
Armazem Quiaré LiN9 618.804
- 618,997 - 618.998 - Nineraz CoN9 603.152 - Frigorífico Ribeiro mitada.
Representações Ltda.
da Silva Ltda.
N9 618.805 Açougue São Jorge de marcial
Na. 618.994 - 618.995 - PromoN9 603.153 - Frigorífico Ribeiro Ramos Ltda.
da Silva Ltda.
N9 618.806 +-- Açougue Dois Unidos Arte Ltda.
N9 619.002 - Bar e Restaurante
N9 603.155 - Maracaibo Restau- Ltda.'
Serra da Estrela Ltda.
rante e Salão de Chá Ltda.
618.809 - Flora
Ns. 618.8â7
N9 619.169 - 'Bar e Lanches 555
N9 603.158 - Metalúrgica Rudi LiBraz de Pina Ltda.
Ltda.
mitada.
N9 618.808 - Açougue Santo AnN9 619.170 - Bar e Café Coutinho
N9 603.183 - Orixá Diversões Ltda.
Ltda.
N9 603.185 - Brasitécnica de En- tonio da Taquara Ltda.
Anhanbis. 618.842 - 618.843
N 9 619.172 - Empório Santa Maria
genharia Ltda.
N9 603.190 - Dr. Yultishigue Ta- guera Iinpmtação e Comércio Ltda. Ltda.
bis. 618.845 - 618.846 - 618.847
N9 619.175 - Tipografia Brasil Limura.
- Comissária de Despachos Anhan- mitada.
, N9 617.351 - Semasa Segurança guera Ltda.
N9 619.176 - Farmácia Planalto
Nacional de Saúde Ltda,
Velba Ltda.
bis. 618.874 - 618.875
N9 618.052 - Sindicato dos Con- Móveis de Aço Ltda.
N9 619.181 - Mercearia Antuérpia
dutores de Veículos Rodoviários e
N9 618.906 - Planalto Adminis- Lida. - Arquivem-se os processos.
Anexos do- Estado da Guanabara.
tradora de Imóveis Ltda.
Ne 618.114 - Cina Som PublicidaN9 618.903 - Sincal - Sociedade
de Ltda.
Incorporaddra e Administradora LiSeção de Exame Formal
N9 618.121 - Bar Cinelândia Ltda. mitada.
de Marcas
N9 618.136 - Consórcio Brasileiro
N9 618.909 - Tecidos e Armarinho
de Administração Indústria e Comér- Kátia Ltda.
Dia 17 de maço de 1969
cio.
bis. 618.935 - 618.936 - 618.937
N9 618.231 - C.1emig Indústria e - Stockler S. A. Crédito FinanciaExigências diversas a cumprir:
Comércio Ltda.
mento e Investimentos.
N9 403.511 - Bevaertagfa N V.
N9 618.285 - Bar e Lanches Vila
N9 618.950 ---, Representaçã CoReal Ltda.
N9 472.481 - Silenciosos sArs LiN. 618.289 - Presentes J R 1 Lida mércio e Indústria Valqueire Ltda. mitada.
N9 618.952 - Org. Contábil Henções Ltda.
N9 477.833 - Le Porte Echapperique Cidade Pereira Ltda.
N9 618.290 - 'gaipa Representa, • N9 618.955 - Lanches Ao Vosso ment Universal 5: A. The Universl
Escapement Ltda.
Engenha- Cantinho Ltda.
N9 618.316 ...
N9 483.361 - Expresso Ouro Preto
ria e Comércio Ltda,
618.956
Pinturas
Carvoni
ti-S. A.
N9
Ns. 618.325
618.326 - 618.327 -•
N9 483.530 - Mármores e Gr2.73itos
018.328 - Maud Ferreira Marchesi. mitaçla.
N9 618.331 , - Irmãos Ribeiro Ltda. • N9 618.957 - Depósito Santo An- Ingra-rnar Ltda.
N9 488.982 - Sermaq Com. e Re'N9 '618.332 Moacyr de Andrade. tonio Ltda. N9 618.963 -.Cris-Mar Confecções presentações Ltda.
N9 618.333 - Cat-Free-Lancer Limitada.
,srsei7n
N9 618.334 - Soc. Brasileira de
TranspOrtes Gerais Sonsbrás Ltda.
N9 618.338 -,- Bar Drink's Alvorada
Ltda.
Men.nardr*,
N9 618.343 - Auto Pôsto Lindóia
Ltda.;
-N9 618.427 - Dicreval - S. A. Sociedade Financeira.
_N9 618.449 - Banco da Indústria
e Comércio do Brasil S. A. .
Ns. 618.487 - 618.488 - 618.489
- Compailia General de Lapices, Sociedad Anonima, Industrial y Comercial.
N9 618.494 - Ebrasa, -- Estradas
Brasileiras S.- A.
N9 618.404 - Ebrasa. - Estradas
Brasileiras S. A.
N9 618.497 - Supervia S. A; Terraplanagem e Pavimentação. .
149 618.617 - Consórcio Industrial
•
e Comercial jorban. Ltda.
N9 618.547 - Consórcio Brasileiro
de eAdministração Indústria e Comércio Cobradinco S. A.
-Ns. 618.555 - 618.556 - Artebras
• va, 47 (Ps. • 1 282). janeiro de 1969
S. A. Indústria e Comércio 'de Artesanato Brasileijvta
W 618.559= Seulton Cosméticos
do Brasil Ltda.
•
PREÇOr NCr$. 6,0e,
1,19 618.561 - Packard Instrumentos
Ltda.
Ns. (118.564 -- 618.565 - 618.566
- 618.567 -- Miller S. A.. Viagens
Turismo e Representações.
VliNDA
N9 618.582 - Saul Shnaider.
N9 618.599 - E. L. Carvalho.
Na Guanabara
N9 618.600 -- Depósito de Ferro
Velho Santa Cruz Ltda.
Seção de Vendas; Avenida Rodrignas Alves n9 El
N9 618.629 - Luciano Mott.
N9 618.666 - Padaria Lavras Ltda.
• Agência 1: Ministério da Fazendo
N9 618.746 - Açougue Bom Jesus
d.o Monte Ltda. •
Atende-se a pedidos' pelo Serviço de Reembõlso Posr:31
la9 618.774 - Plastific S. A InEm Brasília
dústria e Comércio da Piastificantes
e Plásticos.
Na sede do D. J. N.
N9 618.780 - Tmohiliáxia Guidotti
S. A.
••••nnnn*.1
N9 618:793 -- G. Lauro de -Alumiar'

REVISTA TRIMESTRAL
JOUSPRUDÊNCIA
Do

SUPREMO TRIBUNAL FEDER AL

N9 488,983 - Sermaq Com. c Re-T.
piateentações Ltda.
N9 495.016 - Petronio Camacha
S. A. Comércio e Indústria.
N9 526:846 - Amercoat Corp.
N9 596.701 - Obermaier do Brasik
S. A. Equipamentos Industriais.
N9 604.747 - Sociedade Moageira
de Café Ltda.
N9 623.207
Automatic Canteen
Co. of America.
N9 623.208 - Automatic Canteen
Co. of America.
N9 623.215
Automatic Cantem,
Co. of AmeriCa.
N9 623.220 - Aramifício Três Aantgos Ltda.
N9 623.240
Produtora de D:scos
Prodiséo Ltda.
N9 623.250 - N. . Likeurstokfrij
Wynand Fockirik.
N9 623.251 - Associação Carioca
dos Advogados Trabalhistas'.
N9 623.259 - Fima, S P A.
N9 623.260 - Eima S P A.
1
N9 623.270 - Central Corsetera
S. A.
N9 623.278 - Durimpex Comércio
de Auto Peças Ltda.
N9 623.279 - Distribuidora de Má-.
quinas e Veículos Jequitaia Ltda.
N9 623.283 . - Medeiros & Filhos
n•
.Ltda.
N 623.285 - Orgap Organizaçã,o.
e Orientação Publicitária Ltda.
N9 624.001 - Guilherme Ellias.
Nç'"624.004 - Joá Comercial e Administrai:fora de Bens S. A.
N 9 624.006 - Capury Comércio e,
Administracão do Bens S. A.
Ne 624.0*09 - Gipoia Comercial a
Administradora de Bens S. • A.
N9 624.013 - R,elubre Indústria e
'Comércio- de óleos Ltda.
N9 624.016 - Leopoldina Campos
Barrio Lopes.
N9 624.020 - Eletrolar Utilidades
Domésticas S. A.
• N9 624:027 - Alencar da Fonseca

P;:

- Tipografia Delta Li19ei:24.098
a.
mitada.
N9 , 624.051 - José Maria Sakes,
N9 04.053 - José Maria Sanes,
Ns: 624.054 - 624.055 - 624,057
- .624.058 - 62'4.059 - 624.060 --•
624.061 - 624.062 - 624.063
624.654 - José. 'Maria Salles.
Woord & Cia.
N9 624.067
N9 624.068 - Hila.na, .Construtora
e Administradora Ltda.
N9 624.070 - Alexandra Se,berk.s.
N9 624.071 - J. Simão Móveis.
N9 624.097 - Incomaca Indaístrla
e Comércio da Materiais de Construçáo Ltda.
Nç' 624.203 - Seitz Werke G ai B
N9 624.204
Eroprêsa Epitóra Zig
Zag S. A.
N9 624.206 - Emprêsa Editora Z:a•
Zag
A.
N9 624.210 - Indusal Indústria da
Salgadinhos 5 . A.
Ne 624.215 - Colgate Palmalt•ca
Co.
• 3V9 624.216
-Colgate Palmailve
Co.
N9 5.14.219
Teijin Limited.
n7 824.226 --7 Banco Leonidas Mo.
reira S. A.
Ne 624.229 - Banco Leonidas Moreira, S. A.
N9 624.230 - Tranquillo Giannini
S. A. Indústria de Instrumentos rlt
arda..
N9 624.231. - Casa Moysés S. A..
Modas Confacções Bazar.
1Ç9 624.234 -- Discalbrats Distribuí,dura Brasileira de Calçados Ltda,
N9 624.235 - Banco Laonidas
reira S.
N 62çk. 244 - Urupes Soc. de Administração de Auditoria,
N9 624.257
Textil A M Schmalz
S. A.
,N9 624.264 - Indústria e Comércio,
Santo Antonio Ltda.

rol
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N9 624.269 - Tecidos Saleh & Cia.
N9 670.687 - Indústria e ComérN9 671.256 - Hélio Morcantl:
sentações de Auto Peças -Namki
N9 624.270 - Francisco Gençalves cá de Tecidos e Artefatos de Malhas
N9 671.258 - Silvério do Espírito /Miada.
Pereira.
Fulsweet S. A.
Santo.
N9 671.836 - Relojoaria Rubi Lird? 670.718 - Abílio da Cunha StoN9 671.259 - Renato . de Almeida mitada.
N9 624.271 - Pro Marketing Purinc. & Irmão,
Caudilho.
blicidade Ltda.
N9 671.837 - Distribuidora Zaid
N9 671.260 - Renato de Almeida Ltda.
N9 624.272 - Saa,, Paulo Alpargatas
Ne 670.719 - Planotec Planeja- Coutinho.
S. A.
N9
671.853 - Agência de Assessomentao Organização e Assessoria
N9 671.261 - Anastácio Paulo da
N9 671.854 - Representações Teia
ars) 624.216 - Cia. Administradora Contábil Fiscal de Empresas Ltda.
Silva.
Técnica. e Agrícola Atacri.
ramento Técnico Ltda. AAT.
119 670.723 - Seited Sociedade CiN9 671.263
Eletro Rural Ltda. xeira Ltda.
N9 624.297 - Singer Vitrificação e vil de Agronomia.
N9
671.361
Imobiliária
Sul
CaCerâmica Ltda.
N9 671.855 - Imobiliária
N9 670.799 - Panificadora Pluma tarinense Ltda.
N9 624.400 - Indústria Eletrônica Ltda.
Ltda.
N9 671.362 - Fábrica de Calçados
Brasileira Ltda.
N9 670.800 - Distribuidora Oeste Vacaria
149 671.856 - Restaurante EucaLtda.
liptos.
149 624.401 - Cia. Brasileira. de de Automóveis Ltda.. Doai.
149
671.324
Hidra
Elétrica
RiaN9
670.801 - Madeireira Santa 'anual° Ltda.
149 671.859
Armazenamento Cibrazem.
Revestidora Predial
N9 621.402 - Oscar Amaral Ca- He2ena Ltda.^ .
N9 671.387 - Inin Representações Ltda.
bral.
149 671.860 - Frigorífico Bizinelli
119 670.802 - Mercantil Paulista Ltda.
N9 624.403 - João Alexandre Ml- de Bebidas Ltda.
N9 671.391 - C G R Comercial Ltda.
quelino.
149 671.861 - Fábrica Alvorada de
N9 670.803 - Pão Pluma Ltda,
Guanabara de Rolamentos Ltda.
N9 624.404 - João Alexandre MiSacos de Papel Ltda.
N9 670.804 - Pedalex Mercantil e mitada.
quantia.
N9 671.864 - Propama Ltda.
Industrial Ltda.
N9 671.397 - Daaidy Magazin LiN9 624.410 - Discos Imperial do
N9 671.867 - Vidraria Santana Limitada.
N9
670.805 - Madeireira Iratim LiBrasil S. A.
N9 671.398 - Dandy Magazin Lia mitada.
N9 624.419 - Bemoreira Cia. Na- mitada.
N9 671.868 - Sociedade Mercantil
mitada.
N9
670.807
aa
Ama Cia. Manu- las. 671.399 -- 671.400 -- 671.401 -- Aliança Ltda.
cional de Utilidades.
fatora
de
Gazetas.
N9 671.869 - Hospital Marechal
N9 624:421 - A Diocese de PetróDandy Magazin Ltda.
N9 670.803 - Ama Cia. Manufa- 671.402'
polis.
N9 671.404 - Ima Indústria Mag- Rondon Ltda.
tora
de
Gazetas.
N9 624.429 -- Indústria e ComérN9 671.870 - Fábrica de BrinqueAplicadas Ltda.
Na. '70.809 - 670.810 - Ama Cia. néticas
cio de Bebidas Alcoólicas Paraguais
N9 671.405 - Nilton de Almeida & dos e Artefatos Madeiras Colibri LiManufatora
de
Gaxetas.
Ltda.
mitada.
Bernardo Ltda,
N9 670.811 - Ama Cia. Manga-- Edson
N9 671.871
N9 624.430 - Construtora Moreno
N9 671.406 - Rápido de Calçados
Comércio e Repretora
de
Gazetas.
Ltda,
sentações Cantauro Ltda.
Epifania Ltda.
N9
670.813
Darpro
Propaganda
Ne 624.436 - Alberto de Oliveira
,N9 671.872 - Incotrel Indústria e
N9 671.439 - Industrial de MateLtda.
de Assis.
Comércio Trevo Ltda.
Elétricos Ltda.'
N9 670.831 - Mercearia Rioll Li- riais
N9 671.873 - Brasauto Peças LiN9 671.439 - Empreendimentos
N9 624.445 - Textil Paulista S. A. mitada.
mitada.
Ltda.
N9 670.001 - Ferro Velho Rosan
N9 670.32 - Laticínios Elai ' Men- Delphin
N9 671.446 - Indústria e comérLtda.
N9 671.876 - Pomag Porecatu Mádes Ltda.
cio de Chocolates Kar Ltda.
N9 670.005 -- Montex Engenharia
quinas Agrícolas Ltda.
N9
670:850
Associação
Brasileira
N°
671.417
Cevima
Máquinas
e
Industrial Ltda.
149 671.877 - Auto Pôsto Mandi1V 670.009 - Greenhil Indústria da Indústria Química e de Produtos Tratores Ltda.
rituba Ltda.
N9
Derivados.
671.468
-Rip
Representação
e Comércio Ltda.
N9 671.878 - Minoru Miyawak/.
N9 670.851 - Associação Brasileira Importação e Promoção Ltda.
N9 670.010 - Uni Du Modas In149 671.880 - Cerealista Sulista LiN9 671.495 - Pelaria Indústria e mitada.
de-Indústria Química e de Produtos
fantis Ltda.
Químicos.
Comércio de Aparelhas Elétricos LiN9 671.883 - Jurídica Geraldo A.
N9 670.011 - Eletrônica e MetaW6 70.852 - Asscciação Brasileira mitada.
& Cia. Ltda.
lúrgica Luzampo Comércio Indústria de Indústria Química e de Produtos
N9 671.498 - Mi Lady Confecções Hauer
N9 671.884 - Frigorífico de Frutas
Ltda.
Ltda.
Derivados.
São Georger Ltda.
N9 670.013 - R V Confecções LiN9 670.853 - Expresso Luso BraN9 671.885 - Mecânica Farropilha
N9 671.522 - Cia. Nacional de
mitada.
sileiro Ltda.
Diesel Ltda.
e Crédito Cianec.
N9 670.017 - Editôra Acaiaca LiN9 670.854 - Colégio Internacional Economia
N9 67-1.591 - Sopromove Ltda.
N9 671.886 - Conterpavi Construmitada.
Parque Leblon.
14 9 671.592 Datti decorações Ltda
ções Terraplanagem Pavimentações
Ns' 670.021 - Bar Ma; de Espanha
N9 670.284 - Edaon Sousa SanLtda.
N9 671.593 - Promauto Ltda.
Ltda.
tana,
N9. 671.594 -- Icorauto Ltda.
N9 671.892 - Soc. Técnica AdMiN9 670.885 - Primavera Infantil
N9 670.022 - Lanchonete Sagaraa
N9 671.595 - Transportes Ocian nistradora Ltda. Stap.
de Roupas Ltda.
ma Ltda.
Ltda.
N9 671.893 - Cabor RepresentaN9 670.886 - Confecções La FanN9 d70.02.4
Café e Bar Fiel Li- ciulla
N9 671.596 - Orgirde Ltda.
ções Ltda.
Ltda.
mitada.
N9 671.597 - Campauto Ltda.
N9 671.894 - Distribuidora Iguaçu
N9 670.024 - E. C. Pessoa.
N9 671.617 - Lix Indústria de Ltda.
N9 670.858 - Primus ELait.ório de
N9 670.025 - E. C. Pessoa.
Roupas
Ltda.
Auditoria Contabilidade e Economia.
N9 671,895 - Persianas Atlas LiN9 670.035 - Tranquillo Giannini
N9 671.619 - Agência Rio E. A. mitada.
N9 670.889 - Trautopaças Faças
S. A. Ind. de Instrumentos de Cor- Para Caminhões e Tratores Ltda.
Passagens e Câmbio.
N9 671.896 - Agro Inseticidas
das.
N9 671.620 - }Limar Oficina MeN9 670.890 - Jafra jada. PubliUmuaramas Ltda.
N9 670.048 - Itabras Granitos cio cidade e Propaganda.
cânica Ltda,
N9 671.897 - Adine Boutique Ltda.
Brasil S. A.
N9 671.732 -- Sa,mpam S. A. Mu- .
N9 671.04a - Par e 1°.a.fataarante
N9 671.898 - Montmartre PubliNs. 670.049 - 670.050 - 670.031 Noa Noa Ltda.
rakarni de Papéis Manufaturados.
Ite.bras Granitos do Brasil S. A.
N9 671.743 -- Pecuãria, Santa ju-- cidade Ltda.
Ne 671.093 - Lapidação Universal
N9 671.899 - Kaiser do Brasil CoN9 670.054 - Comp. Agrícola Ca- Ltda.
lieta S. A.
marcial Ltda.
breuva.
N9 671.097 - José aeório Tecidos
149
671.750
-Madeireira
Fazenda
N9 670.095 - Blecon Concretos S. A.
671.902 - Oficina Mecânica
do Índio Ltda.
Pré Moldados Ltda.
N9 671.098 - Banco de Crédito Caçador
Real Ltda.
N9 671.756
Antonio Buiar.
N9 670.096 - Irprem Ind. Reu- Castelo Soc. Çeoperativa de HesN9 671.920 - Marwig Soc. de ReN9 671.757 - Pôsto Guararapes
nidas de Pré Moldados Ltda.
ponsabilid.,cle Ltda.
presentações Ltda.
Ltda.
N9 670.407 - Agência Texas da
149 671.922 - Meyer Chemica1 Co.
N9 671.758
N9 671.113 - Airton Borga-s.& Cia.
Coperson Ltda.
Automóveis Ltda.
N9 671.762 o- Cipesca 'S. A. Co- do Brasil S. A.
N9 671.126 - Tinturaria Textil
S. A.
N9 671.924 - Simplal Soc. Indusmércio e ^ Indú•stria de Pescados.
N9 670.408 - Ateims Publicidade São José Ltda.
trial
de Metais é Plásticos Ltda.
N9
N9
671.131
Magnasita
Indústria
671.772
Confecções
Osan
LiSociedade Anônima.
149 671.936 - Industrial de Cortes
mitada.'
6'l 3.409 - Atenas Publicidade Cerâmica Ltda.
Gutierrez
Ltda.
N9 671.773 - Livraria Sans Scuci
N9 671.133 -- Pôsto Pedras BranS. A.
N9 671.956 - Leão dos Salgados
Ltda,
N9 670.414 - Francisco Gomes & cas Ltda.
N9 671.145 - Veículos Máquinas
149 671.775 - Cromo Industrial Rio Ltda.
saa Cia.
N9 671.957 - Leão dos Salgados
Ltda.
N9 670.439 - Jair Coelho Guima- e Peças S. A. Vemape.
N9 671.800 - Sapataria e Camisa- Ltda.
N9 671.151 - Construtora Imobirães.
149 671.958 N9 670.615 - Confecções Reus Li- liária e Administradora Zola .Ltda. ria Perla Ltda.
Leão dos Salgados
N9 671.807 - Rapsodia Indústria Ltda.N9 671.155 - Geny Antonio Camitada.
e Comércio de Roupas Ltda.
N9 670.616 - Confecções Reus Li- chinado & Cia. Ltda.
149 671
.959 - Leão dos Salgados
N9 671.808 - Nipon Denki Eletrô- Ltda.
N9 ,671.157 - Invesca Pcapansão
mitada.
nica
Brasileira
Ltda.
N9 670.652 - Lanchonete Taribo Técnico Industrial S. A.
N9 671.960 - Leão dos Salgados
N 9 671.222 - Consórcio Luzo BraN9 671.810 - Editôra 4 Ltda.
Ltda.
Ltda.
N9
sileiro
de
Incorporações
Imobiliárias
671.817
Camer
Mercantil
de
N9 670.653 - Gráfica J. Lino
149 671.961 - Leão dos Salgados
Café Ltda.
S. A.
Ltda.
149
671.819
Tratorvis
Tratores
N9 670.656 - Hayashi & Tanae
149 671.976 - Club de Diretores
N9 671.237 - Luiz Tobaldini, •
Ltda.
Ltda.
Lojistas de Belo Horizonte.
N9 671.251 - Indústria de Modas e Ferrovias
N9 671.823 - Indústria de CalN9 670.660 - Móveis Estoflex Li- Tricostil
149 671.985 - Afinco Assistência Ltda..
çados Franca Ltda.
mitada.
e Comercial - Sociedade
• N9
N9 671.825 - Entregadora de Do- Financeira
N9 670.661 - Móveis Estoflex Li- . S. A. 671.251-A - Banco Regional
Civil,
ces
Sol
Nascente
Ltda.
znitada.
149
671.986 - Comex S. A. - Com.
N9 671.253 - Financeira Regional
N9 671.828 - Eletrônica Klystron Exportação
e Importação.
N9 670.662 - Torrefação de Café S. A. Crédito Financiamento e InN
.
671.835
Comercio
e
RepreSão Salvador Ltda.
149 671.987 - Gilberto Araújo de
Vestimentoa.
Ltda.
Morais

