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Rio, 27 de dezembro de 1967
.Privilligio de invengdo deferido

NA 97.937 - Proqesso de prepara-

de tetracloreto de carbono e pertoetilen0 P2r . cleragU de hinroE_bonetos alifitgoos - Pinga 5.A.
NA 121.448 - Processo para a emde Activados hidrosoldveis 'de
Ritej.A.4.trà.
com ação antiprotozó fa

"4
ffir"Erba Spa,
_ piei* de tecidos, fibras e fios de lã
. .- Virajo rantlafir e Sever 3eatVienko Sin.r.
No 143.812 - Feixes de fios e sua
preparaçên - E I Ihi Pont De Nethoura and company.
N9 146.013 - Dispositivos para espalhar Materiais granWarek OU 1)1VI entoe - C. Vau Der Lely N V.
Deferido de acôrdo com a Portaria
. 9 73, de 4 de outubro de 1967, miieada-no D.O. Seção III no 191, de
R de outubro de 1067.
NI 142.503 -- Espalhadeiras agrtcos -- C. Van Der Leiva N 4 - De.erido dê acordo com a Portaria n o 73e
t i de outubro de 1967, publicada
io 110. Seção In n9 191, de 12 de
lutubrd de 1987.
Prielldgio de invengo indeferido
N9 144.519 - Nôvo registro de ga
Artefatos de Metal. Deep.-yeta
x 13.A.

I NA 136.816 -- Processo de trata-

TÉRÇA•FEIRA, 2 DE JANEIRO DE 1958

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
NA 158.254 - Alumínio Ferro Cone- 149 103.043 -- Sitia VISCOSA &CISO.
Nazionale Ind. Applicaziord Viscosa
trotara S.A.
N9 158.293 - Geraldo Joaquim da ERA.
N9 103.249 - 31onsanto CompanY.
Silva Pinto.
N9 160,417 - Guide de Crist4faro. NA 103.946 - Sehering Aktlengesellschoft.
Sebastião
aveira.
NA 160.435
ParbenfabrIken ?layer
NA 160.807 - Ricardo Campos N9 1#4.342
Aktiengesellschaft.
Costa.
NA 180.811 - Gadellus & Co. Ao- 149 104.347 Monsanto Company.
tiebolag.
FAS. /49 164.677 - Oficina de Pintura
NA 160.984 - Coluerubel
em Tecidos 80 Ltda.'
Ind. e Com. /Má:
NA 161.029 ▪ Láberato CaNnehtsse.
149 164.845 - Ciba Société AnoIntendes Camarata. nyme.
NA 161.082
NA 161.143 • MilUnt Silva.
NA 161:630 -- Ricardo Campoe da NO 109.940 - Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft.
Costa.
140 161.857 -- Edilson Nogueira 149 131.441 - rexhwerke Hoechst
Aktieneesellschaft Meister Lucius &
Mota.
Nvôni0 de Campos Bruning.
NA 162,405
arbosa.
149 148.047 - Farbenfabnen Eayer
Aktlenseselischaft.
149 162.156 à- André Reimbert,
N9 182.254 - Luiz Carlos Endros, 149 155.249 - The Welcome FounNA 162.256 -• José Maria Bedó dation Ltd.

EXPEDIENTE DA DIVISA() DE
•
PATENTES
Rio, 27 de dezembro de 1967

Privilégio de in.vençdo deferido

NO 141.733 - Aparelho de limpeza
Parts Cramer COM-.
pany.
149 156.240 - Telha fôrro .-2k• Pedro
Samuel Theophilo Albano de &intanha.
ambulante

Exigências
Termos com exigências a
cumprir:

. 149 143.521 - Société Tecnique
Pour L'Utillsation Dc La Précontrantte (S T ti P) (Procédés Preyssinet).
N9 144.134 - C Vau Der Lely N V.
149 145.767 - Weyerhaeuser ComNo 146.068 - ShellInternationale
Researeh Maatschappik 14
154.538 - W. R. Orace & co.
Pro 155.918 - Joseph Montes.
•
No 159.102 - Sérgio Bonaldo, José
°topado, João Batista Falcari.
160.963 - Andaimes Mecânicos
V.