Ne 671..988 - Importadora Jabouti--.
que Modas Ltda.
Ne 672.011 - York Vidros Ltda.
N 9 672.012 - York Vidros Ltda.
Ne 672.014 - Alessandra Comércio
e Representações Ltda,
N9 672.018 - D. O. Ramos Tintas
Comércio e Representações. •
N9 672.019 - D. O. Ramos Tintas
Comércio e Representações.
N9 072.020 - Antonio Machado
Nascimento, Orthorgantirio Dias, Annibal Lemos Filho.
•
672.021 - Antonio Machado
N9
Nascimento, Orthorgantino Dias, An' nibal Lemos Filho.
• N9 672.032 • - Geraldo Schulzo 'Ind. e Comércio de Peças Ltda.
N9 672.033 - Primus Ltda. - Representações Técnicas Industriais.
N 9 672.039 - Carnes Organização
Ltda.
Ne 672.041 - Mdena - Associação Para o D.'esenvolvirrientú Nacional.
DisN9 672.042 - Disbrastee
tribuidora Brasileira Técnica.
N° 672.045 - Ferragens Marina
Ltda.
. N9 672.046 - Ferragens Marina Li.• initada.

N9 672.048 - Hotel Vila Nova Limitada.
N9 672.049 -- Empório Ivaí Ltda.
N 9 672.050 - Automar Ltda. Peças e Acessórios.
N9 672.051 - Ind. de Produtos
Alimentícios Elma Ltda,
N9 672.052 - Santa Luzia 'S. A.
Armazéns Gerais.
N9 672.054 - Ricardo Quessada &
Cia. Ltflar
N9 672.050 - Ricardo Quessada &
Cia. Ltda.
N9 672.058 - Barko Automóveis
Ltda.
N 9 672.059 - Garibaldi Ltda.
N9 672.067 - POsto Tupi Ltda.
N9 672.069 - Construtora Serra do
Mar Ltda.
Walter Machado
N 9 672.071
Garcia.
N 9 672.077 - A Vendedora. e Incorporadora de Apartamentos Ltda.
N9 672.078 - Comércio e Indústria
Cafefar Ltda.
N 9 672.086 - Representações Alvereda Ltda.
N9 672.088 - Fornecedora de Peças Clevelândia Ltda.
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Rio Sul:.
672.089 --- FectS'aria
•
N 9 672.207 - Tecnife., Indústrias
Químicas Ltda.
N9 672.210 - Melalúrgica Triânguio S. A.
N o 672.217 -- Confecções Altunra
Ltda.
N9 672.218 -Douglas Confecções
Ltda.
N9 672.219 - Fábrica de Roupas
Cacique Ltda.
N9 072.220 - Cartonagem 'Janta
Terezinha Ltda.
N9 672.238 - Promoções G M Ltda.
N9 672.284 - Bar e Restamante
• Igrejinha de Copacabana Ltda.
N9 672.290 - Giantur - Viagens
e Turismo Ltda..
N9 672.302 - Moysés Nazaré de
Souza.
Ne672.31A - Ind. Metalúrgica
Gabizeni Ltda.
N9 672.320 - Divertimentos Boi.
pino Ltda.
• N 9 , 672.337 - Dei-Mar S. A. Ind.
Brasileira de Sabão e Sabonetes.
N9 672.339 - Dei-Mar S. A. Ind.
Brasileira de Sabão e Sabonetes.
N9 672.340 - Dei-Mar S. A, Ind.
Brasileira de Sabão e Sabonetes.
1\19

Ltda.

1871

Ne 672.415 - Eletrosol Comércio O
Indústria Ltda.
•N9 672.432 - Serraria Água Saii,a
Ltda.
N9 672.441 - Rancho Grande Cia.
Construtora.
N9 672.492 - Restaurante Escandinavo Ltda.
Ne,672.493 - Restaurante Escan.
dinavo Ltda.
Ne 673.005 - Recsuchutadora
Pneus F. F. Ltda.
N9 673.006 -- Painel Representa•
ções e Publicidade Lida-.
Nç' 673.010 - Cary S. A. Créclio
Financiamento e Investimento.
N9673.018 - Andeá . Metalúrgica
Ind. e Com. de Máq riflas Agrícolas
Ltda.
N9 673.032 - PanLicação e Confeitaria São Silvestrre Ltda.
673.036 - Fernando G. de
59
Oliveira.
N9 673.043 - Chas Pfizer az, Co.
N9 754.513 - Quim ca Coura '3ra.
sil S. A.
José Scatene, Jose
N 9 623.234
Maugeri, Heitor Canino e Henry Carlos Gonçalves.

........n~•~•••n•••K

-

IGO NACIS.NAL DE TRÂNSITO
LEI E REGULAMENTO
DIVULGAÇÃO N.' 1,037
Preço: Ner$ 2,00
VENDA

Na Guanabara
Seção' de vendas: Av. Rodrigues Alves,
Agêncin I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidw pelo Serviço de Reerabõlso Postal
rm Brasília

Ne sede do

ai,a.
•ati...••n••nn••n•nn•n••n

•ww.mMelewlenren......M.nomewnerb.HOMÉM

irite?"41111,0•11elort

•A VENDA.

FUNDO DE GARANTIA
DO 'VEM PO DE SER V IÇO

k

Na Guanabara
Agtnela I: Ministério da Fazenda
• Stç'ão de Vendas: Av. Rodrigues Alves 1'
istez‘ de : se a pe ,"-;(7os pelo Serviço de ReernbôLe Postal
Em Urasiiia

ULGAVM N' 9Si

Na sede do DIN

Preuo: Ne4;
nWeNevr,
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MARCAS DEFOSITADAS
PublicavAo feita de atOrde cora o art. 109 o seus parágrafos do Código da /370171" Mc:ft:seta)
N9 87a . 152

demos escolares e envelopes.
- lapiseiras de metal comum má- Ipara lavanderia, abrasivos quando pa' de escrever - máquinas de somar e quinas de apontar lápis - máquinas ra conservar e polir barrilha
calcular - máquinas perfuradoras de buchas para limpai' e polir - cêra.
11-19 876.154
INTROPIL
cartões - máquinas aPageadoras
para assoalhes - composições para
cartõeS - máquinas tubuladoras de limpar maquinismos - cera para laIndlletría Brasileira
REGIONLIIcartões - marcadores de livros - vanderia -. detergentes - extrato de
de aço para escritórios, a sa- anil - flanelas preparadas para- limInd6tria Braeileira móveis
ber; Map•oteca - fichários --, cofres par metais e móveis - fécula para
Requerente: INPROFIL - Industrio.
Requerente: Indústrias Reunidas Ale- e arquivos - multi-copiadores - pa- tecidos - fósforos - goma para ende Produtos de Fibra Ltda.
pel carbono - palhetas -de pintor - gomar - goma para lavanderia e
xandre Derraon Ltda.
Local: São Paulo
pastas de cartolina para arquives - lavadeira - graxas para calçados Local: São Paulo
Artigos: Papel - papelão e seus arpagadores de papel a.e-- penas de me- líquidos para tirar manchas e branClasse: 38
tefatos, a saber: - Agendas em brantal comum - pe,eas'paza papéis - quear roupas - óleo para limpeza
co - argolas de papel ou papelão - Artigos: Blocos para escrever - ca- papel estêncil - - pincéis para dese- de carros -- preparações para desendernos escolares e envelopes.
aros de papel ou papelão - balões
nhos e pinturas prensas manuais gordurar e branquear - pomadas pade papel para afeitar - bilhetes de
N9 876.155
•
- réguas de madeira e de metal para ra calçados - pasta para polir :Ingresso - bilhetes de passagem escritórios - tábuas para multipli- preparados químicos para tinturaria
bobina.s de papel - blocos para anocação e duplicação - tintas para es- e lavandeira próprios para tirar man• liONTE VERDE
tações - blocos para cálculos; blocrever - tintas para pinturas de qua- chas de roupas - preparados para lacos para correspondência - blocos Requerente: Cenatrutera, monte Ver- dros -- tintas gráficas - tinteiros. var - pós de brunir metais - sada.
para desenhar - blocos para esde Ltda.
para lavanderia - sabão em pó crever - brochuras: não impresLocal: São Paulo
sabão comum - saponácees - sulfato.
sas- - cabogramas. papel de • cade soda - silicato de sódio - soda
Classe: 50
dernetas em branco - cadernos es- Artigos: Serviços de engenharia e
cáustica, - tijolos de polir - velas.
colares - cadernos para desenho —
construções em geral.
•
caixas e barricas de papel e papelão
N°•876.162
N9 •876.156
- caixas de papelão - capas de papel para documento - capas de papelão para -documentos - carteiras
de papei - carteiras de papelão -1010.MQC4T
Rum;
cartolinas - cartões de identidade cartões de visitas - cartões em branco - cartões índices - cartuchos de
cartolina, não de 'outras classes chapas de papelão para fins diversas Requerente: René do Valie- Vergeirco
Local: Sáo Paulo
- chapas planograficas - cheque em
Classe; 50
'branco -- duplicatas - encadernaRequerente: Vaso Melle N.V.
ções de papelão - envelopes - en- Artigos: Serviços funerários em geLocal: em R•oterdan, Holanda
vólicros de papel - envólucres de ral, comunicações através do rádio,
imprensa e televisão.
Classe: 41
papelão - etiquetas -- faturas Artigos Balas
lhas de celulose -, fOlhas de papel
N9 876.157
• ifilhas de papelão - folhas índiN9 876.160
,COler.LIT:la ÏTTLJ. naP.RETTO DE
ces - guardanapos de papel - ingre.socs de papei ou cartolina - lenAoT01.o31TEIt:
hiciústria Brasiieira.
ços de papel - livros comerciais em
branco - livres de contabilidade - Requerente: Companhia Pereira BarRequerente: Aços Villares S.A.
reto de Automóveis
livros fiscais em branco - livros não
Local: São Paulo
Local: São Paulo
impressos - malas de papelão - nasClasse: • 6
Nome de Empresa:
leias de papelão - mata-borrão notas fiscais - notas promissórias
Artigos: Aquecedoras de água de aliN9
876.156
- ornamento de papel - papel abmentação P.I.M. - arado para essorvente - papel almaço - papel
panhar neve - máquinas de cortarahimizado - papel celofane - papel
frios - bombas de ar para pneumácrepon - papel carta - papel de
ticos - bombas para gasolina, de incelulose - papel de linho - papel
cêndio e elétricas - betoneiras, brode seda - papel encerado - papel
cas elétricas - burrinhes e insuflaestanhado - papel higiênico - padores de ar - buchas quando parte
Indústria
Brasileira
pel impermeável - papel linha d'água
de máquinas caldeiras a vapor - papel para desenho - papel para
carburadores - carimbos de tõrno Local:
em
Roterdan,
Holanda
Requerente:
Bicicletas
Monark
S.A.
embrulho - papel para encadernação
carneiros hidráulicos - cavadeiras
Classe: 41
Classe: 17
- papel para escrever - papel para
P.I.M - contraidores de toamo P.I.M.
Artigos:
Caramelo
Local:
São
Paul-o
:impressão - papel para qual.vier Artivas: Acces.sórios e componentes
- chumaceiras ou ma:ticais de antiim - papelinhos para fins variados
N9 876.161
fricção - coletores de dínamos e mode
artigos
de
escritório
almofadaS
- passagens de papel ou cartolina para tintas - anagadores de tinta e
tores - compressores -- condensadopastas 'de cartolina - promissóres - espanadoras - espelha neve
eiras em branco - radiogramas, pa- lápis - apontadores para lápis - eixos quando parte de , máquinas
pel de - recibos em branco - reci- aparelhos para reproduzir ditados e
- êmbolos quando parte' de máquipientes de papel - recipientes de remelhantes - aparelhos duplicadores
nas - engenho de serra - engenho
ara
escritório-s
aquade
desenhos.
p
papelão - rosetas de papel - rolo
de cana - engrenagens quando parle
de papel - rótulo de papel - sacos relas -a arquivos - bandejas humede máquinas - freios quando parte
'de papel - talão de cabogramas - decedorae para copiar cartas - berço
de máquinas - guinches de fricção
talão de ingressos - talão de passa- rara mata-borrão - borrachas para
- ginéhos para ca.çambaa de arrasgens - talão de promissórias - calão anagar tintas - cadernos para escrito - guinchos de transporte aéreo de radiogramas - talão de recibos --.- tórios - canetas - canetas esferoguindastes - limpadores de cano
talão de telegramas em branco - tu- gráficas - canetas-tinteiro - caneP.I.M. - máquinas de imprimir bos de cartão - tubos de papel - tas de metal precioso e semipreciolubrificadores quando parte de mátubos de papelão a- tubetes de car- so - caixas registradoras de dinheiquinas
a. vapor - máquinas de laro
carimbos
carimbos
manual
tão - tubetes de Pap el - vasos de
var
roupa - máquina.: de costura de relevo para papel - chapas para
cartolina ou papelão.
máquinas de furar radial e horizontransferir desenho por meio de perN° 876.153
tal - máquinas para o fabrico e
furações - cofres - copiadores de
Indústria
rasiilelra.
acabamento de latas e outros recipicartas - mations - compassos para
entes metálicos - máquinas borradesenhos - eacaninhos aara papéis
. AG
Requerente: Indústrias Villares S.A, cheiras e máquinas têxteis - máqui- esp átulas para cariar papel "- esnas de tirar cortiça - máquinas de
quadros para derenhcs - estojos de
Local: São Paulo
TrAUStria •rasileixa
limpar e afiar facas e- molas para
tintas de marcarão - facas paia corClasse: 45
mecânicas - serras hidráulicas tar papéis - fichários - fitas de
Artigos: - Artigos e preparações pa- máquinas de rotular - marteles a
máaulaas
de
escrever
índices
paRequerente: indústrias Reunidas Aleazrioola•s - mora arquivos - os nara de e enhc,:s - ra conservar, polir e limpeza erre ge- vapor - moinhos
xa.nclre Dermon Ltda,
ral, a. saber: algodão preparado para tores de combu s tão interna, elétricos
o-anelaria
goma
Local: São Paulo
en7p
l i mnar metais e móveis - anil - e a gás - motores para bicicletas e
hurreedereaaaa, d ?
Classe: 28
is de côr = lápis comum amicto - azul da Prussia e Uitrarnar motocicletas - pentes quando parte
lapasláp
'ArtigOS: Blocas para escrever. -
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de máquinas - penteadores de teares — rolos pata estradas -. serras
rrésânicas -• serras 'hidráulicas
serras de fita - tornes mecânicos tornos de revólver - ternos automáticos - tornos verticais - turbinas
- tubulações Pará caldeiras ---- válvulas de ueo de máquinas industriais
- velas de ignição para motores válvulas e ventiladoras quando parte
de máquinas - aparelhos geraSoreá.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
N9 876.164

N. 876.170

Laboratório Vegetal
Marangá
Requerente: Sociedade Rodomonte
Ltda. Local: Minas Gerais
Classes: 3, 41 e 48
Artigos: Indústria e comércio de pra-,
dutos farmacêuticos, ervas medicinais,
produtos dietéticos e produtos de
toucador
N9 876.162

,

Indústria Brasileira

n

Requerente: Aços Villares S.A',
Local: São Paulo.
• Classe: 21 .
Artigos: Veículos e suas partes integrantes - saber: Aerónaves - aerostatos - aeroplan os - alavancas' de
freios - amortecedores - ambulâncias
- assentos de veículos - aviões de
automóveis s- balões -. bicicletas
de freios - barras de . tração
barras de
- braçadeiras dê caixas - braçadeiras de exo - braçadeiras de molas
braços de veículos - charretes carros de bagagens - carretas - carretas de artilharia - carrinhos -carrinhos de mão - carrinhos para
pedreiros- carros para carga - carros para estrada de ferro - carros
- caminhões - carrocerias - carroças - carruagens - carros tanques
-. camionetas - chassis -'carburadores - éhapas de cabeçalho de veículos - chapas circulares de veículos
- charneiras - coches - conexões de
tope de veículos - cubos para proa
pulsares - cubos - desligadores eixos de hélices - eixos de locomotivas - ebtotos de veículos - embarcações - elevadores - engates de
borracha - engates de ferro - estrib os para casruagens - estribos de
veículos - freios automáticos - freios
pneumáticos - freios para estrada de
ferro - de paralama - galeras hastes de veículos - hélices - iates
injetores de locomotivas - jogos de
engrenagens - jog os de rodas -:jogos de rodas para transportes de
toras - lanchas - lanchões s.- liteiras-- locomotivas - molas de,vei-cuias - motccicletas - motociclos monociclos --S motonetas - navios ônibus --- painéis de armação de ver/
para-lamas
cubos - parachoques
- pontões reboque - remos - reMoque para trans porte - rebocadores
-- rodas para veículos -- saveiros -tambores de freios - tendera - til-bui-es - tirantes de carros - tratores -- troles - trenós - triciclos -trucks de locomotivas •
vagões vapores
•

IndúsIria Brasileira
Requerente:" Aços Villares S.A.
Local: São Paulo
Classe: 6
•
Artigos: 'Aquecedores de água de ali-.
mentaçao P.I.M. - arado para espalhar neves - máquinas de cortafrios - bombas de ar para pneumáticos - bombas para gasolina, de incêndio e elétricas - betoneiras
brocas elétricas - burrinhos e. insiir
fiadores de ar -- bucha- quando parte
de máquinas - caldeiras a vapor carburadores - carimbos de. tôrno carneiros hidráulicos - cavadeiras
P.I.M. contraidores de tôrno
P.I.M. - chumaceiras ou mancais
de anfricção - coletores de dínamos
e motores - compressores - condensadores - espanadoras - espalha
neve - eixos quando parte de máqulnas - êmbolos quando parte de máquinas - engenho de serra - engenho de cana as engrenagens quando parte de máquinas - freios quaisdo parte de máqunas - guinchos de
fricção - guinches para caçambas de
arrasto - guinches de transporte -aéreo - guindastes - limpadores de
cano P.I.M. - máquinas de imprimir - lubrificad ores quando parte de
máquinas de
máquinas a,' vapor
lavar roupa - máquinas de costura
- máquinas de furar radial 'e horizontal --• máquinas para o fabrico e
acabmento de latas e outros recipientes metálicos - máquinas borracheiras e máquinas têxteis -• máquinas
de tirar cortiça - máquinas de limpar e afiar -- molas para máquinas
- máquinas frigoríficas - máquinas
de rotular martelos a vapor mo inhos agrícolas - motores de combustão interna. elétricsa 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 tornos mecânicos - tornos de revólver - tornas automáticos - tornos
verticais - turbinas -- tubulações
para' caldeiras - válvulas de uso de
máquinas industriais - velas de ignicão' para motores - válvulas e ventiladores quando parte de máquinas -aparelhos geradores
N9 87,6.165

Indústria Brasileira
Local: São Paulo
Requerente: Aços Villares S.A.

Classe: 21
•
Artigos: Veículos
seus pastes inta•
grames - .saber: Aeronaves
aeiosraros
aeiusiancs e- alavancas se.
cremes - aCOre,',CedOleS
amourancias•
- assentos de vercuros - aviões ao
autemoms - balões - bicicleoass.-barras de freios- - barras de tração
- orasaaeiras cie caixas - braçaaeiras de exo - braçadeiras de molas
- braços de veicuiss - charretes carros de bagagens - carretas - carretas ao arcimaria - carrinhos
carrinhos de mão - carrinhos para
pedreiras
carros para carga - carros para estrada ae ferro - carros
- caminlixes
carrocarias - carroças - carruagens - carros tanques
- camionetas - chassis - carbura-,
dores - chapas de cabeçalho de veia
culis - chapas circulares de veiculo
- charneiras - coches - conexões de
tope de veículos - cubos para or o
• cubos - desligaciores -pulsore
eixos de hélices - e:brotos-de lccomotivas - eixctos de 'veículos - em-barcações - elavodares - engatar.; de
borracha - engates de ferro - estribos para carruagens -- estribos de
veiculas - freios automático s - freios
pneumáticos -- freios-para estrada, de
ferro - de paralama - galeras -hastes • -de veicules - hélices - iates
- injetoras de locamotivaS - jogos de
engrenagens - jog os de rodas jogos de rodas para transportes de
toras lanchas - lanchões - liteiras - locomotivas - molas de vereidos - motocicletas - motociclos monociclos - motonetas - navios ônibus - painéis de armação de veicules - parachoques - para-lamas
- - p ontoes reboque . - remos - •eboque para transporte —rebocadores
saveiros - rodas para veiculas
tambores de freios - tendera tirantes
decarros
- -tratobilres rea - troles - trenós - -triciclos -trucks de locomotivas - vagões -•
vapores

Março de 1965) 1873
elmo P,I.M. - 'máquinas de imprimir - lubrificados-es quer dc, parte de,
maquinas a sapor - máquinas da
lavar . roupa — máquinas de cescura
- máquinas Ú furar ra Siai e horizontal - máquinas para o fabrico. C
acabmento de latas e outi os recipientes metálicos - máquina; borrachei-.
mas e máquinas testeis -- máquinas
de tirar cortiça - máquinas de limpar e• afiar - molas para -máquinas
- máquinas frigorificas - máquinas
de rotular - martelos a vapor -s
m oinhos agrícolas - motores de comi bustã,o interna, elétricas e a gás
' motores para bicicletas e motocicletas
-, pentes quando parte de máquinas
-.penteadores de teares - rolos para
estradas - serras inecaricas - serras hidráulicas - serra:, de fita tornos mecânicos - tornos de revólver - tornos autornáticos •- tornos
verticais - turbinas tubulações
para caldeiras - valvuloá de uso de
máquinas industriais velas de ignição para motores - válvilas e. ventiadores quando parte d.e máquinas aparelhos gerad ires

Na 876.167

Indústria Brasileira

' N9 876.166

e
Indústria Brasileira
Requerente: Aços Villares S.A.
Local: São Paulo
• - Classe: 6
Artigos: Aquecedores de água de alimentação P.I.M. arado para espa.lhar neves -- máquinas de cortafrios - bombas de ar para pneumáticos - bombas para gosolina, de incêndio e elétricas' - betoneiras brocas elétricas - burrinhos e insuquando parte
fiadores de ar bucha
-a
de máquinas' - caldeiras a vapor .carburadores - carimbos de tôrno carneiros hidráulicos - cavadeiras
contraid.wes de tõrno
P.I.M.
P.I.M. chtunaceiras ou mancais
de anfricção - aoletores de dínamos
e motores - campressores - condensadores - espanadoras - espalha
neve ss eixos quando parte de máquinas - êmbolos quando parte de máquinas engenho de serra - engenho de cana. -- engrenagens quando parte de máquinas - freios quanguinchos de
do parte de máqunas
fricção - a:si/rabos para cacambas
s u i nches de transporte aé1 arrasto
reo - guindastes- - limpadores de

Requerente: Aços Vilares S.A. •
Local: São Paulo
•
Classe: 6
Artigos: Aquecedores de água • to ali-.
mentação P.I:M, - ara-do para espalhas neves - maquir as de cortafrios bombas de ar para pneumáticos - bombas para gasolina, de incêndio e elétricas -- betoneiras
brocas elétricas - burr nhos e insufla,d ores de ar --- bucha girando parte
de máquinas - caldeiras a vapor carburadores - carimbos de tôrno carneiros hidráulicos -- cavadeiras
FIM.
M. - contrasdors de tôrno
P.I.M. - chumaceira: ou mancais
de anfricção
coletores de dínamos
e motores - compsesfores - condensadores - espanador as - espalha
neve - eixos quando parte de máquinas - êmbolos quando parte de máquinas - engenho de serra -- engenho de cana - engronagens quando parte de máquinas -- freios quando parte demaquilas -- guinchos de
fricção - gui
nchos par:, caçambas de
arrasto - guinchos de eransporte -aéreo - guindastes - impadores de
cano - maquilas de imprimir - lu!ssrificadores quando parte de
máquinas a vapor -- máquinas de
lavar roupa - máquinas de costura
- máquinas de furar adial • e horizontal - máquinas para o fabrico e
acabmento de latas e outros recipientes metálicos --a- má,qub ias borracheiras e máq uinas testeis máquiaas
de tirar cortiça -- mácnimis de Umpar e afiar - amolas r ara máquinas
- máquinas frigoríficas - máquinas
de rotular - Martelo; a vapor moinhos agrícolas - motores de combiistão interna, elétrica e a agás motores para bicicletas e motocicletas
- pentes aviando paste de mÁquinas
- penteadores de teare: - rolos para
estradas -• serras mecimicas - serras hidráulicas - serras de fita tornos mecânicos - tosnos de revólver - tornos automát cos - tornos
verticais - turbinas - tubulaçõas•

1874 Quinta-feira 20

DIÁRIO OFICIAL

(Seção 11)'

Março de 1969

w.u.nnnnnnn•nnn••=1.1.11111IIIPIIM-

o

876.168

I Indústria

Indústria Brasileira

-

Artigos: Abridores de envelopes,
mofadas para carimbos, apagadores de
tinta, aparelhos' duplicadores de cópias, apontadores de lapis„arquivos,
berços para mata-borrão; borrachas;
brechas; canetas comuns; ezferográfia
cas, para desenho e tinteiro, caixas
registradoras e para papéis, papel cara
bono, carimbadores, carimbos, cestos
ff-k)
para papéis, classificadores, . "clips",
coladores, colas para escritório, com•
passos, conjuntos para secretária,
cortadores de papel, datadores, depó0,7
o'
sitos para cola, descansos para átais .
e canetas, desenhadores, duplicadores
de cópias, espátulas, esponjas para
escritório, esquadros, estereocartogra.
kc.)
fos, estiletes para papéis e canetas,
estojos de lápis, fichários, fitas gomadas, fitas para máquinas, furadores de
papel, fusis, ganchos para papéis, giz
trz.4/
para escrever e desenhar - "godets",
goma arábica, , gcmadroes, grafites para lapiseira, grampos de escritório,
guarda-papéis, guarda-ponta de iapis,
índices para arquivar documentos,
•
•
instrumentos de desenho, de escrever,
para selar, jogos para mesa, de ascii..
Requerente: Instituto Brasileiro de tório, lacres para envelopes, lápis, laAuditores Independentes -- IBAI
piseiras, mapotecas, máquinas de:
Local: Guanabara
apontar lápis, calcular, en.lereçar, esClasse: Nome civil
crever, grampear, registrar, somar,
Artigos: Nome civil
megalógrafos, molhadores de dedos de
cópias, multiplicadores de cópias, ner.
DL9 876.177
mografos, palhetas de pintor, pantógraf os, papel carbono, stencil, de carbono, pastas de arquivo, mesa, pastéis
Instituto Brasileiro
de tinta para desenho, penas, perca,
veios, perfuradores de escritório, pe.
aos, papéis, pincéis para desenho e
de Avaliação - IBA1
cola, planchetas, )onteiras para lápis,
de borracha para dedos, porta-blocos,
caneta, carimbos, cartões, papel, paSociedade Civil
lias, tinteiros, prendedbras de papes,
prensas de escritório, raspadeiras, má- registradoras de MO em escri.
de Profissionais Liberais quinas
tório, registradores de uso em escritório, réguas de uso em escritório e
.desenhos, eparadores de papéis,
Requerente: Instituto Brasileiro de para
para arquivos, sinetas
Avaliação — IBA — Sociedade Ci- separadores
"stencial" suportes para canetas e
vil de Profissionais Liberais lápis, táboas de desenho, tecnigrafos,
Local: Guanabara
tintas, para carimbos e para desenho,
Classe: Nome civil
tintas para duplicadores, tintas para
escrever e 'para mascar amedecedoN.9 876.178
res de dedos, para copiar. vidras de
cola, da classe 17.
-N.9 876.181
•
N. 876.176

para caldeiras — válvulas de uso de
máquinas industriais — velas de ignição para motores — válvulas e ventiladores quando parte de máquinas —
aparelhos geradores

Brasileira

Requerente: Aços Villares S. A.
Local: São Paulo
Classe: 3
ArtigL.: Substâncias químicas, produtos e preparados para serem usados na medicina e na farmácia; água
oxigenada, iôclo; plantas medicinais
N. 876.171

Requerente: Aços Villares S.A.
Local: São Paulo
Classe. 6
Artigos: Aquecedores de água de alimentação P.I.M. — arado para espalhar neves — máquinas de cortafrios — bombas de kr para pneumátie
cos — bombas paria gosolina, de incêndio e elétricas — betoneiras —
brocas elétricas — burrinhos e insufla-d ores de ar — bucha quando parte
de máquinas — caldeiras a vapor —
carburadores — carimbos de tiirno —
carneiros hidráulicos — cavadeiras
P.I.M. — contraidores de teimo
P.I.M. — chumaceiras ou mancais
de anfricção — coletores de dinandS Requerente: Construtora , e incorpoe 'motores — compressores — conradora Erram Ltda.
densado res — espanadoras — espalha Requerente: - Construtora e Incorponeve — eixos quando parte de máquiradora Efra'im Ltda.
nas — êmbolos caiando parte de má• Local: Oottás
quinas — engenho de serra — enNome de emprêsa,
genho de cana — engrenagens quando parte de rnáauinas — freios quanN.9.876.173
do parte de máqunas — guinchos de
fricção — guinchos para caçambas de
arrasto — guinchos de transporte aéreo — guindastes — limpadores de
cano P.I.M. — máquinas de impai- mir — lubrifigad dres quando parte de
máquinas a vapor — máquinas de
lavar roupa — máquinas de costura
— máquinas de furar radial e norizontal — máquinas para o fabrico e
acabmento clé latas e outros recinientes metálicos -- máquinas borracheiRequerente: Luiz Salathiel
ras e máquinas téxteis — máquinas
Oliveira
de tirar cortiça -- máquinas de limLbcal: Go.
par e afiar — molas para máquinas
Classe: 32
— máquinas frigorificas — máquinas
Artigos: Um trio musical
de rotular — martelos a vapor —
moinhos agrícolas — motores de comc) N. 876.174
bustão interna. elétricsa 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 —
ÇõiS2--- MoVEIS E INSTACA
ternos mecânicos — tornos de revól'-liR
k
ver — tornos automáticos — tornos
verticais — turbinas — tubulações
RRENDE & f 'LHOS LTUA,
para caldeiras — válvulas de uso de
máquinas industriais — velas de ignição para motores —.válvulas e ventiladores quando parte de máquinas —
aparelhos geradores
Requerente: Mirf -- Móveis e InstaNe? 876.172
lações Rezende & Filhos Ltda.
Local: Goiás
Nome de emprêsa

Trio da Vitoria

do Venancinho

N. 876.175

MIRF
IHNSTRIA RDASILEIRA

O R V A.Z

Indústria Brasileira
Requerente: João Gomes .4avier
& Cia. Ltda.
Local: - São Paulo
Classe: 3
Artigos: Um produto farmacêutico
indicado como anti-diarreico no tratamento das enterocolites e suas inanifestaêões
N. 876.179

Inddstria Brasileira
Requer-ente: Orval Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.
Local: São Paulo
Artigos: Artefatos de cerílinipa (por.
celana, faiança, louça vidrada e
troa), para uso caseiro, a.clõrnos, fins
artísticos e industriais. instalações sanitárias não incluídas em outras
classes, da classe 15. ,
N.9 876.182

conrErt'Arnts.

SEMORI N

Requerente: Dr. Candido Teobaldo
Inddstria BrasileirO
de Souza Andrade
Local: São Patao
Artigos: Conferências dramáticas peRear.erente: Orval Indústria e Coças teatrais e cinematográficas, da mérc.() de Produtos Químicos Ltda.
classe 32.
Local: São el,f0
Artigos: Artefatos de cerâmica (por-,
celana, faiança, louca vidrada e outros), para uso caseiro, aderno, fins
N. 876.180
artísticoe e industriais, instalações
sanitárias não-incluidas em outras
classes, da classe 15.
NS" 876.1S3

MAQ—P AR

Inddstria Erasileira
Requerente: Construtora - e Incorp0• radora Efraim Ltda.
Requerente: Mirf — Móveis e InstaLocal: Goiás
lações- Rezende & Filhj Ltda.
Classe: 50
Requerente: Máquinas e Móveis para
Local: Gouás
Artigos: Compra, venda e alministra_
Escritórios "Maq-Far".
Claises:
16
e
'40
ção de imóveis, incor poração, consLoral: São Pau:o
Artigas: An i rs na classe
trução civil

ALG-AMAR
Inddstria Brasil-eira
Requerente: C3'..val IuJúsr, c nomércio de- Preduto Químico; IStida.
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Classe: 41
Classe: 45
Local: São Paulo
Clases: 41 e Si insign
Artigos: Flores e p.antas naturais . Genere de ineinst;la e comarcio: ProArtigos: Artefatos de cerâmica (por- -Artigos: Para assinalar e distinguir: Sorvetes
celana, faiança, louça vidrada e ou.
Miaus alenenticies em peral e d suaN9 876.195
tros), para uSo caseiro, adôrnos, fins
buição de produtos ai menticies aos
N°
876.190
artísticos e industriais, instalações sarevendedores nas feira s-livres, supere
nitárias, não incluídas em outras
mercados, empórios e merceaviaS
classes, da classe 15.
1'79 876.199
N.9 $76.184

A.Fí KIT I

Alínea
'Indústria Brasileita
Requerente: Alínea Promoções Ltda.
Local:- Guanabara
Classe: 50
-Aplicação: Publicidade e confecção de
folhetos, de catálogos, de displays, de
painéis, de cartazes e de lay-out.
N.9 876.185

Indo Bras.
Requerente: Comércio de Produtos
Alimentícios Marqueza Ltda.
Local: Paraná
Classe: 41
Artigos: Para assinalar e distinguir,
café em grão, torrado e moído

iNDaSTRIA

14 b.n

rworiznaDA

RUBI'
ESPECIAL

N° 876.191

2UPANCII/2MX

D)»7

GÓIA.A

21 da 33 X' a

Requerente: •Antônio Tendrio de
Barros
Local: Pernambuco
Classe: f. 41
Artigos: Na classe
N° 876.196

o.

ES P ING E
Requerente: M. L. C. da Silva
-Local: São 2aulo
'Classe: 1(1
Artigos: Como marca d.e seriaço, cola
representação por con a própria e de
terceiros, com objetos le antiguidades
em pelai
Ng 876.2)0:—

CAXAMBI)
IND. BRAS! _EIFRA

BRASILEIM

Requerente: J. Henriques Sorvetes
Local: Rio de Janeiro
Classe: 41 .
Artigos: Sorvetes, sucos alinientícios.
Da9 876.186

MACIAL
e seu conjunto
Requerente: Macial Pereira da Silva
•
a Local: Guanabara
Classe: 50
Atividade: Conjunto musical
5 ssapã 111go c(
N° 876.187

Requerente: Mineração Caxambir
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 4
Artivos: Para distinuir m'nários
brutos
N9 876.201

Requerente: Fruteira Tupancireta
Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 41
Arti gos: Frutas e géneros alimenticios
N9 876.192

CREI'MESIZ
IND. BRASILEIRA.

ÇORPLUTIC
Ind. Bftelleirs.
Requerente: indústria e Comércio de
Máquinas Edmac Ltda.
Requerente: Corplastic — Plásticos
•
Local: São Paulo
Ltda.
Classe: 6 Local: São Paulo
Artigos: Máquinas de solda elétrica
Classe: 28
Ardes: artefatos de material çlasti:
Ne 876.197
Mises; carte i ras; cestas; estôjos psira
óculos; embalaens; enfeites para automóveis; uarrações para chupetas;
lancheiras; pratos; paliteiros; inalas;
pastas; porta-notas; porta-docernentos; protetores para documentos; sacolas; canecas; copos; frascos

Requerente: Creimesil aa" Representações — Intermediação de Imóveis
Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 50
Artigos: Representação e intermerliação de imóveis
N9 876.193

GUARANI

aitaraxd_Ç-aa

Requerente: Padaria e Confeitaria
Eduardo Sprenger Ltda.
Requerente: Comércio e RepresentaLocal: São Paulo
. ções Machado Ltda.
Industrie
Brasileira
Classe: 50
Local Minas Gerais
Atividade: Distribuição de produtos
Nome de emprêsa
Requerente: Fábrica de Colchões e alimentícios à revendedores, nas fei- Requerente: Irmãos Murakami
N° 876.188
Acolchoados Guarani Ltda.
Local: São Paulo •
ras livres, bares, supermercados, em-,
Local: Rio Grande do Sul
pórios e mercearias
Classe: 8
r CORE" - 00M3IR CIO E REPREClasse: 40
Ag: os : Fogões; foor reiros; f iziveis;
aTg
876.198
Artigos: Colchões e acolchoados
fôrmas elétricas; fotametros; frigoria
SENTAÇ OES MACHADO LTDA.
íleos; geladeiras; holofotes; cinterrupa
N° 876.194
teres:- lâmpadas incandescentes; 11Requerente: Coméreaa e Representa•
nuidificaclores; tostadeiras; tra'nsfor.
,
eões Machado Ltda.
maclores; válvulas para rádios; veias
Local Minas Gerais
elétricas; ventiladores; máquinas de
Classes: 23, 24, 36, 12 e 35
iavar: secar; enxugar 'e pa-sar de
Artigos: Tecidos, seus artefatos e conuso doméstico; discos gravados para
fecções, armarinhos e calçados"
fonóg rafos, rád'os, televisores; arraCRISANDALIA
relhos eletro domésti cos em geral
N9 876.189
Classe: 13
Artigos: Joalheria e artigos de metai s precioso e -semi-preciosos e suas
imitações; usados corno adô r nos; Perasileira
dras preciosas e senil-preciosas; biInd.
, CREMONE-li
jouterias em geral: broches e abo,.
•
a.tattat(1
toaduras
Classe: 14
* indaras.
Artigos: artefatos de vidros: açuca1•
rei ros: aparelhos Para agá,: apare1 Requerente: Casa de Flores Crisan- Requerente: Padaria e r'enfeitaría lhos de cata; apare l hos de chá; apaRequere.nte: Francisco Rifa Portilho.
dalia Ltda,
Eduardo Sprenger Ltda.
relhos de jantar; bandeia.s; cálice,s;
Local: Paraná
Local: Rio Grande do Sul
T ocai: São Paulo .
caSticals; aompoteiras; espelhos; or-.
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Local — São Paulo
" 249 876.20$
• Mas; fruteiras; garrafas; globos; jarros; licoreiros; mantegueras; paliClasse — 21
teiros; pires; potes pratos; saladeiArtigos — Veículos para deslizar Sôras; saleiros; terrinas; tijelas; tra- "
bre a agua. vessas; xícaras
Classe: 15
N9 876.212
Artigos: •Artefatos de louças: açuca- Requerente — A. Dias — Utilidades
reiros; aparelhos para água; apareDomésticas Ltda.
" AG UABUS "
lhos de café; aparelhos de chá; • apaLocal — São Paulo
. Ina, Brasileira
relhos- de jantar: bandejas; cálices;
Classe — 8
castiçais; compoteiras; copos; fôr- Artigos — Aaendedores — aparelhos
masmas; fruteiras; jarros; garrafas; de ar refrigerado — aparelhos de reRequerente — Max Holste
globos; licoreiros; mantegueiras; pa- frigeração — aparelhos de cortar frios
Local — São Paulo
liteiros; pires; potes; pratos; saladeia — aparelhos de• refrigerados — bateClasse — 21
ras; salieros; terrinas; tijelas;
deiras — liquidificadores — rádios — Artigos — Veículos para deslizar sõ
vessas; xícaras
bre água.
aparelhos de televisão -- toca-discos
Classe: 35
— tomadas — torneiras automáticas
Artigos: Beasas; capas para albuns e — torneiras elétricas — chuveiros eléN9 876.213
libras; estojos; malas; maletas; pas- tricos -- ventiladores — refrigeradotas; porta-niqueis; porta-notas; pul- res — panelas de pressão — panelas
seiras; sacolas; saltos; valises; • peles elétricas — picadores de uso domés,
de animais em geral
ticos — máquinas de ,lavar roupas —
Classe: 49
•Artigos: Anza:s balanços; balões; ba- máquinas de picar e moer carnes.
ralhos; jogos de- bilhar; bilhates de
N9.876.207
loteria; bolas para quaisquer jogos;
4 lierfasaraA BRAsti,EIRA
bolinhas de gude: . bonecas; brinquedos cid forma de animais; brinquedos mecânicos; brinquedos em forma
Requerente — Henzil Mattel
Requerente — Salvino Celha
de instrumentos mus_ca's; brinquedos
Local — São Paulo
em forma de armas; brinquedos em
Local — -São Paulo
Classe — 6
forma de ferramentas; br:nquedos em
Classe — 9
Artigos — Artigos da classe.
forma de armas; brinquedos em for- Artigos — Guitarras — bandolas
ma de máquinas; caixinha de mú- banjos — baterias musicais — berimN9 876.21,1
sica , quando brinquedo, caniços para baus — cavaquinhos — clarinetes —
pesca; carrinhos para crianças; cofia cordas para instrumentos musicais —
feti; cordas de pular; cordas te tri- cometas — cuícas — flautas — órpa para pesca; jogos de damas; -jo- gãos — pandeiros — saxofones — ragos de dominas; bolas de futebol; becões — violinos — violões — castafutebol de mesa; halteres; iscas ar- nholas — bandolins — gaitas —
ti ficiais; linhas para pescar; petecas; trumentos musicais de sõpro — inspiões; récles para pesca; relógios de trumentos musicais de corda, — piabrinquedos; serpentinas de papel paia nos — pistões — pratos de bateria Requerente —Farmácia Drogadália
carnaval; tamboretes para jogos;
-- tamborins e tambores.
Ltda.
•tarrafas; varas para jogos; velocí. Local — São Paulo
pedes
N 9 876.208
Classe
3

Marco de 1969 •

1\1" 87`.3.217

1,, DIAS"
Ind. Brasileira:

Ind.Br a sileire.

Requerente — Transiente Eletrõirea:
Indústria e Comércio Ltda.
Local — São Paulo
Classe — 8
Artigos — Para distinguir -- abeiraluzes — abajures — absorsõme,troS -acendedores — actinometros nau-muladotes — adaptadores . — anéis de
calibrar — antenas — anúncios elebicos — aparelhos aerofotogramétricos — aerômetros — alternaclores
de corrente elétrica —
— =assadeiras de uso doméstico --amortecedores — elétricos — amperímetros — aanpliactores amplificadcres — analisadores -- aparelhos da
ferinkntação. — aparelhos de física e
geometria — aparelhos calibradores
— aparelhos fotográficos — cinematográficos — aparelhos de alarma aparelhos de alta tensão a- aparenEv;
de ar refrigerado — aparelhos de arsar — aparelhos de comunicação interna — aparelhos de cocção — aparelhos de contrôle de calor e de forco
— aparelhos de engenliaria — aparJlhos de espargir -- aparelhos de evaporação —.aparelhos de experiências
cientificas — aparelhos de iluminação — aparelhos de medição • — ap2relhos de passar roupas de uso ci0-méstico — aparelhos de pesar — apa •
relhos de rádio — aparelhos de refrigeração — aparelhos de regular- luz o
som — aparelhos de sinalização --de som — aparelhos de te lecomunicações — aparelhos de tele.
visão — aparelhos gaseificadores —
N9 876.203
aparelhos hidrométricos — aparellA
N9 876.215
misturadores de liquides è de óleos aparelhos ozonizadores l"1,parelhos
pasteMizadores — aparelhos purifican C D'
lt
dores. de ar — aparelhos reatores -aparelhos radiofônicos — aparelhos
Ind,Bra
reprodutores de imagens e ons -Requerente — Panificadora Beleza do 1
aparelhos sinaladores — aparelhas
,
Bairro Ltda . .
Requerente — Indústria . de Bexigas de
soldadores — aparelhos sonoros - newierente — Cartaz Discos Musicais
Local
São
Paulo
Ar Fundador „Ltda.
aparelhos telefônicos e t'ANráfc03 -.
Ltda.
Classe
—
41
s
•
Local — São Paulo
termostatos — aparelhos toSão Paulo
Local
Artigos — Pão e bolos.
Classe: 39
ca-discos — aparelhos ventiladores -.• Classe — 8
Artigos: Bexigas de ar.
Artigos — Para distinguir — Discos aquecedores — aspiradores de pó -N9 876.209
gravados — discos sonoros — discos assadores — autoclaves — chaves auN9 876.204
fonografados — discos didáticos — tomáticas -- baterias — balanças -os para calculas — fitas gravadas balcões frigoríficos — batedeiras cio
discos
Ind.
— toca-discos — gravadores — fona- uso doméstico — benjamim — bitolas
— bobinas — bombas de gr não mi:grafos e toca-fitas.
Brasileira
cônicas — 'bules — elétricos — buzi•
N9 876.216
nas — ventiladores — calibradores -•
Requerente — Salm Indústria e Cocâmaras de aparelhos — campainha.,
mércio de Bilhares Ltda.
Requerente: Metalúrgica Elar
elétricas — carregadores autorniitico-;
Local — São Paulo
Local — São Paulo
e pneumáticos -- chapas de a;..t.:
MIRAFURES
Classe — 49
Classe: 11
elmo, etc.lhos elétricos — chassis
Artigos: Braçadeiras — botões — pu- Artigos — Mesas dé bilhares — bilhatricas
e
automáticas
—
chaves
de alaxadores — jacas — cadeados — ca- res --, jogos de bilhar — paus para
Ind..Brasileira
vancas — chaves magnéticas -- chonos — carretilhas — centros de mesa jogos — paus para ginásticas — mesas
cadeiras
—
chuveiros
elétricos
— conexões para encanamentos — exclusivamente para jogos de bilhar
obradores — colimadores — con:ati curvas de canos — dobradiças — fe- — dama — roleta — snoocker — xachaduras — fechos — maçanetas — drez — bolas para hockey — estojos Requerente — Manuel Dias Souza dos a distancia — comutadores -condensadores -a- contadores automaJuniorperfilados — roldanas — torneiras — de jogos — marcadores de Score —
ticos — contadores de rotação — conLocal — São Paulo
trancas — travessas — trincos e tri- raquetes — roleta de jogos — rodas
versores — cogneteleiras — for-netas
para jogos — jogos de snoocker —
Classe — 24
lhos.
tabuleiros para jogos — tacos de bi- Artigos — Para distinguir — borda- elétricas e para veículos — densímelhar e snoocker — tambores para jo- dos — borlas — bicos — brocados — tros — descascadores de uso doméstiN9 876.205
o
gos — tamtaiiretes para jogos — varas béilsas
addrnos de Pano — alama- co — despertadores — diais — diafragdise'rai
para jogos
jogos de tiro ao alvo. res — atacadores — cadarços — alfor- mas — discos automáticos
ges de pano — algocráo para alfaiate sonoros — discos gravados. — distriN9 876.210
- franjas — galardetes — galões — buidores de eletricidade — duchas a-laços — mechas — mortalhas — mas- ebulideres — ejetores — qletróforos -troa -- nesgas — capas para móveis enceïadeiras -- equipamentos para
Requerente — Cifal Comercio In'clúse instrumentos musicais — cobertu-• sincronização — espelhos para instalaTtngzisT3gasHI';.ra
tria de Fundição em Auto Peças Ltda,
espremedores de uso
ção elétrica
Local — São Paulo •
Requerente —Cc isto Rei Representa- .ras para pianos — cordões de qual -quertcido—bnsgquet doméstico — esquadros — exceto para
Classe — 21
ções e Comércio Ltda.
elásticos para vestuários — enchimen- desenhos — estabilizadores de pres.,ao
Artigos — Alavanca de freio — amorLocal — São Paulo
tos de pano — enfeites de pano — — estabilizadores de voltagem — estecedores de- veículos — aros para veíClasse — 50 •
etiquetas . de pano — entremeios , — táticas — cristais do rádio '— apare-culos — breques — calotas — câmaras
Artigos — Prestação de serviços
lhes esticadores — estilôrnetros — sientretelas — feltros para limpeza
carrocerias
• de ar para veículos
nais automáticos para estradas de fer-/filtros
de
pano
debruns
—
festões
carros reboques e suas partes integranN9 876.211
estufas — evaporámetros —
tu
fitas
—
fitilhos
—
flanelas
para
—
tes — direções de veículos — eíasis
exaustores exceto de máquinas — exlimpeza
—
ombreiras
—
palmilhas
—
engates de veíveículos — dragas
faróis -Lt fapassaman.es — pavios — pom-pons -- tintores de incêndio
culos — estribos de veículos — freios
Brasileira
roletes — feders — ferros elétricos.
entes
—
protetores
de
pano
para
g
pin
de veículos — guidões para veículos
colchões — rédeas de qualquer tecido para' solda — ferros de passar e en— molas de veículos — pára-brisas
-rendas — sacos — sacolas — sia- gomar -- fervedores — filmodores
de veículos — para-choques de veisutaches telas para bordar Lumes revelados — aparelhos diltranninhas
I
_',.erodesUza•
culas — pára-lamas de veículos — Requerente
tes • — focalizadarcS 1)ara Ornaras —
\.ieses e xergas.
iles
—
(3
rodas de veculos e pedais de câmbio.

"CELIVOI"
Ind. Brasileira

IfAãdOIA
DROGAULIA

MNDADCW
Ind. Brasileira

Ind.

"ELAR"

BELEZA DO BAIRRO
Ind. Brasileira

"SELUC!

Ind. "ggfileira

AZRODESLIZADOR
Ind.
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, ;.,fogareiros — fornos e fogões .elétricos
Local — Rio de Janeiro
'ou a mão — fones — fôrmas elétricas
• Classe — 1
—• — medidores de fre- Artigos — Produtos antieoxidantes —
quência — base,s- e chaves de . fusíveis abrasivos químicos — a'osolventes
,=•.• gabaritos —*garrafas térmicas — micos — líquidos revelador de imagem
gelsers — geladeiras — giroscópios -- para matrizes de papel — produtos
fios de aparelhos elétricos — fitas me- químicos restauradores da superfície
tricas — fixos dentados — fluShes — da blanqueta - de borracha e .preduto
iatraduadores — • grafonolas — grava- , químico para retocar fotografias.
'dores — gramofones — grupos edil-,
versores — 'hidrantes — hidrômetros
N9 876.220
— indicadores de tensão de curto-circuito — indicadores de aparelhos elê,
APOIO 8
:tricos — indicadores para motbres -Ind. Br sileina
indicadores para- válvulas — injetores
'— instrumentos de controle mecânico
'
instrumentos para cálculoá — in- Reqiierente — Pôsto de Serviço Apoio
tercomunicadores — interruptores
8 Ltda.
Isoladores — fitas • isolantes — lâmLocal — São Paulo
padas — lanternas '— simples e de
Classe — 50
•pilhas
holofotes
incubadores
Artigos — Prestação de serviços de
indicadores 'automáticos — lareiras -- .pôsto de gasolina — lavagem e lubrilentes —l.quidificadores — lunetas — ficação em automóveis — troca de
. lupas — lustres -- maçaricos — maóleo e ijequenos reparos.
. nipuladores — menômetros — máqui/9 876.221
nas afiadores de uso doméstico -máquinas cortadoras de - uso dom-éstlco — máquinas de lavar, de uso doLIMARPLEX
méstico — maquinas de moer e picar
Ind.
Twesileirà
carnes de uso doméstico — máquinas
falantes — máquinas limpadoras de
uso /doméstico — lanternas -elétricas Requerente — Limarflex Artefatos
Plásticos Ltda.
— marcadoras automáticas e elétricas
Local — São Paulo
-- medidores de fôrça
pressão e
•Classe — 28
• volumes — medidores graduados —
Artigos — Na Classe
megafones e- mescladores '--• metros
— microfones — miras de base —
N° 876.222
miras graduadas — niisturadores de
líquidos de uso doniéStico
molinetes
hidráulicos — mostradores
níveis
BICQNTIVBNW
— óculos — ozonizadores _ozonôInd. brasileira
metros" — máquinas registradoras ex.eeto de escritório — padrões palRequerente — Jeno Rejto
néls de aparelhos elétricos — panelas
Local — São Paulo
elétricas e de pressão — pára-raios —
Classe — 39
• pêndulos — penteadores elétricos
Artigos — Na classe
instrumentos de pesagem
pick-ups
— pilhas elétricas — pipetas — piroN9 876.223
mettos — pistolas de -pintar —
nimetros — plugs — pluviômetros —
polarimetros — prismas — projetores
• .VELEIROS
, de filmes imagens- e luz — propulBrasileira:
sores — prumos — pulverizadores não
de outras — classes — quadrantes — 'Requerente: Farmácia Veleiros Ltda.
reatores — refletores — refrigeradoLocal: São Paulo .
res registradores de aparelhos -Classe: 3
registradores para veículos -e" regis- Artigos: Substâncias, produtos e pre. ims automáticos -t- registros para luz parações, químicas para serem usadas
— gás — água e canais — relays .na medicina, ou na farmácia.
reostatos — resistências -- retificadores — quadros , de, eletricidade —
N9 876.224
.queimadores elétricos — ra,diofonos —
Sincronizadores sirenes — sistemas,
de alarma — sistemas de sinalizaçáo
— sistemas de comunicações — solda. dores elétricos — soquetes — sorvete-.
ras
suporte,s de aparelhos elétricos
— televisores — termostatos L- seleelonadores — semáforos — sereias de
aviso e alarma — setas de sinalização
IMUSTRIA 331tAtIMBIR4
elétrica — sifões — sexantantes
— toca-discos — tomadas Requerente: Les Successeurs de F.
— torneiras automáticas e de comCazanove
pressão — torradeiras — tostadeiras -Local: Bordeaux — França
torradores — transferidores — transClasse: 42
missores — tripés "de aparelhos fotoArtigos: Aperitivos e licores,
gráficos — tubos acústicos — tubos
N9 876.225
co.nduits — válvulas de comporta —
válvulas elétricas — varas graduadas
— Velocímetros — vibradores er- vol.
timetros e volUmetros.

Março de 1959 1877

Classe: 3
te:. bolas para qualsqu?r jogos; caiArtigos: Substâncias, produtos e prea ' Joá ; coletes paar esgrime; copas ce
parações químicas para serem usadas dados; jogos de dama.; dardes, ;eus
na medicina ou na farmácia.
de domino; estojos d. jogos; leelias
para jogos; bolas de Zuteboi; gav.N9
875,227 gorras ; artigos de ge'e gre dos os a
ginástica; halteres; bolas de Jacek:ia;
joogs, de quaisquer espécies, luras
desportivas; paralela para exercei'-s;
passatempos; patins;' po ças de los:
pesos; raquetes; récles para logos;
shoting bali; skis; tabuleiros 'reala
jogos de tênis; tiro ao alvo; tóalcolas ;trapézics; jogos de volibol e
D. Ik3FRASILEIRÀ
water-polo.
N9
876.232
ala~amwsama...1
4
•

YVEL

Requerente: Yvel Equipamentos Eletrônicos Ltda,
Local: São- Paulo
Classe: 8
Artigos: Para distinguir: Rádios em
geral; toca-discos; rádio de cabeceira; rádios • para autos; televisão;
aparelhos receptores e transmissores
de sons; aparelhos de televisão; alta falantes; chassis; bobinas; antenas; microfones; pick-ups; válvulas;
aparelhos de freqüência modulacla;
aparelhos de. intercomunicação e
aparelhos para contrôle de sons; telefones; 'lâmpadas; plugs; chaves de
tomadas; fitas sonoras gravaaas;
discos gravados; aparelhos para telégrafos sem fio e transformadores.
•
N''876.228
Ind.

ZLETROTEL'
Ind. Brasileira
Requerente: .Eletrotel Limitada
Local: São Pa,ulo
Classe: 3
Artigos: Aparelhos telefônicos, cala.:
painhas; discos telefônicos; fones;
carcaças de telefones; mostradores;
receptores; sistemas cie som; fios e
telefones.
Classe: 30
Atividade: Serviços de instalações do
récles elétricas e telefônicas; -assistência técnica e serviços de mecânica.
.N9 876.233

õRZRieira

Requerente: Civitas — Indústria e
. Comércio Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 49 ..
Artigos: Jogos de bilhar de 'brinqueos; bolas para quaisquer jogos; horinhas de gude; mesas; exClusivamente para jogos de bilhar; dama; roleta; snoocker; xadrez de brinquedos;
jogos de snoocker de brinquedos; tacos de bilhar 'e snoocker do
brinquedos.
N9 876.229
Requerente "Comape" S,10
Local: Sito Paulo
Classe: 50
Atividades: Abertura de firmas; balanços; dastratos; escritas; registros
de marcas; títulos; nomes de em.
Requerente: Panificadora Nossa -Se- prêsas; patentes; impugnações e ele.,
nhora da Peneda Ltda.
N9 876.234
Local: São Paulo
Classe: 41'
Artigos: Substâncias alimentícias pue.
nificadas; notadamente: pães; biscoitos; bolachas; bôlos; broas; doces
- e confeitos.
N9 876.230

NOSSA SENHORA
DA PENEDA
, Ind. Ewasileira

}Ind,

MOGNO.
Bras ileir*

Requerente: Mogno — Decorações
Ltda.
•
Local: São Paulo
Class: O
N9 876.218
Artigos: Bancos; banquetas; berços;
biõmbos; . cadeiras; divans; escriva.
NOR—SUL
guarda-roupas; guarda . lou- Requerente: Cobreai — Indústria
Requerede: Farmácia e Drogaria ninhas;
ças;nieses; poltronas; estofadas ou
Ind. Brasileira
Comércio de Metais Ltda.
Lucima,r Ltda.
1•
nãO; sofás: sofás-camas; móveis
Local: São Paulo
•
Local: São Paulo
•
para
deceaações.
Cla2se: 5 •
Classe: 3
laequer'enie — Transportes mor-Sul' ArtigoS: Substâncias, produtos e preArtigos: Metais; cobres; zincos; alua
876.231
Ltda.
N9
mínios;
chumbo;
não ou parciaimena.
parações químicas para serem usaLocal --• São Paulo
te trabalhados.
das na medicina ou na farmácia.
Classe — 50
BOLIMPIC
N9 876.235
'
N9 876.226
•Artigos -- Serviços de transportes de
Ind.
Brasileira
- carga e de passageiros.
Requerente--; Bolimpic Importa,çae e
Comércio de Materiais Esportivos.
Ltda
LITOBRIS
Local: São Paulo
Ind. Brasileira
da-se: 49
Requerente — Litobras — Materiais Requerente: Farmácia Drogal Ltd? . Artigos: Aparelhos para ginastica;
arcos para 'jogos, barros para 'espoeLocal: São Paulo
de OffeSet -Ltda.
1\19 876.219

DROGAI,
Ind. 33rasileira

'"SONOTICA';7
4Ind. Brasileira'
Requerente: Shigueko Miyasaka
Loca,: São r.aido

lts78 filuinta-telra Zu
Classe: 8
Artigos: Máquinas fotográficas.„
Classe9 13
.Artigos: Abotoaduras de punho; águas
rnarfinha, lapidadas; ametistas •lapidadas; alfinetes de gravtas; aa;
berloques de metal precioso ou imitação; botões de colarinhos; braceletes; brilhantes; brinco; brocaes;
chaveiros; correntes de metal-alceias° ou 'imitação; , pérolas naturais;
prendedores de gravatas; pulseiras;
alfinetes para adornar vestuários;
pulseiras para relógios e jóias de
pratas.
N9 876.235
Requerente: Shigueko Miyasaka
Local: São Paulo
Classe: 25
Aritgos: AlbuIns de fotografias; árvores de natal; cartões postais: cópias heliográficas; cópias fotograficas; desenhos; escudes; estampas;
estatuetas; flâmulas; flores artificiais; gravuras;
imagens; letreiros:
Mapas; projetos desenhados; quadros
artísticos; riscos para bordados; selos; estátuas; imitações de fruas;
paisagens; pratos com pintura ou
gravação para ornamentação;
bibelots.
N9 876.236

ELADIO'S
CONFECOES
Requerente: L'ladio Sprotte
Local: São Paulo
Classe: 36
Titulo
149 876.237

DIARIO OFICIAL

(Seção III)

jornais; livros; programas de tetevi149 876.246
são; revistas impressas; agendas; boletins impiessos; peças cineMatogealiéas; peças teatrais; aupiemencos juvenis e Ilustrados; progiamas
STAND-VOLT
fônicos; cronicas irrieu-esas; poesias
Ind.
Brasileira
impressas e prosas impressas.
N9 876.241
Requerente: João Gilberot de Paula
Ramos. ,
São Paulo
Classe: 8
Artigos: Bobinas; estabilizadores
pressão e de voltagem; oxiladores;
saída vertical.
• 149 876.247

Março de 1969

n•nnn)

Classe: 6
Artigos: Bombas d'água; arrauqUeS
de motores; bielas; burrinhas de breques; cabeçotes; de motores; câmbios;
carburadores; carda.ns; compr esso.
res; dínamos; eletrodos; freios; geradores de corrente; polias; preasa,s;
rotores; teares; tornos; turbinas, motores; virabrequins e volantes.
N9 876.250

INDIANOPOLIS
ind. Brasileira

CASA DO FLY-BACK
IND6STRIA E COMERCIO.
São Paulo Capital

Requerente: Sociedade Religiosa
tirenshoshu do Brasil
Local: São Paulo
Classe: 32
Insígnia
149 876.242

nEAROW2
Ind. Brasileira

Requerente: Casa Indianópolis Ferragens e Tintas Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 11
Artigos:
Dobradiças;
fechaduras;
chaves; trincos; trancas ; ferrô,hos;
parafusos; arruelas; porcas; pregos;
Requerente: João Gilberto de Paula cadeados e puxadores para parcas,
Ramos
N9 876.252
Local: São 'Paulo
Classe: 8
Titulo dê Estabelecimento
N9 876.248

PINHEIRAO]
E3RA SILE IRA

Requerente: Transportadora
rom" Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Transportes.

Requerente: Pinheirão Lanches Ltda.
Local: - São Paulo
InRragl;
•Classe: 41
Artigos: Para distáiguir pães, bôlos; bisCoitos; roscas; sanduíches;
N9 876.243
erripadas; pastéis; tortas; pizzas; Requerente: N. Grunkra.ut Ez Cia..
- Local: São Paulo.
churrascos; cachinhas e café.
0 LE
Classe: 36
Ind,
Brasileira
;
Artigos: Roupas para homens; senho"DIANDBET.TA"
ras e crianças, a saber:
anáguas;
N9 876.249
Ind. Brasileira
vestidos; blusas; camisas; cuêeas;
1 Requerente: Lavadora Automática Le
calças; soutiens; saias; meias; lenMens Ltda,
ços; gravatas; pijamas; cações;
Local: São Paulo
Requerente:
Indústria
e
Comércio
de
"shorts" e mailots.
Classe: 50
Cal D'Andretta Ltda.
'Atrigas: Lavagens automáticas.
N9 876.253
Local: São Paulo
Classe: 16
IND.
BRASILEIRA
149 876.238
Artigos: Cal.
~rmeineura
"ICMA"
N° 876.244
c

RENS"

111~111nNN

BARRA DO SUL

Brasileira

*Ind:STriigKeira

Requerente: Malharia, Syvibel Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Anáguas; aventais; blusas;
botas; cache-cole; calças; calçinhas;
camisetas; camisolas; casacos; ceroulas; combinações; echarpes; lenços;
maillots; meias; cuecas; soutiens;
vestidos; ponches leves; japonas; ja-'
quetas: chales; bermudra e roupas
brancas de itiso pessoal.
149 876.239

"PRESTATIVA"
Ind. Brasileil-a
Requerente: Prestativa Importação e
Exportação Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
.
Artigos: Serviços de Iniportação e
Exportação.
149 876.240

,"PROWAND"

Requerente: Barra do Sul
Comércio e Representações Ltda.
Local: São Paulo
Requerente: Indústria de corava a
Classe: 50 .
Móveis de Aço lema Ltda.,
Gênero: Para distinguir marca a ser
Local: São Paula
utilizada pela requerente para disClasse: 17
tinguir serviços correlatas com sua
atividade que compreende compim; Artigos: Cofres; arquivos; fichários;
venda e representações de géneros separadores para arquivos; conjuntos
para secretarias.
alimentícios.
149 876.254
2n1? 876.251

.,"EDIISAN"N),

Requerente: Sociedade Religiosa
Nitirenshoshu
Local: São Paulo
Classe: 32
Insígnia.
N9 876.245

CONSMCIO SUL
AMERICANO DE IX.PORTAÇXO E EXPOR
,WALM:5.

Ind. Brasileira
Requerente: Construtora Edilsan
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Construções

Ind.Brasi-

Requerente: Urba Indústria e CoRequerente: Jacinto Vila Gimferter
mércio de Auto Peças Ltda.
Laca]: São Paulo
.
Local: São Paulo
Requerente: Prowand Promoções
Classe: 50
Classe:
50
Ltda.
Artigos: Prestação de serviços de
Local: São Paulo
Artigos: Coma marca de serviço, de! mão de obra; assistência técnf:a e
• representações em geral.
Classe: 32
acôrdo com o art. 74 do C.P.T.,
Artigos: Almanaques; álbuns impres- ser usada pela requerente em seu
• Classe: 21
.Dos; armários; folhetos; impressos; ramo de importação e exportaçáo. Artigos: Automóveis, barcos e aviões

Brasileira

149 876.255
4/ ' 2 ANTONIO"
In
d. Brasileira
Requerente: Bar e Lanches 2 Antônio Ltda.
' Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Lanches de: aliche; mortadela; presunto; roz-bife; queijo; salame; salsichas; toucinhos; oames
verdes; linguiça; paio; copaá, chouriço; patês: queijo • prata.

utuinta-Teira z.0
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N9 876.256

N9 876.262

r

"MATABEW.'
.Ind. Brasileira

N9 876.257

wurquerente: Mario Rafael de Ca,ncliaLocal: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Almanaques; álbuns impressos; folhetos; impresso; jornais; livros; programas de televisão; revistas; agendas; boletins; • impresso; peças cinematográficas; peças teatrais;
programas radiofónicos; suplementos
juvenis e ilustrados; prosas impreasas; programas 'd rádio; poaias
impressas.
N9 876.258

"rEITICEIR4h.:

' Ind. Brasileira,
Requerente: Flavio Quadra Anclrez
Local: São Paulo
Classe: 29
Artigos: Vassouras ;escovas; comuns
para chão e pia; escovões;, espanadores; lambazes; puxadores de água;
vassourinhas.
N9 876.259

dl BARASAWA"
Ind. Brasileira
Requerente:

Comercial Harasa,wa
Ltda.
Local: São Paelo •
Classe: 41
Artigos: Arroz; feijão; batatas; farinhas; féculas; farinhas alimentícias
de cereais; fubá; milho; cafe; chá;
Artigos: Vassouras; escovas; comuns
grão de bico.
N9 876260

Ind, Brasileira
Requerente: Maida Indústria de
Produtos Alimentícios Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
'Artigos: Conservas de pepino; conservas de pikles; azeitonas em conservas; palmito em conservas; pimentões em conservas; ervilhas - em
conservas; cenouras em conservas;
chuchu em conservas; repolhos em
conservas; beringelas em conservas;
vagem em conservas; couve-H& em
conservas.
N9 876.261

Requerente: Indústria de Tintas e
Revestimen
tos Retine° Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 16
Artigos; Revestimentos e tintas

N9 876.268

Local São Paulo
Classe: 15
Artigos: Para distinguir: pias; bidês;
/"CDREDEL,
lavatórios; mictórios; bacias; fintas;
r,-4nd.',
tand4
vasos sanitários; recipientes e reservatórios
Requerente: Comércio e Representa—Requerente: Mansa Indústria e
•
Classe:
50 ,
ções
Coredel
Ltda.
Comércio de Madeiras Ltda.
Artigos: Serviços de construções e
Local: São Paulo
Local: São Paulo
demolições; engenharia; corretagans;
Classe: 1
Classe: 49
Artigos" Mesas de bilhares; mesas Artigos: Abrasivos químicos; absor- incorporações; empreendimentos imopara futebol de salão; bilhares; jo- ventes químicos; água destilada para biliários; administração predial; adgoa de bilhar; paus para jogos; paus indústria; s ácidos; alvaiades para in- ministração de obras; administração
pára ginásticas; mesas exclusiva- dústria; amoniaco; anticorrosivos de bens móveis; imóveis e valikea;
mente para jogos de bilhar; damas; benzina; cafeína; cânfora; cal vir- imobiliária; planejament•os; estudos e
planejamentos habitacionais
roletas; snooker; xadrez; bolas de gem, usado nas indústrias; cianurea
'loquei; estojos de jogos; marcado- tos; citratos; cloratos; corantes quíClasse: 16
res de score; raquetes; roletas de jo- micos; cromatos; decorantes
Artigos: para distingui': alcatroados
gos; rodas. para jogos; jogos de cos; ioduretos; óxidos; oxigénio; bola para construção; argi .a preparada
snooker; tabuleiros para jogos; tacos ventes; tintas líquidas; tintas prepa- para construção; argamassas; asfalde bilhar; * snooker; tambores para radas para vulcanizar; estearina; to para construções; azulejes para
fluidos químicos e cafeona
jogos; tamboretes para jogos; varas
construções; balaustres e batentes
para jogos; jogos de tiro ao alvo
para construções; chapas para consN9 876.269
truções; casas pré-fabraJadas; colu.N9 876.263
nas para construções; cornijas de
concreto; cré para construções; divi• A.
sões pré-fabricadas; drenos para
construções; edificações pré-moldadas; esquadros; estacas para coáttruções; estruturas para construções;
Requerente: Sogram Comercial de
blocos para construções; blocos para
Requerente: Pedro Alcântara
Mármores e Granitos Ltda.
pavimentação; calhas de telhado; ciFerreira
Local: São Paulo .
mento comum; caibros para construLocal: São Paulo
Classe: 4
ções; caixas de cimento; caixilhos;
Classe: 41
Artigos: Mármores e granitos
Artigos: Produtos alimentícios em cal para construções; chaminés de
N9 876.264
geral; notadamente: alimentos enla- concreto; ;mosaicas; papel para fortados; frios e defumados; conservas rar casa; paredes divisórias inclusialimentícias enlatadas; óleos comes- ve para escritórios; parquctes; peças
tíveis; cereais em geral.
ornamentais de Osso e cimento para
tetos e paredes (exceto da cl. 25)
N9 876.270
estuques; /forros; frisos; grades;
Requerente: Garçat•ex Indústria e
tações de mármore para construções;
• Comércio de Confecções Ltda.
impermenbilizadores de argamassas;
• Local: São Paulo
j anelas; ladrilhos; lageotas; lajes:
Classe: 36
lambris; lamelas; lixeiras quando
Artigos: Anáguas; aventais; blusas;
construções; !uvas de junção; maniRequerente:
Garagem
Car-San-Clau,
botas; cache-cols; calças; Calcinhas;
lhas; mármores pi eparados para
Limitada
blusões; camisetas; camisolas; casaconstrucões; massas para paredes;
Local:
São
Paulo
cos; ceroulas; combinações; echarpes;
pedregulhos p reparados para cons. Classe: 47
lenços; cuecas; mailots; meias; asaitruções; pilastras de concreto; pisos;
tiens; vestidos; ponches; leves; ja- Artigos: Substâncias e produtos des- placas para p avimentação; pedras
ponas; jaquetas; dominos; cintas; li- tinados à lubrificação; à combustão; preparadas para construções; portas;
gas; macacões; pijamas; bermudas; à ',iluminação; e ao aquecimento a portões; prateleiras para construções;
puloveres; quimonos; robes de cham- saber; álcool-motor; graxas; gasoli- produtos betuminosos para consfrubre; roupas brancas de uso pessoal; na; óleos refinados; manufaturados cões; produtos de base asfáltica; sode petróleo; óleos para lubrificação leiras para portas; tacos; tanques
sais; togas; toucas e roupões.
de máquinas e motores
de cimento; telhas; tijolos; tintas
N9 876.265
para paredes —. portas-- portões —
N9 876.271
janelas e muros; tubos de concreto;
"ARTI-MUNDOh•
tubos de ventilação para edifício; veInd. Brasileira
BORDIK
nezianas; vieament os preparados
para construções; vigas preparadas
tInd. Brasileira
para construcões; vitrinas quando
Requerente: Assis Walter Artimundo
construções vitrõs.
Requerente: Comercial Bordim Ltda
Local: São Paulo
Classe: 50
Local: São Paulo
N9 876.275
Artigos: Transportes e turismo
Classe: 41
Artigos: óleos comestíveis
CE R2 AG O "
N9 876.266
N9 876.272

Brasileira

Brasileira

Í. Requerente: Produtos Químicos Matabem Ltda.
.
Local: São Paulo
Classe: 2
Artigos: Inseticidas.

Março de 1'969 1879

'PSOGRAMn
Ind. Brasileira

FEIRA DE
.
iInd.'gálagLa

Ind:GANgireira

,lreAR-SAN-CLAII\
Brasileira

.'"ZACTA"
'Ind. Brasileira

Requerente: João Inácio da Silva
Local: São Paulo
Classe: 8
Artigos: Acumuladores elétricos •e
baterias
N9 876.267

"RENE"
Ind.' Brasileira
Requerente: René Super Mercado
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: -Aveia, açúcar; azeite; bolos;
bolachas; banhas; canelara; cravo;
café; chá; cereais; legumes, em conservas; linguiça; massas alimentícias;
massa -de tomate; ervilhas; farinhas
de . cereais; féculas alimentícias; feijão; farinha de trigo; macarrão;
massas; molhos alimentícios; óleos
comestíveis; gorduras alimentícias;
grão de bico; arroz; salames; salsichas; toucinhos; vinagre; presunlog;
pimenta do reino; talharim e rabadas

COVEL '
Ind. -Brasileira
Requerente: Coval — Comércio d
Óleo Limitada
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: óleos alimentícios
N9 876.273
"'M

kRLA

Ind.Brasileira
Requerente: Sucena —
Comercial e Construtora S.A.
Local: São Paulo
Classe: 33
Título
N9 876.274

o
PR2T-A PORTER

Ind.Brasilnire
Requerente: Bar e Lanches Certago
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Para distinguir: sanduiches
empadas; coxinhas; pastéis; sorvetes
leite; coalhada; café;
chocolate
pães; bolos; biscoitos; bolachas; azeitonas; batatas fritas; amendoim; assados; churrascos carnes preparadas;
farinhàs alimentícias; feijoada; arroz; feijão; fiambre; cremes; laticínios; legumes; linguiças; salsichas;
presuntos; queijos; manteiga; frutas
ia natura — sêcas; em calda ou conserva; gelatinas e geléias alimentícias; pescados; polen ta ; macarrão;
mortadela; ovos quentes, cozidos, ou
fritos; salames; pudins; doces; c anfeitos; chá e sopas
e
N9876.276

AMORES i- A - N

d

Brasileira—
.
Requerente: Sue
— Imóveis,
Comercial e Construtora S.A..
ria Amoresano Ltda.,

Requerente: Panifiçadora Confeitai

tibU uminta--re;ra zu
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Para distinguir: pães; bolos;
confeitos; biscoitos; bolachas; panetones; sanduiches; ' empadas; coxinhas; pastéis; sorvetes; leite; coalhada; café, chocolate; azeitonas
batatas fritas; amendoim; assados
churrascos; farinhas alimentícias
cremes; laticínios; massas alimentícias; linguiças; queijos; presuntos;
mortadelas; manteiga; salsichas;
frutas in natura, secas — sem calda
ou conserva; gelatinas e geléias alimentícias; macarrão; salames; pudins; doces; chá; mel; chouriços;
cheiros alimentícios bombons; caramoios; • colorantes e- condimentos de
alimentos; leite em pó ou condensado; frutas e doces cristalizados; extratos de `tomate; extratos de carne;
pipocas; gorduras e óleos alimantícios; torrões alimentícios , e tortas
alimentícias.
N9 876.277
" MILEMAQUINE "
1nd Brn s loira

nequerenCe : Casa 1Viilemaquin e Ltda.
Local: São -Paula,
Classe: 17 •

[MARIO OFICIAL (beça.° III)
N9 876.278

N9 876.282

CAMAGm
IndeBrasileirk

. •

RECREIO,
kInd.

Março de 1969
N" 876.291

,"GRAMATICA'DINA...
- MICA DO ENSINO:
MODERNO"

J1n;ticos "Piratininga" Ltda.
ntlittermte: Artefatos de Borracha e Requerente: Editôra e Encadernador
Requerente: Camag Comércio _cio
Local: São Paulo
Folhinhas e Calendários- Ltda.,
Formar Ltda.
Classe: 36
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Artigos:
Sandálias
Classe: 32
Classe: 32 — Título
Artigos: Para distinguir" • almanaN9 876.284
N9 816.292 '
ques; calendários; folhinhas impressas; álbuns impressos; anuários; caSX0
:MERCANTIL
tálogos; crônicas impressas; folhe."ENCICLOPUIA
-VICENTE"
tos impressos; publicações impressas;
'ILUSTRADA aT.,
revistas impressas; jornais; livros;
propaganda impressas escrita; poe- Recatai coce. ....arcantil São Vicente
:NASIAL"
sias impressas; músicas impressas e
Limitada
prospectos impressos; escritos..
Local: São Paulo
Requerente: Editôra e EncadernaciOra
Classe: 41 — Título
Formar Ltda.
N9 876.279
Local: São Paulo
N" 876.285
Classe: 32 — Titulo
"DEPóSITO COMER=1Na 876.293

1SANTOSA
ISRAS,ILEIRA

Requerente: Loja Santoja Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 49
Artigos: Para distinguir brinquedos;
jogos j e passatempos a saber: • Carrinhos; bercinhos; aviõss; zepelins;
automóveis; caminhões; patins; patinetes; bonecas; bonecos; bolas para
todos os esportes; -figuras' de aves e
animais; tamboretes; raquetes; piões;
petecas; dominós; tômbolas; xadrês;
baralhos; damas; chocalhos; tênis de
mesa; espingardas e revólver de brinquedo e trens'.
N° 876.28Ç

CIAL NOVA SX.0
PAULO"

"BOA VICA"
4,„ Brasileira

Requerente: Lucrecio Stanciat o 'Cia.
Requerente: Cirúrgica Boa Vista,
Limitada
Limitada
' Local:
São .Paulo
Local: São Paulo
Classe: 33 — Titulo
Classe: 10
N9 876.286
Artigos: Cintas abdominais, abridores cirúrgicos; agulhas de injeção;
"AGUCIA.
aparadores, cirúrgicos; aparelhos de
eletro-diagruirstico; aparelhos ortopéTUS DE 'DESPACHOS"
dicos; busturos; bolsas para uso na
medicina; bomba para uso na medicina; calçadores cirúrgicos; cat-gut;
cintas ortopédicas; dilatadores cirúrRequerente: Agencia Augustus de gicos;
ligas para enfermos; luvas pc.ra
Despachos Ltda.
operadores;' instrumentos odontolóLocal: São Paulo
gic,os; máscaras para anestesias;
Classes: 33 e 50 -- Título
meias cirúrgicas; muletas; oftalmosN9 876.287
copiso; osciladores de ossos, aparelhos
ortopédicos; pincéis, para garganta;
aparelhos de radioterapia; agulhas
cirúrgicas, porta-algodão e a bre,"NOVO CURSO IJRA=:1
bosas.
TICO DA LINGUA'
N9 876.294

Artigos: Para distinguir: arquivos;
cofres; máquinas de apontar lápis;
máquinas de calcular; máquinas de
endereçar; máquinas de. escreva:;
máquinas de grampsar; máquinas de
registrar; máquinas de somar; abri. dores de envelopes; almofadas para
carimbos; apagadores de tinta; aparelhos duolicadores de cópias; ap.mVadores de lápis; berços para mataborrão; borrachas; brochas; canetas.
comuns; coladores; colas Pár
a escritório; conjuntos para escritório; cartadores de panei; datadores: de pósiPUNO
tos de cola; descansos para lá pis e
PORTUGUESA"canetas: desenhadores; duplicadores Ind., asneira
de cópia; esp átulas; eSnonias Para
escritório; canetas esferográficas;
canetas para desenhos: canetas tin- Requerente: Punam Fundição Nacio- Requerente: Editôra e Encadernadora
Formar Ltda.
nal de Metais Ltda.
teiro; • caixas de pap éis: caixas reLocal: São Paulo
Local: São Paulo
gistradoras; naoel carbono; carimClasse: 32 — Título
Classe: 5
badores: carimbos; cestos para papéis: classificador: clins; molhadores Artigos; Aço; aluminínio; aparas de
NQ 876.288
Metal: bronze; ferro; latão; sucata
de dedos, n a ta eseritório:
de
metal
e
zinco
dores de cópias; esquadros: estiletes
v"ENCICLOPÉDIAIpara pabéi s ; estoins de can etas; esN9 876.281
tojos de -láp is: fichários; fitas go; LUSTRADA DO CUR--'
madas; firas nara máquina,s:_furadaSO PRIMÁRIO"
ZOOTIGON
nora
ganchos
res nora nanai; fusis:
panêis; giz tiara escrever e desenhar: Ind. Bragileira
(PEDAGOGICA) n,
•
god ês: goma arábica; gornadores
para
ti10.0
laniseira,s;
gra
grafites
Requerente: Distribuidora Veteriná- Requerente: Editôra e Encadernadora
para escritório • mania-nane i s: amar-.
ria Farmavet Ltda.
Formar Ltda.
da-ponta d .r, lánis: índices Para arLocal: São Paulo .
Local: São Paulo
ouiva r docamantost instrumentos da
Classe: 2
desenho; instrinnentos de escrever:
N9 876.289
Artigos: Na classe
instrumentos ri a selar: logos cara
N9 876.283
masa de a çaritórins: lacres para an,"ATLAS DE ANA.
velopes; lapiseiras: mapot.ecas: separadores para arouivos: sineTOMIA HUMANA
tes; stenails; sunortes liara lá pis e
EDEN"-.
canetas: tal-aias Para desenhos: técnigrafos; finta para, cari mbos; tintas
para desenhos; normógrafos;
tas de pintor: nant óairafos: pana
Requerente: Editóra, e Encadernadora
carbono: panei atendi: pastas Para
Formar Ltda.
(arq uivar: pas tas de mesa: Pastéis de
Local: "São Paulo
tinta para desenho; penas: perceveClasse: 32 . — Titulo
jos: perfuradores d e escritório: neço,s
N9 876.290
para pa péis; ninais para desa»ha:.
pranchet as: ponteiras de borracha
IndRANDE
para dedos; ponteiras • nara lápis:
porta-blocos: norte-canetas: norteNIRIO ENCICLO - •
carimbos: porta-cartões: norte-na•
'PÊDICO ILUSTRA'
nai: norta-penas: norta-tinteiros:
Prend edores de Panei; prensas • de Requerente Pinheiros City Tecidos e
DO, SOLARg
Novidades Ltda.
escritório; rasnadatras: registradoras
Local: São Paulo
eta aso em escritório: ré g uas Par•à:-• USO
Classe: 36 •
era escri t ório e desenheis; senaraciare
rl e nanai: tintas de escrever; Untas I Artigos: Camisa soeis!: i amisa e.spor - ,:.-querente: FAtóra, e -neadernadãra I
te; camisas infa.n f .O. : -2inisoiwo aioFormar Ltda.
tiara d i maiapdaras: tiatc,Q nara
Locai: São Palito
• ca: umedecedoras d a dedos; e vidros •cas; lingerie; carrOs:O-..- : calças soutien e meias •
Class2: 32 — .TítuIc
de cola

"PONTEIO",
Ind. Brasileira
Requerente: Ponteio IndúStria de
Artefatos de Borracha Itda.
Local: São Paulo
Classe: 39
Artigos : 'Anéis; argolas; aros ; assentos; bocais; bolsas; cabos; câmaras de ar; chicotes; chupetas; chuveirinhos; desintupideiras; encostos;
estrados; maçanetas;
pneumático;
saltos; tijelas; mangueiras; descansos; mamadeiras; esguinchos; bacias;
correias
N9 876.295
GRAV4."
Ind. brasileira

Requerente: Representação Grava
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Representações
N° 876.296

Ind, Brasileira
Requerxite: Padaria e Confeita; ia.
Adis Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Pão é bolos

Quinta-Jeira.
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876.297

isqueiro; gás combustíveis, gás para
N 9 876.307
N 9 876.312
iluminação, gasolina, gorduras para
lubrificação, e iluminação, graxas lu,. ORUAM", .
brificantes, lenhas, óleos lubrificanInd. Brasileirai
VANDA REAUTY COUNSBLOR
tes, óleos para amortecedores, óleos
para aquecimento, óleos para ilumi•
Requerente: Indústria Gráfica nação, petróleo refinado e querosene
Requerente:
Rexall
Drug
and
Oruam Ltda.
Classe 11
Chemical Company
Local: São Paulo
Artigos: tambores
4
Local: Estados Unidos da América
Classe: 38
N 9 876.302
Classe: 48
Artigos: Agendas em branco; álbuns
Artigos: Perfumaria, cosméticos, preem branco; bobinas de papel; blocos
parações para uso de toucador, propara desenhar; blocos para escrever;
T,
dutos de beleza e para maquilagmi;
cadernos escolares; caixas de papeInd.
,
Brasileira
loções para o cabelo, para o roam e
lão; cartões comerciais e de visitas;
par ao corpo; pós, cremes e borrifos;
envelopes; folhas de papel; faturas;
Requerente:
C.
T.
Arquitetura
e
sabonetes e xampús; preparações para
etiquetas; 'livros comerciais em branDecorações 'Ltda.
o cabelo, para o couro cabeludo e Requerente: Lati S. A, Produto,
co; livros de contabilidade; livros fisLocal:
São
Paulo
Químicos e Farmacêuticos
para a pele; preparações para colorir
cais em branco; inata-borrão; notas
Classe:
50
Local: São Paulo
e para variar a tonalidade dos cafiscais, em branco;, notas promissóArtigos:
.Arquitetura
e
decoração
Classe: 3
belos e preparações para tingir os
r&as; papel almaço; papel carta; paArtigos:
Um
produto farmaceutlaq
cabelos; preparações 'para a nigiene
01. para escrever; recibos; recibos
N9 876,303
indicado
como analgésico
bucal e dentifridios
em branco; talão de promissórias;
papei para encadernação
V876313
N9 876.308
• "ADELMAR"
N9 876.298
ind, , Brasileira
Nq

Ind.'"Nalleira
Requerente: Tuya Armarinhos e
Tecidos Ltda.
Local: São Paulo Classe: 23
Artigos: Tecidos de algodão; tecidos de alpaca; tecidos de caroá; aparas de tecidos; tecidos de casemira;
tecidos de celulose; tecidos de cetim;
tecidos de 'crepe; tecidos de cretone;
tecidos de gase; tecidos de gorgorão;
tecidos de jersey; tecidos de juta;
linhagem; tecidos de linho; tecidos
de malha; musselina; .tecidos, de nylon; tecidos de ramy; retalhos de tecidos; sarja; sarjinha; tecidos de
seda, tecidos de rayon.
Classe: 12
Artigos: Colchetes; dedais; fechos
corrediços; fivelas; - grifas de metal
para vestidos; barbatanas; botões;
presilhas; adornos para enfeitar vestidos; agulhas para costurar,, alfinetes; comuns; argolas para vestidos
lantejoulas; missangas; flhoses.
N9 876.299
" SEBASCOR"-_
Ind.. Brasileira
Requerente: Indústria de Calçados
Sebascor Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Calçados
1•19 876.300

"LIVRINHO?
Ind. Bradileira

Requerente: Gráfid'a Adelmar Ltda.
Local: São Paulo
Classe 38
Artigos: Agendas em branco, álbuns
Indústria Brasileira
em branco, bobinas de papel, blocais
para desenhar, blocos para escrever,
cadernds escolares, caixas de pape- Requerente: Oragil — Organização
Ind us ti? ia
lão, cartão de visitas, envelopes, fÉl-Agro Industrial Ltda.
Br as i le iv a
Local: São Paulo lhas de papel, faturas, etiquetas, livros comerciais, em branco, livros de •
Classe: 41
contabilidade, livros fiscais em bran- Aplicação: Surcos de frutas, simples
ou concentrados
co, notas promisSétrias, papel almaço,
papel de carta, papel de sêda, papel
Requerente.: Munck do Brasil
' Classe 43
para escrever, recibos em branco, taEquipamentos Industriais
Aplicação: Refrigerantes naturais,
lão de promissórias, e papel para
Local: São Paulo
compostos ou artificiais
encadernação
Classe: 21
N 9 876.309
In19 876.304
Artigos: Para assinalar: Pontes acaa
lantes, empilhadeiras. carros e (=rim
nhos. reboques, narretaS, caçambas e)
INDUSARTE
veículos automotores para o trans-5
porte, carregamento e elevação del'
1ND BRASILEIRA
cargas
N9 876.314
Requerentes Indusarte Comércio e
Indústria Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 17
Artigos: Almofadas para carimbos e
para tintas, abridores de cartas, ber4.1?..
ços para mata-borrão, 1,borrachas
para lápis e para tintas, canetas, caneta-tinteiro, canetas para desenhos.
carimbadores, coladores, estojos para
canetas, estojos para lápis, furadores,
grampeadores, lápis, pincéis para
pintura, pastéis de tintas para escrever e desenhar, porta-tinteiros,
porta-carimbos, porta-lápis, portacanetas, porta-blocos, prendedores,
Requerente: Alberto Corrêa
tiSk , f
réguas, tintas para marcar, carimLocal: Guanabara
. b.(44a, . ..,..
bar, desenhar e escrever e tin'unroS
Classe: 50
Atividade: Conjunto musical
N9 876.305
N9 876.310

.

Requerente: Lanches Livrinho Ltda.
Local:- São Paulo
Classe: 41
•
Requerente: Vicrnar — Indústria
Artigos: Lanches de: Aliche, mortaComércio de Eletrônica Ltda.
dela, presunto, roz-bife, queijo, salaLocal: São Paulo
me, salsichas, paio, copa, churrascos,
Classe: 50
toucinhos, patê, linguiça, chouriço, Aplicação: serviços
de importação
queijo prato
exportação
'
N9 876.301
N9 876.306

"'A NOVA SIO
BrEWISIras

NEW-OAR
Ind. :Bras il

eL

e

e ira

Requerente: "New-Car" —
. e Comércio Ltda ,
Local: São Paulo
Cia
Classe: 2
dequerante: Lucrécio Stanciai
Artigos: desodorante para .veiculoa,
Ltda.
preparados para esterrilização
Local: São Paulo
Classe: 46 ,
Classe: '47
•
artigos: Álcool motor, cêra para ilu- Artigos: composições para aavagem,
rninação, fluidos combustíveis, fluidos limpeza e conservação de vdeutos,
lubrificantes, fluidos para freios, polidor, preparados para 'impar
.conservar pneumáticos
l-tiíclos para iluminação, fluido para

BLIMEL

Requerente: Lati S. A.. Produtos
Químicos e Farmacêuticos
Local: São Paulo
Classe: 3
Artigos: Um produto farmacêutico
indicado como hipoglicemiante oral
N° 876.311

core
...,0‘1(P

Requerente: BIemco Importadora
Exportadora Ltda.
'Local: Guanabara
Classe; 2
Artigos: Inseticidas
N 9 876.315

BUMEL T
Requerente: Lafi 5. A. Produtos
Qu'micos e Famacêuticos
Local: São Paulo
Requerenta.: Arte,< S. A . FánriCa
Classe: 3
Artefatos Texiela
Artigos: Cm produto farinacálitico
, Classes: 23, 36 o 31.
indicado corno hipoglicemiente oral

1882 Quinta-feira lu
Frase de Prwaganda
N9 876.316

ARTEX - a Moda em Comecçoes

Requerente : Artex S. A. Fábrica de
Artei atos Texteis
Local : ,anta Catarina
Classe : 36
Frase de Propaganda
-876.717.
IARTEX

- A Moda em Ioalnas

Requerente: ,Artex S. A. Fábrica de
Artefatos Texteis
Local : Santa/ Catarina
Classe : 37
Frase de l'ropaganda
N9 876.318

OFICIAL (eçã.o Hl) .
N9 876.322

Supermercados
Peg-Pag
Requerente: Supermercados Peg-Pag
Sociedade Anônima
Local: Guanabara
Classes: 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6
12 — 13 —
10 11
7 8 9
14 — 15 — 16 — 17 18 — 19 —
20 — 21 — 22 23 — 24 — —
26 — 27 — 28 — 29 — 30 —
32 — 33 — 34 35 — 36 — 37 —
38 — 39 — 40 — 41 — 42 — 43 —
44 — 45 — 46 — 47 — 48 e 49
. N9 876.323

duraluminio, durana (metal), ater-,
tron. (metal), eletroplata, estanho,
estilai°, ferro, glucínio, gusa, hidrogênio, íman natural (ferro magnético), itrio, "hieselguhr", latão, litio
(metal), manganês, nianganin, mercúrio, metal antifricção, metal babit,
metais a carbono; metal "cério), metais para soldar, metal em rarras,
trionbdeno ou molhibdenio (metal),
muntz, níquel, moio, osmiridio, ouro,
ouropel, paládio (metal), pastas metáliccas para solda, permeloy, pichesbeque, plaquê, platina, pós metálicos
para solda, prata, ruols, rutênio, cirnilor, soldas metálicas, spiegel,
gelisen, succata,. de metal, tântalo,
thomaz (metais fundidos) , tiras metálicas para soldas, titânio, titaniosilico, tombaque, t (kl°, tungstênio
(metal) , vanádio (metal) , volfram
(ou wolfran) , volfrânio (metal) ,
yellow, zinco, zircônio (metál) , Wol• frau ,ou Volfram)
N9 876.325
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N9 876.327

In- clústria Brasileira
•

Requerente: Indústrias Villarea
Sociedade Anónima
Local: São Paulo
Classe: 42
•
Artigos: na classe
N9 876.328

bbst‘‘èt'

Requerente: Banco de Desenvolvi- Requerente: Ságor Siderúrgica Ltda.
mento do Paraná S. A.
Local: Rio de janeiro
Local: Paraná
Classe: 5
Classe: 50
Artigos: Ânodo de zinco (liga metáAplicação: Serviços: Operações ban- lica usada como anti-corrosivo), aço,
cárias e financeiras
adesivos metálicos, alcalinos metálicos, alpaca (metal) , alpax, alumínio,
antimônio, aparas de metal, bronze,
N9 876.319
carbureto metálico, caseara (cobre),
chumbo, cisalina de metal, cobre, co•f
las metálicas (soldas), constantes
(lisa), cromo (metal), cupro (nlBANCO DE
quel), duralumínio, durana (metal),
electron (metal), eletroplefta, estaDESENVOLVIMENTO nho,
estibio, ferro, glucínio, gusa:hlDO PARANÁ?
drogênio, íman natural (ferro magnético), itrio, "kieselguhr", latão,
tio (metal),, manganês, manganin,
mercúrio; Metal ontifricção, metal
Requerente: Banco de Desenvolvi babit, metais a carbono, metal (c&mento do Paraná S. A.
rio), metais para soldar, meti.,1 em
Local: Paraná
barras, molibdeno ou molhibdenio
Classe: 33
(metal) , muntz, niquel,osmio, osmiriTítulo de estabelecimento
dio, ouro, ourohel, paládio (metal)
pastas metálicas para solda, permaloy, pichesbeque, plaquê, platina, pôs
N9 876.320
metálicos para Solda, prata, ruols,
rutênio, similor, soldas( metálicas,
spiegel, spiegelisen, sucata de metal,
tântalo, thomaz (metais fundidos),
tiras metálicas para soldas, titânio,
etitaniosilico, tombaque, tório, tungso
ténio (metal) , vanádio (metal) volo
o
fram (ou wolfran) , volfrânio (metal) , yellow, zinco, zircônio (metal) ,
wolfran (ou Volfram)
o"

•••

<0
o‘<,
c5f
•

•X'tequerente: Banco de DeselvolVimento do Paraná S: A..
Local: Paraná
Nome de emprêsa

dtrLa Bráàiieireb
Requerente: Farmácia e Lapor-atórlo
Homeopático S. A.
Requerente: Indústrias Va1arei:1
Local: ' São Paulo
Sociedade Anônima
Classe: 4
Local: São Paulo
Classe: 45
Artigos: Alcoolatos, alcoolaturas, bloculturas, cremes, cápsulas, comprimi- Artigos: Flôres naturais; mudas para
dos, drágeas, elixires, extratos, emul- pomicultura, árvores e arbustos, musões, essências, granulados, pastas, das para a agrricultura, horticultura
pós, Mulas, pastilhas, sõros, soluções
e floricultura; plantas vivas;
injetáveis e soluções em geral, solusementes
tos, sabões, supositórios, tinturas, vacinas; vinhos, velas, xaropes e outros
N9 876.330
preparados ou substâncias, para serem usados na medicina e na'- farmácia, não incluídos em outras
classes
N9 876.326

N9 876.324

Natraidaí,

Indústria

Indústria Brasileira

.

Requerente; Sacor Siderotécnica
Ltda.
Local: Rio de Janeiro
CIsse: 5
Artigos: Ânodo de zinco (liga metálica usada como anti-corrosivo), aço,
adesivos metálicos, alcalinos metálicos, alpaca (metal), alpax, alumínio,
antimônio, aparas de metal, bronze,
carbureto metálico, cáscara (cobre) ,
'Phquerente: Organizações BraSilaves chumbo, cisalhas de metal, cobre,
Sociedade Anônima
colas metálicas (soldas) , constantan
Local; Guanabara
(lisa), cromo (metal), cubra (níquel),
N9 876.321

tiganizaMs
'Ejrasilaveá,S?A.

linaustrta brasileiro--

Requerente: Indústrias VillareS
Sociedade Anônima
•Local : São Paulo
Classe: 43
Artigos : Aguas gasosas, naturais ou
artificiais, caldo de cana, caldos de
frutas; guaraná; refrescos; - refrigerantes; soda; xaropes para refrescos

Requerente: Aços Villares S.A,
Local: São Paulo •
Classe: 21
Aritgas: Veículos e suas partes integrantes, a saber: Aeronaves — aerostatos — aeroplanos — alavancas de
freios amortecedores — ambulâncias — assentos de. veículos — aviões
— automóveis — balões — bicicletas
— barras de freios — barras de tração — braçadeiras de caixas — braçadeiras de eixo — braçadeiras de
molas — braços de veícul os — abarrates — carros de bagagens — carretas — de carretas de artilharia —
carrinhoS — carrinhos de mão —
carrnhos para pedreiros — carros
para carga — carros para estrada de
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ferro — carros — caminhões — car- carrinhos — carrinhos de mão —
rocerias — carroças caruagens — carrnhos pára pedreiros — carros
carros tanques — camionetes — chas- para carga — carros para estrada de
sis — carburadores — chapas de ca- ferro — carros — caminhões — cara
beçalho de -veículos — chapas cir- rocerias — carroças — caruagens —
culares de veículos — charneiras — carros tanques — camionetes — enes-coches — conexões de tope de vai- sis — carburadores — chapas de ca, culos — cubos para propulsores — beçalho de veículos chapascircubos — desligadores — eixos de hé- culares . de veículos — charneiras. —
lices — eixos de locomotivas — eixos coches — conexões de tope de vai.de veículos — embarcações —eleva- sculos — cubos para propuls ores —
dores — engates de borracha — en- cubos — desligadores — eixos de hégates de ferro — estribos para car- lices — eixos de locomotivas — eixos
ruagens — estribos de veícul os — de veículos — embarcações — elevafreios automáticos — freios pneumá- dotes — engates de borracha — enticos — freios para •estrada•de-ferro gates de ferro — estribos para car— ferro de paralama — galeras — ruagens — estribos de veícul os —
hastes d eveículos — hélices — jates freios automáticos — freieS pneumá— injetores de locomotivas — jogos ticos — freios vara; estrada de ferro
de engrenagens — jogos de r gclas —
ferro de pa-ralama. — galeras —
jogos de rodas — para transporte de hastes d eveículos — hélices — iates
toras — lanchas -a- lanchões —
-- injetores de locomotivas — jogos
teiras — locomotivas — molas de de engrenagens — jogos de rodas. —
veículos — motocicletas — motoci- jogos de rodas — para transporte de
clos — monociclos — raotonestas
• toras — lanchas — lanchões — linavios — ónibus — painéis de ar- teiras — locomotivas — molas de
parachoques — veículos — motocicletas — motocimação de veículos
para-lamas — pontões reboque — re- clos — monociclos — m otonestas —
mos — reboque para transporte — navios ônibus — painéis de arrebocadores — rodas para veículos — mação de veículos — parachoques —
saveiros — tambores de frei os — ten- para-lamas — pontões reboque — retílbures — tirantes de carros mos — reboque, para transporte —
ders
— tratores — troles — trenós — tri- rebocadores — rodas para veículos _
ciclos — trucks de locomotivas — saveiros — tambores de frei os — tendera — tílbures — tirantes de carros
Vagões — vapores
tratores — troles — trenós — triciclos -a- trucks de locomotivas —
N 9 876.329
Vagões — vaperes

Março de 1969 83
'I

veículos — eaotocicletes — motociclos — mona... et:Ide motonostai —
navios — ônibus — painéis de armação de veículos parachoques —
para-lamas --- pontões reboque — remos — reboque para transporte —
rebocadores — rodas para veiculos —
saveiros — tambores de freio s — tendera — tílbures — tirantes de carros
— tratores — troles — trenós
triciclos — trucks de locomotivas
Vagões

. N9 878.334

vapores

Ne 876.333

1:

Industria iBrasiteiral

IRequerente: Aços Villares S.A.
Local:. São Paulo
Classe: 21
Aritgos: Veicules e suas partes inte.
grantes, a saber: Aeronaves — aeiostatos — aeroplanos — alavancas de
freios — amortecedores — ambulâncias — assentos de veículos — aviões
— automóveis — balões — bicicletas
— barras dó freios — barras de tração — braçadeiras de caixas — braçadeiras de eixo — braçadeiras demolas — braços de veículos -‘• càarretes — carros cio bagagens — carretas — de carretas de artilharia
carrinhos — carrinhos de mão 4carrnbos para pedreiros — carros
para carga — carros pari estrada de
N9 876 . 332'
ferro — carros — caminhões — oarmoerias — carroças . — caruagens
carros tanques — camioneles — chas•
sis — carburadores — chapas de cabeçalho de veículos — chapas cirRequerente: Aços vaiares a. A,
culares de veículos — charneiras —
coches — conexões de tope de veiculas — cubos para propulsorei,
Local: São Paulc
cubos — desligadores — eixos de .nálices — eixos de locomotivas — eixos
de veículos — embarcações — elevaClasse: 21.
dores — engates de borracha — en•
gates de ferro -- estribos para carAritgos: Veículos e suas partes ffite- ruagens — estribos de veículos
grantes, g saber: Aeronaves — acros- freios automáticos — freios pneumátatos — aeroplanos — alavancas de ticos — freios para estrada de ferro
galeras --a
freios — amortecedores — ambulân- — ferro de paralama
Indústria Brasileira'
cias — assentos de veículos — aviões hastes de veículos — hélices — iates
— automóveis — balões -- bicicletas — injetores de locomotiVas -- jogos
— barras de freios — barras de tra- de engrenagens — jogos de r odas —
Requreente: Indústrias Villares S.A.
Indústria Biasileira
ção — braçadeiras de caixas — bra- jogos de rodria — para transporte de
Local: São Paulo
Classe: 44
çadeiras de eixo — braçadeiras de toras — lanchas — lanchões — limolas — braços de veícul os — char- teiras — locomotivas — molas de
Artigos: na classe
Requerente: Aços Villares S.A.'
retes — carros de bagagens — carre- veículos — motocicletas — motociLocal: São Paulo
N 9 878.331
tas — de carretas de artilharia — clos — monociclos — motonestas
Classe: 21
Aritgos: Veículos e suas partes inte- carrinhos -a- carrinhos de mão — navios — ónibus — painéis de argrantes, a saber: Aeronaves — acres- carrnhos para pedreiros — carros mação de veicules — parachoques
tatos — aeroplanos — alavancas de para carga — carros para estrada da- para-lamas — pontões reboque — rereboque Para transporte
fréios — amortecedores — ambulân- ferro — carros — caminhões — car- mos
cias — assentos de veículos — aviões rocerlas — carroças — caruagens — rebocadores — rodas Tiara veículos
— automóveis — balões — bicicletas carros tanques — camionetes — chas- saveiros — tambores de frei os — ten— barras de freios — barras de tra- sis — carburadores — chapas de ca- deis — tílbures — tirantes de carros
ção — braçadeiras de caixas — bra- beçalho de veículos — chapas cir- — tratores — troles — trenós — triçadeiras de eixo — braçadeiras de culares de veículos — charneiras — ciclos — trucks de locomotivas
Vagões — vapores
Molas — braços de veícul os — char- coches — coneuões de topa de veíretes — carros de bagagens — carre- culos — cubos para propuls ores' -N9 876.335
tas — de carretas de artilharia. — cubos — desligadores •— eixos de hécarrinhos — carrinhos de mão — lices-- eixos de locomotivas — eixos
carrnhos para pedreiros — carros de veículos — embarcações — elevapara carga — carros para estrada de dores — engates de borracha — enferro — carros caminhões — car- gates. de ferro — estribos para carrocerias — carroças — caruagens — ruagens — estribos de veícul os —
carros tanques camionetes — chas- freios automá.kos — freios pneumásis — carburadores — chapas de ca- ticos — freios para estrada de ferro
beçalho de veículos — chapas cir- — ferro de paralama — galeras —
culares
de veículos — charneiras — hastes d eveiculos — hélices — iates
Indústria Brasileiracoches — conexões de tope de veí- — injetores de locomotivas — jogos
culos — cubos para propuls ores — de engrenagens — jogos de r odas —
Requerente: Aços yillares S.A.
cubos -- desligadores — eixos de hé- jogos de rodas — para transporte de
Local: São Paulo
lices — eixos de locomotivas — eixos toras — laneaas — laneeiõee -- liClasse: 21
de veículos — embarcacões — eleva- teiras — locomotivas --a molas de
Aritgos: Veículos e suas partes inte- dores — engates de borracha — en- veículos — motocicletas — motocigrantes, a saber: Aeronaves — aeros- gates de ferro — estribos para car- 'es -- monociclos — motonestas
tatos — aeroplanos -- alavancas de ruagens — estribos de veícul os _ navios —
painéia de arfreios — amortecedores — ambulan- freios automáticos — freios pneumá- mação de veículos — parachoques -—
,
cias — assentos de veículos — aviões ticos — freios para _estrada de ferro para-lamas — pontões reboque — re-indústria
BraslieiraCà
— automóveis — balões — bicicletas — ferro de paralama — galeras -- mos — rebocree para transporte —
_
.
— barras de freios — barras de tra- hastes d eveículos — hélices — iates rebocadores — rodas para veículos —
ção — braçadeiras de caixas — bra- — injetores de locomotivas — jogos saveiros — tambores de freios — tenRequerente: AcoS Villaree
çadeiras de eixo — braçadeiras de de engrenagens -- jogos de r o das - deis
tílbures — tirantes de carros
Lacei • Sã') Paulo
.e
molas — braços de veícul os — cher- i 0 g OS de rodas -a- para transoorte
— tratores,— troles — trenós — tri.": 1 Ps .:*: 12
retes — carros de bagagens — carre- toras — lanchas. — lanchões -- li- cicloe — trucks de locomotivas -- Artigos:
ageilhae de natal
tas — de carretas de artilharia — teiras — locomotivas -- molas de
Vagões — vapores
para crochê, paia tricô -- máquinas
•
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kle costura e para bordar — alfinetaI
ide metal.— botões para r oupa — canutilhos — colchêtes — dedais — fiyelas — fechos corrediços' — grifas
para enfeites de vestidos e presilhas

N9 876.345

N9 876.351

Spaghetti-' Lândia Bar

MOOSE

QUEBACANA
Ind. Brasileira'

.Requerente :Café Lândia Ltda.
Local: Ria Grande do Sul
e
Classe: 41

Requeiente: The Hearst Corboration
Local: Estado Unidos da América da
•
Norte
e
Classe: 32
Artigos: Revistas— livros e publicações impressas. Albuns — alrn.anaque e histórias em quadrinhos. Programas radiofônieos e de televisão.
Peças teatrais e. cinematográficas.
Livr os e revistas de humorismo

N9 876.331a
.

N9 876.338

Título

N9 87,6.341

Undústrie, Bk-as;lára
Requerente: Aços Villares • S.A .
Local: São Paulo
elas se: 13
aderêços —
.aartigos: Abotoaduras
anéis —
adornos -- alfinetes
argoals —aros — balanganoas
•dans — boôtes — brinc os — broches
braceletes — jóias — medalhas —
opalas — pedras — pérolas — pule
seiras — todos da metal • pracioso
semi-precioso ou imitação
-

Cícero Nanes Cardelso
Locai: Guanabaia
• Cleeee: 8
-Artigos: Discos Gravad.os
como acima
Marca: "Gragoata",
apresentada, podendo variar em cã-Yes a, dimensões
. N9 876f342

Requerente: Drink Lanches
Quebacana Ltda.
Local: São Paulo
Classe 41
Artigos: açucar: alho; azeite; azeitonas; batatas; heterabas; bolos; café;
camarão; cebola; carne; cereais; chá;
churrascos; coalhadas; compotas; condimentos para alimentos: cremes; frutas; extrato de tomate; extrato de frutas; erva-doce; ervilhas; farinhas dá
N9 876.546
mandioca; farinha de rôsca; fazinha
cio trigo; farelo; fubá; feijão; lenti- lhas; linguiça. ; macarrao; manteiga;
marmelada; massas alimentícias; massas de tomate; massas para sôpa;
mortadela; óleos alimentícios; pão;
presuntos; queijos; rabadas; sal; salemas; salsichas; sanduíches; sorveConduit Corporation
Allied Tuba
tes; tomate; vinagre.
recal: Estados Unidas da América do
..N9 876.352
Norte
Classe: 11N
Artigos :Tubos de metal galvanizado
N9 876.347

CONJUNTO

N 9 876.337

GARAM

00bPd
ifb.•

Requerente: Centro das Tintas Industria e Comércio Ltda. •
Local: São Paulo
Nome Comercial

Requerente: Vila Izabel Pôsto
de Gasolina e Serviços Ltda.
•
Local: Guanabara
Classes: 47 e 50
Artigos: Gasolina — graxa — óleos
remolubrificantes — qu,erozerie
vedor • e fluidos para freios
EServiço de Lubrificação°, pôsto de
gasolina e vendas de combustíveis e
lavagem de carros em geral
N9 876.343

Ne 876.338

Posto Vila Izabel
Requerente: Staflex International •
Limited
Lo cal: Londres — Inglaterra
Classe:- 24
Artigos: Aviamentos desmancháveis
removíveis para uso na indústria de
de artigos do vestuár io •
N9 376:340

••wvse

k

O 'n

Março de 1969

Requerente: Vila Isabel Pôsto
de Gasolina e Serviços Ltda.
Local: Guanabara
Classes: 33 e 47
Título

N9 876.341

Acyr Nunes de Aguiar
Local: Guanabara
Classe: 50
Atividade: Conjunto Musical
N° 876.348

NEWLIGHT
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Confecções Luz S.A.
Local: Minas Gerais
Classe: as
Artigos: da classe
N9 876.349

Requerente: Express — Despachos e
:Serviços Ltda.. ,S.C.
Local: São Paulo
Classe 50
GteneroS: Para distinguir marca a
ser utilizada pela requerente para distinguir serviços correlatos com sua
atividade que compreende serviços dá
despachos junto a repartiçõe spublicas
em geral, servçíos jurídicos, socorro
automobilístico e turismo.
• N9 876.353

VALENTE
• Ind. Brasileira
Requerente: Indústria e Comércio de
Artefatos de Cimento Valente Ltda.
Local: São Paulo
Classe 16
•
artigos: Caixa de cimento, lajes, pastas de concreto, tanques , de cimento,
tijolos e tubos de concreto.
N9 876.354

PEMAR
Ind. Brasileira

Requerente: Pamar Indústria e
Comércio Ltda.
Local: São Paulo
:NDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 16
Local: Rio Branco — Estado do Acre Artigos: Blocos para construções; bloClasse: 41
ccs para pavimentação; caixas de, ciArtigos: Café
mento; chapas para construções; lageotas; lajes; manilhas; telhas; tijoBÉRMOS DEPOSITADOS EM 5.2.69
los e tubos de concreto.
N9 370.350
N9 876.355
CAFÉ CONTINENTAL'

"TIXO BRASIL E
1.2CENTENLRIO0
Ind. Brasileira
Requerente: Melchior de Oliveira
•
Local: São Paulo
Classe 32
Artigos: Uma dupla vocal e musical.
Né 876.356 -

IND.13klaSILEIRA
Requerente: Herga Indústrias
Químicas S.A.
Local- • Guanabara
Classe: 46
Artigos: 9,etergentes

Requerente: The Hearst Corporation
Local: Estados Unidos da América
do . Norte
Requerente: Comercio e Indústria de
Ciasse; 32
Artigos: Revistas, livros e publica- Materiais de ' Construção Friburgo
"GELO-;.MEL"
Limitada.
ções impressas.. Albuns, almatiaques
Brasileira
Local: São Paulo
e histórias em quadrinhos. • Progi.a.- Classe 18
mas radiofônicos e de televisão, Peças teatrais e cinematográficas, Li- Artigos: Para distinguir genérica- Requerente: José Dorival Tresmondt
/mente: materiais de construção.
Local: São Paulo
vros e revistas de homerisino
e

Quinta-feira 20
=======.-Classe 41
•
Artigos : Sorvetes.
N9 876.357
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N9 876.362 „I,
• 1-'f'.7:]

"INDUSOIL"\.
Ind.
Brasileira '4
t

j"COSMETICOSN-__

Requerente: Indusoil — Lubrificantes
Limitada
Local: São Paulo
Classe .47
nequerente: Cosnieticos Mara Ltda. Artigos: Álcool motor; cêra para iluminação,
fluidos;
combustíveis; fluíLocal: São Paulo
dos lubrificantes; fluidos para freios;
Nome de Erhprêsa
fluidos para iluminação; fluidos para
_N9 876.358
isqueiro; gás combustíveis; gás nara
iluminação; gorduras para lubrifica,.
ção; graxas lubrificantes; lenhas;
óleos para amortecedores; Óleos para
3C210/8V»
iluminação; petróleo refinado e querosene gasolina.
N9 876.363
INDUSTRIA BRASILEIRS,
MARC

LTD1L

equ crente : Indústria e Comércio dè
Bonecas Baldoni Ltda.•
Local: São Paulo'
Classe 48
Artigos: Perucas..
N9 876.359
ves

'VANDOLCIM R-17"'7 1
Ind. - Brasileira
Requerente: Vandol Produtos
Veterinários Ltda.
Local: São Paulo
Classe 2
Artigos: Inseticidas; bactericidas pa,
ra fins veterinários; baraticidas; fertilizantes; fertilizadores; formicida;
fungicida: sabão para fins veterinários; cal inseticida; desodorantes sanitários; • remédios para doenças de
animais; acetatos usados na agricultura; ácidos usados na agricultura; ácidos usados na horticultura;
adubos; água oxigenada desinfetante]
e banhos para animais.
N9 876.360 -'"
-•a•
n

"VANDOLMIX R-16"
Brasileira

itAR TE"
asneira
;Ind.

Março cio 1969 1885

N9 876.367

CGDILAN

f

badt Brasilira

N9 876.373

•

TRIN-TRIN

Ind. Brasileira

Requerente: Fundição Osdean Ltda. •
••
Local: São Paulo
1 Requerente: Vittorio Bus)
•
Classe 5
Local. São Paulo
Artigos: Metal branco; metais antiClasse 41
•
fricções e metal patente; aço; 'alumíArtigos: Sorvetes; balas; dOeea
nio; alpaca; bronze; chumbo; cobre;
chozolates.
est•an hb; ferro; guzza; níquel; latão ; •
zinco; metais para ligas; em bruto
ou parcialmente trabalhados; reeupee
ração e',a• alurnMios.
N9 876.368

Ind. Brasileira

Requerente: "CUipav" Pavimentatteila
Cotia Limitada_
Local: São Paulo
Classe 16
Artigos: Artefatos de cimento; pavimentação de rodovias; guias; sarjetas;
materiais para pavimentação,
N9 876.369

Requerente: Depósito de Doces
Arith Limitada
Local: São Paulo
•
Classe 41
Artigos: Arroz; feijão; • batatas; fariMEIRELES
nhas; féculas; farinhas alimentícias, , Ind. Brasileira
de cereais; fubá; milho: café; chá;
cebola; alhos; lentilhas; ervilha; •
'Requerente: Depósito de Materiais
•
grão de bico.
Para Construções Me ireles Ltda.
• Local: São Paulo
, N9 876.364.
Classe 16
'Artigos: Materiais para construções e
decorações: areia; azulejos; calhas;
KG
cimento; cal; caixa d'água; caibros;
ladrilhos; manilhas; portas;
asileira janelas;
portões; tijolos; tubos de conca•C•sa
telhas; tacos; tanques de cimneto;
vigas; venezianas e vitrels.
Requerente: Guaper Montagens
Na 876.370
Elétricas Indústria e Comércio
Limitada
Local: São Paulo
Classe 8
Artigos: Quadro de comando elétrico;
Ind.
acendedores; acumuladores; aparelhos
de alta tensão; baterias; chuveiros elétricos; bobinas; chaves elétricas; chassis; chaves automáticas; ventiladores; Requerente: Neves — Materiais Para
aparelhos de televisão; liquidificadoConstruções Ltda.
res; rádios; ventiladores; aparelhos de
Local: São Paulo
televisão; toca-discos; tomadas; torClasse 16
neiras automáticas; torneiras elétricas; Artigos: Materiais para construções e
válvulas 'erétricas; aparelhos refrige- decorações: areia; azulejos; calhas;
rados; chaves de fusiveis; voltímetros; cimento; cal; caixa d'água; caibros;
soldadores elétricos e suportes de apar janelas; ladrilhos; manilhas; portas;
relhos elétricos .
portões; tijolos; tubos de concreto;
telhas; tacos; tanques de cim.ento;
N9 876.365
vigas; venezianas e vitreis.

Brasileira

Requerente: Vittorio Bass:
Local: São Paulo
Classe 41
Artigos; Scrvetea; balas; -clâces e
checolatas. •
.N9 876.375

FRIBETI

Ind. Brasileira
Requerente: Fribeti Representaçõ..5
Comerciais Ltda.
Loial: São Paulo
Classe 50
Artigos: Serviçcs dc. representaçoes
em geral.
N9 876.376

HELVY
Ind, Brasileira

-

• Requerente: Escóvas Industriais
Helvy Limitada
Classe 10
Artigos:. Escenas industriais, para fim
cirurgicos e dentários.
N9 876.377
DUD
Ind.
WIleir
: Requerenae: 'Lanches Duclu-Dag
••
, Limitada •
Local: São Pauld
Classe 42
Artigos: Aguardente; anizete: aperitl.
vos; bagaceiras; bitter; brandy: cachaça; cervejas; conhaques; extrato
de malte fermentado; fernetes; gin;•
licores; rum; , vinhos; vodca; vinho
espumante; whisky; vermuth.
N9 876.376

Requerente: Vandol Produtos
' Veterinários Ltda.
Local: São Paulo
Casse 2
N9 876.371
Artigos: Inseticida; bactericidas para
fins veterinários; baratieidas; ferti- ~"JUDORA"lizantes; fertlizadores; formicida; fun- Ind. Brasileira
. .
gicidas; sabão para veterinarios; cal
inseticidas: desodorantes sanitarlos;.
reinadios _para doenças, de animais; Requerente: Comércio de Lamina dos
acetatos usados na agricultura; áciJudora Ltda,
-Brasileira
dos usados na horticultura; adubos;
Local: São Paulo
água oxigenada; desinfetantes e baClasse 5
nhos para animais.
Artigos: Laminados.
N9 876.361
N9 876.366
EmprenóiRequerente: Aplivest
Irld.Brasileire
mento 'Participação S/C
Local:
São
Paulo
"WINCQFIL".
Classe 50
Inda Brasileira
"FUMANCRU"
Artigos: Serv.ços ele empreendimentos
participaeões e .corretagens.
Ind. Brasileira
Requerente: Meinufatura de capas
•
Lord S.
N9 876.372 -----Local: São rata
Req uerente: Wincofil Indústria e
. C.a:se 72
t'..apercio de Plásticos Ltda.
Artigos: Para distinguir: fies c12 ai
Requerente: Pumanchu — Artefatos
Local: São Paulo
I gatão para, tezeiagna; fies ua amiande Borracha Ltda.
Classe 28
APLIVEST-EMPREEN
to para tecelagem; fios •e linhas para
• • e a Local: São Paulo
Artigos: • Fios plásticos para varal;
¡bordar; fios de cânhamo para tece.
Classe 35
DIMENTO
PARTIOr
barbatana; cordéis; correias; açucalagsme linhas cenar • linhas da cos..
Artigos: Calcados e 3andalias.
reiros bacias* baldes; bandejas; bomPAÇO
LTDA.
Classe 39
tura . • linbae e lãs paaa croch& fios
bonieres; bules; cabides; centro de
ce•
elásticen para tecalagenr
mesa; cestos; compoteiras; confeitei- Artigos: Solas; solados; saltos; camalulose para tecelagem; fios de peitas
de ar; chicotes; chupetas; chuveiras; copos; • *aras; vasos espalhado- ras
para teceleag.an; fios plásticos para
res de água; espremedores; estojos; rmhos; bolsas; cabod, ancta aip,o as,
aros: assentos; bocais; correias; de- Reauerenta: Aplivest — Emprendi•• tecelagem fias de rayon paia tecelafruteiras; garrafas; jarras: mante guei- sintupidores;
mento- Participaeão S/C Ltda.
gem; fios de serzir; fios de juta para
estrados; maras: • licoreiros; travessas; aparelhos çanetas; perasencostos;
Leoa!: São Paulo
para busin'as;. prieutecelagem; fios de lãs; linhas para
para refrescos; aparelhos de chá e
Nome Com ercial
.
máticos; mangueiras.
bordar; linhas, para coser; fios de 11Café; ebedouros; esguichos e caneca.

a.

apues,t

s/a

•

1886 Quinta-feira 20
alho para tecelagem; novelos de lãs;
fios de naylon para tece.agem; fios
de seda para tecelagem e linhas; fios
e lãs para tricotagem.
Classe 36
Artigos: Para distanguir abrigos quando vestuários; agasalhos; alvasá anáguas; aventais; -baby-dol; barretes;
batas; batinas; bermudas; calções inclusive para esporte; camisas inclusive para esporte; camisetas; camisolas;
carilisolões; blusas; b lusões ; boinas;
boleros; borzeguins; botas; cacthecois;
calças; calções; . calcinhas; gandolas;
gorros; guarda-pó; gravatas; hábitos;
japonas; jaquetas; jaquetões; capar.etes; capas; capotes; cartolas; casacos;
casacas; casquetes; casulas; ceroulas
cuecas; chaies; cintas; cintos; cinturões; clergy-man ; colarinhos; coletes;
combinações; corpinhos; cueiro; cuia,tes; dolmnas; dominós; echarpes; ec-'
partimos; estolas; fantasias; fardamentos; fardas; fraldas; fraques; galochas; quepis; quimonos; regalos; renards; robes de chambre; roupas brancas de uso pessoal; roupas de baixo;
roupas feitas; lenços; libres;
. profissionais;
lingeries; luvas; roupas
maiôs; mandriões; manipulas; mantas
de uso pessoal; manteaux; mantilhas;
mantos; mantas; martinhas; meias;
meias confecções; modeladores; palas;
paletós; pantufas; paramentos; penhoars; pelerines; peles quando vestuário; perneiras; peugas; pijamas;
peittilhos; peitos; polainas; ponchos;
pulovers; punhos; soutiens; sueter;
sungas; suspensórios; tilleurs; talabartes; tiaras; togas; toucas; tónicas;
turbantes; uniformes; roupas para esporte; roupões; sandálias; solidéus
sôbre-pelizes; slaks; . stainas; vestidos;
véus e visons.
Classe 23
ArtigoS: rara distinguir: Tecidos exn
geral.

DIÁRIO OFICIAL (Sedo III)
N.9876.351

`PRENAME
Ind. Brasileira:

Março de 1969

Local: São Paulo
Classe: 50
Classe: 50
Artigos: Gênero de negócio: C,onstrução de cemitérios e parques e conser- Artigos: Gênero de negócio: Conste.
ção de cemitérios e parques e conservação dos mesmos
vação dos mesmos
N.° 876.386
N. 9 876.392

Requerente: Prename — Perfilado
Nacional de Metais Ltda.
t SOMENTE DELICALocal: São Paulo
DAS PLACAS DE
.E DEPOIS REPOUClasse:
Artigos: Aço, alpaca ,altuninio, anti'BRONZE DEITADAS
SAR NUM PARQUE. 1 •
mói' o, aparas de metal, bronze, cobre,
SOBRE
A
RELVA
chumbo, duralumínio, estanho ferro„ hiRequerente: Paulistana — Administração
drogênk.,, latão, manganês, mercúrio,
e Participações Ltda. S/C
plaIina, prata, rutênio, soldas Requerente: Paulistana — Administração
Participações
Ltda..S/C
e
Local: São Paulo
metálicas, tátalo, tiras metálicas para
Local: São Paulo
Classe: 50
soldas, zincd, zincõnio
Classe: 50
Artigos: Gênero de negócio: Constru*
N.° 876.382
Artigos: Gênero de negócio: Constru- ção de cemitérios e parques e conserção de cemitérios e parques e conservação dos mesmos
vação dos mesmos
876. 393
Ind. Uglsileira
N. 9 876.387
Requerente: Lltah — Produtos para
Limpeza, Desinfetantes e similares .
Limitada
Local: São Paulo
•
Classe: 46
Artigos: Abrasivos para polir, água
sanitária, alvaiade para limpeza, alvejantes, amido para lavanderia, anil,
nriquetes para polir, buchi-„; para polir,
cêra para lavanderia, cêra para conservar brilho, cêra pera lustrar, cêra
para --polir, composições para limpeza
de móveis e utensílios >detergentes, esponja de aço para polir, flanela quimicamente preparada para limpeza, fósforos, graxas para couro, sapatos, madeiras, líquidos detergentes, massas para
polir, óleos para lustrar, óleos para
limpar móveis e utensílios, pastas para
lustrar e polir, preparados para tirar
manchas ,preparados para tirar ferrugem, sabão comum, saponáceo,s, sóda
cáustica, tinta para lustrar e polir
velas .
N.O 876.383

SOMENTE DELICA- DAS PLACAS DE
BRONZE DEITADAS
SOBRE O VERDE

.IDENTIFICADOS NAL
SELVAIAPENAS9POR
DESPRETENCIOSAS
PLACAS DE BRONZE

Requerente: Paulistana — Administraçáv
Requerente: Paulistana — Administração
e Participações Ltda. S/C
e Participações Ltda. S/C
Local: São Paulo
Local: São Paulo
•
Classe: 50
Classe: 50
Artigos: Gênero de negócio: Consti.,
Artigos: Gênero de negócio: Constru- ção de cemitérios e parques e conserção de cemitérios e parques e conservação dos mesmos
va'ção dos mesmos
N.° 876.394
N.à 876.388

O TEMPO PASSOU
NA JANELA

SOMOS TODOS IGUA:1›
IS PERANTE O INFINITO.

Requerente: Paulistana — Administração
Requerente: Paulistana — Administração
e Participações Ltda. S/C
,
e Participações Ltda. S/C
Local: São ,Paulo
Local: São Paulo
Classe: 50
Classe: 50
Artigos: Gênero de negócio: Constru.,
Artigos: Gênero de negócio: Constru- ção de cemitérios e parques e conser.
ção de cemitérios e parques e conservação dos mesmos
vação dos mesmos
N.° 876.395 .
N.° 876.389

Classe 37
'Artigos: para distinguir: acolchoados
para camas; acolchoados para cadeiras e poltoronas; cobertas para cama e mesa; cobertores; cólchas; edredons; panos de prato e análogos; pa-ISTO Ê DM PARQUE
nos para cobrir ou enfeitar móveis;
panos para cobrir alimenots; panos
PODERIA SER UM
de cozinha; esfregões; fronhas; guarCERITERIO.
danapo de qualquer tecido; mantas
VOC2 QUER UM
para cama; toalhas de altar; lençóis Requerente: Paulistana — Administração
CEMITZRIO
de qualquer tecido; toalhas de banho;
PEDACINHO DE .
, UNIVERSO
e Participações Ltda. S/C
toalhas de mesaé toalhas de , rosto e
UNIVERSO.
Local: São Paulo
toalhas para banquetes.
Classe: 50
Requerente: Paulistana — Administração
N9 876.379
Artigos: Gênero de negócio: Constru- Requerente: Paulistana — Administração
e Participações Ltda. S/C
e Participações Ltda. S/C
ção de cemitérios e parques e conserLocal: São Paulo
Local:
São
Paulo
vação dos mesmos
Classe: 33
Classe: 50
•
Titulo
N,' 876.384
Artigos: Gêfie,to de negócio: Constru
ção de cemitérios e parques e conserN.' 876.395
Requerente: Paulistana — Administração
vação dos mesmos
-SOMENTE DELICA..=,,
•
e Participações Ltda. S/C
Nf
876.390
DAS PLACAS DE
Local: São Paulo
Classe: 33
BRONZE ALINHADAS',
Título
NINGUEM LEVA
SOBRE A RELVA )
.tv1()TOCOSTURA
FLORES
'A
UM
PARQUE
N.° 876.396
Requerente: Paulistana — Administração
e Participações !...,tda. S/C
PARQUE
4 Local: São Paulo
Requerente: Paulistana — Administração
MORUMEr
'Requerente: A. Dias Ramos & Filhos
•
Classe: 50
e Participações Ltda. S/C
Limitada
Artigos: Gênero de negócio: ConstruLocal:
São
Paulo
Local: São Paulo
Requerente: Paulistana — Administração
ção de cemitérios e parques e conserClásse: 50
Classe 6
o
e Participações Ltda. S/C
vação dos mesmos
Artigos:
Gênero
de
negócio:
ConstruArtigos:
Fricções
e
motores
para
má_
Lodal: São Paulo
quinas de costuras.
ção
de
cemitérios
e
parques
e
conserN.' 876 385
Classe: 33
vação dos mesmos
N9 876.380,
Titulo
N. 876.391
NA 876.397
r

•

t!ASSO DA PÁTRIA'

SOMENTE DELICA'
PLACAS DE
BRONZE ALINHADAS
SOBRE O VERDE

râs

NX0 É PRECISO

CERITERIO

IGUAÇU
Requerente: Auto Posto Passo da
VAR BELEZA A UM
Patria Limitada
(Curitiba)
PARO
Local: São Paulo
Classe 50
Requerente: Paulistana — Administração
,..ati g os: Como Marca de Serviço;
Requerente: Paulistana — administração Requerente: Paulistana — Administração
e Participações Ltda. S/C
abastecimento; lavagem; lubrificação
e Partici p ações Ltda. S/C
Local: São Paulo
e Participações Ltda. S/C
C troca de óleo em veicules.

Quinta-feira 20

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
••nn••••n••n

toca]: São Paulo
Classe: 33
Titulo
N.° 876.398

N. 876.405

GEMITERf0
PARQUE UNIVERSO*
CEMITERIO JARDIM:- n (Rio de Janeiro)
4

N. 876.411

PAULO WILLEM.-3-ENS
Ind. Brasileira

Marco de 19b9 -Ibb/
N. 876.416

"CONJUNTO INTEhNACCIONAL ÇARMINEI
Ind. Brasi1eira

Requerente: Escritório Paulo WillemRequerente. Carmine Flaiano
sens de São Paulo — Sociedade CorretoLocal: São Paulo
Local: São Paulo
ra de Valôres, Títulos e Câmbio Ltda.
Classe: 32
Classe: 33 — Titulo
Local: São Paulo
Requerente: ratutstana — Administração Requerente: Paulistana — AdministraAdidos: um conjunto vocal e musical
Classe' 50
e Participações Ltda. S/C
/ çáo e Participações Ltda. S/C.
Atividade. Coretagens de valôres, titulo
Local: São Paulo
N. 876.417
Classe: 33
e câmbio
Classe: 33
Titulo
"ANALICE"
N. 876.406
N. 876.412
Ind. Brasileira
• N 9 876.399

CEMITERIO
(Rio de Janeiro):„.
Requerente: Paulistana — Administração
e Participações Ltda. S/C
Local: São Paulo
Classe: 33'
Titulo
N. 876.400

rYWDARROZ
Ind. Brasilóifffl'
Requerente: Vendaroz Ltda.
• Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Arroz
N. 876.407

CEMITERIO JARD
(CuriÁiba)

"ESCRITORIO PAU-,
LO WILLEMSENS'DE
8210 PAULO-SOCIEDADE CORRETORA DE
VAIORES,TITULOS E
CAMBIO"

Requerente: Martins Campos & Cia.:,
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Anáguas >aventais, blusas, blud
sõcs, calças, calçinhas, cache-cols, cai
misetas camisolas, casaco, ceroulasg
echerpes, lenços, amaillots, meias, sou,
tiens, vestidos ponches, leves, jaquctasg
jaquetões,
dominós, coletes, chalcs
Requerente: Escritório raulo Willemsena de São Paulo Sociedade Corretora mudas, pijamas, toucas, sueter, unitorn
de uso pessoal.
de Valôres, Títulos ,e Câmbio Ltda.
Local: São Paulo
N. 876.418
Classe: 33 — Titulo

-N. 876.413
"BIRIGUI"
and.
Brasileira
Requerente: Codipe — Comércio e Importação de Peças pára Tratores Ltda.'
Requerente: Paulistana — Administração
• "BAR E LANCHES
\
Local. São Paulo
Requerente: Abatedouro Birigui Comérm
e Participações Ltda. S/C .
Classe: 7
cio e Indústria Ltda.
ALTO
DA
LARA"
Local: São Paulo
Artigos: máquinas de agricultura e horLocal, São Paulo
Classe: 33
ticultura e suas partes integrantes, granClasse: 41
Titulo
des instrumentos agrícolas inclusive traArtigos: Aves bovinos e sumos abarmos
tores e implementos.
Requerente: Bar e Lanches Alto da
N. 876.401
N. * 876.119
Lapa Ltda.
N. 876.408
Local: São Paulo
Classe. 41 — Titulo
CEMITERIO DA GÁVEA
I (Rio de Janeiro)

ROFIM
Ind. Brasileira

Requerente: Paulistana — Administração
Requerente: Rofuz — Eletricidade I
e 'Participação Ltda. S/C.
dustrial Ltda.
Lpcal: São Paulo
Local São Paulo
Classe: 33 — Titulo
Classe: 8
Artigos: condutores elétricos, interruptoN. 876.402
res, tomadas, soquetes, chaves, fuziveis,
rêdes elétricas, instalações elétricas, eleCEMITERIO
tricidade agro-mecânica.

PARQUE-DA GAVEA
(Rio de Janeiro)

Requerente: Paulistana — Administração e Pafticipações Ltda. S/C.
Local: São Paulo
Classe: 33 — Titulo

N 9 876.409

%ANINHO
Ind. Brasileira

Requerente: Distribuidora de Bebidas
Maninho Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 42
Artigos. aguardente aperitivos, anis,
tI CEMITÉRIO DO MORUMBY bitter, brandy, conhaque, cervejas, fernet, genebra, gyn, licores frutas com alem] vinhos vermoutes, vinhos espuRequerente: Paulistana — Administra- mantts,
vinhos quinados, voldka, whisky
ção e Participações Ltda. S/C.
Local: São Paulo
N. 876.410
Classe: 33
Titulo
N. 876.403

N. 876.404

CRW,P4RRIG man
Requerente: Paul'st g na
Administração r Partic • pações Ltda. S/C.
Local: São Paulo
Classe: 33
Titulo

BELA-TRIP I
IND. BRASILEIRA

Ind. BraS1IOU'r-

N. 86.414
Requerenfe: Afé Comércio e Indústria
Ltda.
Local: São 'Paulo
Classe: 10
Artigos: Ataduras e compressas •
Requerente: Syller Rádio Televisão Ltda.
Local: São Paulo
N. 876.420
Classe: 9
Artigos: órgãos, guitaras, bandolas, banjos,, baterias musicais, berimbaus, cavaH UT= BOX"
quinhos, clarinetes, cornetas, cuicas, faInd. Brasileira
lutas cordas para instrumentos musicais,
pandeiros, saxofones, rebecões, violino Requerente: Util Box Indústria e Coa
violões, castanholas, bandolins, gaitas
mércio Ltda.
instrumentos musicaid' de sôpro instruLocal: São Paulo
mentos musicais de cordas, pianos, pisClassei 16
tões pratos de baterias, tamborins,
Artigos: Box para banheiro
tambores
•
Classe: 8
N. 876.421
Artigos: Rádios, televisão, amplificadores, ampliadores, alto-falantes, antenas,
R E S ,A N
aparelhos amplificadores apatelhos de
Ind.- Brasileira
controle de som, aparelhos de • rádio,
aparelhos de som, aparelhos de televi- Requerente: «Resan» — Indústria
são, aparelhos radiofônicos, aparelhos
Plásticos Ltda.
reprodutores de sons, aparelhos sono-es,
Local: São Paulo
aparelhos toca-discos, discos sonoros,
Classe: 28
aparelhos fonografados, equipamentos de Artigos: Os seguintes artigos plásticonr
sincronização grafonolas, máquinas faargolas, fitas, • mangueiras, tubos e
lantes, rádios, radiofonos, tocadiscos e
vasilhames
eletrolas
N. 876.42
N. 876.415

"FONORGX0"
Ind. Brasileirai

"AVZS"
Ind. BrasileirR

Requerente: Comercial e Importadora Requerente: Padaria e Confeitaria Avis
«Bela-Trip» Ltda.
Ltda.
Local: São Paulo
Local:- São Paulo
Classe: 41
Classe: 41
Artigos: Para distinguir tripas.
ArtigOs: pão e bolos

oru
Requerente: Adelino da Conceição
'ira

1888

•
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Local: São Paulo
Artigos: Discos fonografádos e discos
Classe: 8
N . 876.423

NOIVA DA COLINA
Ind, Brasileira
Requerente: Fecularia «Noiva dá. Coli_
na» Ltda.
•
Local: São Paulo
Artigos: Cereais e féculas alimentícias
Classe: 41
N. 876.424

BOLIVIATEK
Ind., Brasileira
Recmerente: Malharia -Boliviatex Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos, anáguas, aventais, blusas, blusões, camisas, camisetas, camisolas, calças. calções, ceroulas, cuécas, combinações. •echarpes, fraldas, gravatas japonas.
jaquetão, lenços, luvas, maiõs Meias, -paletós, pulovares, quimonos, robes roupões, soutiens, suéteres, saias, saiotes,
taiês c vestidos.
N. 876.425

MALHARIA.
BOLIVIATEX

Requer,-;nte: Malh p ria BoliviateZ Ltda .
Local: São Paulo
Classe: 36 = Títálo

N. 876.426

cal para construção, cr'bros preparados
para_ construções, esquadrias, grades, estuque lajes, lambris, manilhas, mosaiocs,
parquetas portas, pisos,- portões, placas
pa•ra pavimentação, telhas, tijolos, vigas'
para construções, vi.trõs, vitrines, janelas, colunas, para construções, ladrilhos,
lamelas estacas, preparadas para con-,
truções
Classe: 50
Artigos. Imóveis e administração de bens

gequerente: Panificadora Jovem -- Pão
Ltda.
Local: São Paulo
43 = Titulo
Classes: 41 - - 42
N. 876.427

Requerente: Laboratório:Widecar Ltdu
Local: São Paulo
IND. BRASILEIRA
Classe: 2
Artigos, desodorantes para automóveis
_
.
Requerente: Hit Pop Lanches e Refei. N. 6.76.436
ções Ltda.
"ARICANDUVA" Local: São Paulo
Requerente: Impre —Indústria (1(
Ind. Brasileira
Classe: 41 — Título
Metais Preciosos Ltda. .
, Local: São' Paulo
N. 876.430
Requerente: Grática Aricanduva Lido.
.-lasse: 13
Artigos: Paia distinguir: AbotoaduLocal: São Paulo
"CLINICA' DE REras; alfinetes; alianças; anéis; argoClasse: 38
POUSO CANTINHO
Artigos: Agendas em branco, álbuns em las; balangandans; brincos; brilhanbranco: bobinas . de papel, -blocos para tes; broches; colares; cordões; -cor-.
DO CÉU"
rentes; emblemas; medalhas; pulseidesenhar, blocos para escrever, cader- ras;
relógios de metal precioso; prennos
escolares,
caixas
de
papelão,
cardedores para gravata
Requerente: Clínica de Repouso Cantitões
comerciais
e
de
visitas,
envelopes,
nho do Céu Ltda,
N° 876.441
fõlhas
de
papel
fõlhas
de
papelão,
mataLocal: São Paulo
burrão, papel almaço, papel carta, papel
Classe: 33 — Titulo
de sêda, papel para escrever, ' promissórias, em branco. recibos em branco; paN. 876.431
pel para encadernação, duplicatas, etiquetas, faturas, Livros comerciais eia•
branco, livros fiscais em branco e notas
."BAR R LANCHES
fiscais

LADEIRA

PUNDXO"

N. 876.437
Requerente: Bar e Lanches Fundão
Ltda.
São Paulo
Classe: 41 — Título

"DIOSA"
Ind. Brasileira
Requerente: Diosa Distribuidora de
Óleos Santo Amaro Ltda.'
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: óleos

nCONSELRRIRO

TICO DA MXE

Rcqiwrente: Felixal Comércio. ImportaDERNA"
ção e Exportação Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Requerente: Bõa Leitura Editõra S.A.
Artigos. :Oleo, milho, amendoim, amênLocal: São -Paulo
doas, banha, castanha, gorduras alimen,
Classe. 32 — Titulo
farinhas; „féculas.' fubá, café, chá, cebola, alhos, lentilhas, ervilhas„ grão de
N. 876. 4's4'
bico, farinha de mandioca, farinha de
milho, farelo e erva-doce ••
Classe: 50 "VISCARk
Atividade: Serviços de Importação e
Ind. Brasileira
exportação
N i. 876.428

Ind:wIggYleir.

"HIT POP LANCHES
E REFEIOrES"

N. 876.433

"FELTTn
Ind. Bresileira

N. 876.435

N. 876.429

N. 876.432'

PANIFICADORA
JOVEM-PX0

limpeza, esponjas alui.snicamente prepara- proteção; disjuntores de bal;in-t e alta
da para limpeza, panos quimicamente tensão; chaves fusíveis; criavas de
preparado para 'limpei-á, patsas para po- faca; barramentos bluidas e ceceionadores basculantes
lis, pomadas para polir, pós para lavar,
, preparados para lavar, e preparados
N° 876.440
para polir

IND. BRASILEIRA

H.G.K.CONSULTORES E REPRESEN' TANTES.

Requerente: Ladeira — Plásticos e
Cortinas Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 28
Requerent:: H. G. K. Consultores e Artigos: Para distI ngu4r artefatos de
Represeqtante's S/C Ltda,
material plástico; expandido ou não;
Local: São Paulo
São incluidos em outras classes a saber: açucareiros . adornos; argolas;
Classe: 33 — 50 — Titulo
aros; bacias; baldes; bandejas; riebedouros; bules: cabides; cabos; caIsTç' 876.438
necas; capas (exceto vestuário); cestos; chapas; copos; envolucros; estojos; formas; frascos; funis; jarras;
leitehas; pratos. ; recipientes; revestimentos; talheres; vasilhames e
xícaras
N°
876.442
Requerente: Mecânica de PrecIsão
Fulop Ltda.
Local: São Paulo
. Classe: 11
Artigos: Estampos, moldes e ina:,fizes
N9 876.438
IND. BRASILEIRA:

Requerente: Indústria de Fôrnos
Superfecta Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 8 Aftigos: Para distinguir fornos
N9 876.443

Requerente: Laboratório' Widecar Ltda.
Requerente: Marini 8,z Darnine:/i
Local: . São Paulo
-Ltda.
Classe: 46
S WAL
Local: São Paulo
-"CANTAGALQ"
Artigos:
Produtos
de
limpeza
para
autoClasse:
8
Ind. • asileira
Ind. Brasileira,
móveis, alcaiades para limpeza, compo- Artigos: Chaves elétricas de alta e
sições para lavagem, composição para baixa tensão: quadros de comando e
xequerenre: Organização Imobiliária
_ Requerente: Sangrou ia Sawal Lté a.
Cantagalo Ltda. S/C
Local: São Paulo
Local: São Paulo,
.
• Classe: 50
PRECO DO NÚMERO DE HOJE:- NCr$ 0,16 1 Sev iços
Classe: 16
-- Serviços de serigrafia
-›
•
Artigos: Argila preparada para conátruexecução de desenhos
ta9,e5, calhas de telhados, cimento comum,