149

149

NO 155,471 - Antonio R. Santos.
N9 156.757 - Bernardo Schaclater.
N9
155.847
American
Reme
Pro149 157.658 - José Luiz dos Santos
No 162.84- Steinas & Scoleze Li- ducts Corp.
Guerra.
mitada.
- Inigás - Ind. NaA.
/49 121.988 - :Mudez S.A.
N9 155.790 - The British Petroletzra donal158.410
de Isqueiros Ltda.
149 148.598 - Itohn & Haa,s Com- Company Ltd.
pany.
A 158.444 - Hélio Tagliere.
N9 155.791
The British Petroleum N
/4 9 154.818 - Phllip leforris
N9 158.444 - Hélio Taglieri.
Company
Ltd,
No 155.733 - Chegai Seiyaku Xe- 149 155.931
N9 158.518 - Duplicadores MiniImperial Chemical graph,
bushiki ICaiSha.
Ltda.
Industries
Ltd.
149 156.675 - British 1471011 E4P61149 158.521 Jayme de Sales PeriExigências
nerit.Ltd,,, •,
te d
149 1,56.234 - Mobil 011 Corp.
N9 160,372 F 111 - Fábrica Na- 149 156.491 - Dow Cortung Corp.
N9 .158.647- - Roberto Dela Badia,
cional.
de
IMpletnentos
S.A.
No 1.56.742
W. R. Grace & CO.
Termos com exigências a
149 158.691 - Collavini Cls. Li149 161.005 - Dr. Iclallo Soares
149 156.843 - Lepett 5 P A.
compriri
No 157.048 - Allled Chemical mitada.
Pinto.
158.952 - claudio Gel.
Corp.
N A 124.216 - Ejell Jakobsen e 149 136.701 -- Elektroke
N*9 190.2'13 - Geei Ginzburg.
r
119 101.943 .-- J. it. 11_ k '. pez 130.999
Tord Xlaener Jemb.
pietro Pellegrint. •
149
192.042
- Frederico Pedro Ra,mNO 160.274 -- Ind. Agrícola Toren pon.
•No 143.121 - Union Tank Car N9 134.483 - Rohni & Ha
S.A.
Company.
PanY.
• NA 146.835 - Tnalensit (Ensinei- NO 10.702 - JoaDit
192.513 - Mattel Inc.
uim
Caros
149 162.993 -- 'British" Meou Spin- N9
) Ltd.
149 192.980 .- Sunbeam Corp.
tes
ntiago
ã
/35.803
--Nç'
ere
it
Ltd.
. No 146.958 - Cia. Comercial de e Albepte Étabena _. et.
149 193.652 - Gazolitt Ltda.
N9.164.013 - David Adriari Lewis,
,Vidros do Brasil C V D.
NA 193.664 - Alberto Carvalho.
WO
130.703
--;
Mn
'it
Can
00Me .1bIlit broeeley
Victor
Mexeu,
Le~
N9 150.376 - Arthur Pranalsee PanY.
179 194.420 - tigela Pereira.
,,_.
p Vilela Vieira.
N9 194.432 - Ind. e Com. Gueto
' N9 152.470 - Antonio Guimarnee N9 188.307 -- 1° 11' / - Fábrica 149 164.34-0 - giba Société. Ano- Ltda.
Nacional de traplementos. Q4.1
Cajueiro.
nYnte. _
NA 194.474 - E. M. da Rocha.
N9 153.471 - Ind. Metro Sanitária go 130.240 -- ~Mut 1%.10,aer Re- 179 164.749 - Conunissariat
N9 194.483 - Ind. de Antenas Jun.sino.
L'Enersie Atoralqop.
Cosi Ltda.
dial Ltda.
NA 154.227 ...- Inds. Pkitano Ltda.
No 133.044 - lhe 13'pjohn Com- No 147;81
2 - Pfizer Corp.
149 194.532 - -Santsonite Corp.
No 155.140 - Hupp Corp.
pany:
149 149.0411 - tiadiaebe Anais &
149 194.586 - Orwec Química e
No 156.523 - Bruno lrontolan.
149 107.30 - Vigeu Cezidde r Çorlx. Soda Febra Aktiengesellschaft.
Metablrgica
Ni 156.590 - Araneflooring Ltd.
Ittible*
0001149 146.013 - Duh1ep
DAS DIVISÕESAE
N° 156.602 - Mareei Willieme.
lete& pear. Ltd. EXPEDIENTE
N:
SEÇÕES
N° 156668 - Indo. Reunidas Bail- pany Ltd.
Republicado por ter- saldo com to+
ia S.A.
249 147.149 -. layntex Corp.'.
149 184.395
Me-Xox Industr1 correções no D.O. de 19 e 21 48
NA 156.704 -- Fábrica Italiana Mag
No 153.248 - Quiri* Ind. e Com. Melveld
& XoxyeId.
dee~bro de 1967
P A,
-neti ;Ltda.
Marelli
Rio.. 27 de dezembro de 1967
MOMOS
N° 157.041 - - Srtnuel Joshua
.
NO 128.948 - n/ltoine BiloUd Filo.
Desistência de processos
149 157,940 - Monsanto ComPany.
betume..
Ranco Incorporated (declara deo
No 157,824 • Eddie Polo Calvano. 140 158.582 -- Monsanto Company. - Arquive-se.
Costa.
N9
144.616
Antonio
da
sistência
dô ferino 143.784 • N° 157.e63 - CPrâmica Catagná No 160.131 -. Armour and Com- -- Arquive-se.
Aparelho de contrôle termicamente
pany.
.Lda.
9 157.883 - João Eitdoxio Faria. • 149 161.046 -- Farbenfabriken Bayer NO 181.739 - Lute Braga Piranga sensível). - Anote-se a desisténole
Ferreira. -e! Argoles-e%
Aktiengeselischaft.
ared~o G proseou.
140 157.919 - Marley Tile A G.
Willys Overland do
149 162.523
- e Com.
Brasil S.A. Ind.

NA 155.648 - Merck & Co. Inc.

149

149
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OFICIAL" (Seção III)

•EX.PEDIENTE

Janeiro dé 1968

•

As assinaturas vencidas poderão ser suspensas sem prévio
aviso.
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
• Para evitar lnterwçâo na
ALBERTO DE BRITO P EREIRA •
remessa dos órgãos oficiais a re.
novação 'de assinatura- deve ser
piara De st/onça oit eveuiceçaita
e..sma coa ise-u4,e na asnaçÂo
As reclamações 'pertinentes 8. 0.
solicitada
com antecedência de
DE* ALMEIDA CARNEIRO
FLORIANO GLIIMARAES
à matéria retribuída, nos mos de
trinta (30) dias.
Atro ou pmissão, deverão ser
DIÁRIO OFICIAL', Na parte superior do endeformuladas por escrito à Seção
sacio II.
réço estãci consignados o númerd
de Redação. até o quinto dia útil
- **41141h dd dubdemadd do oupodldntlb do.045partamentà.
do talão de registro da assinatura
subseqüente à publicação 110
mine•al 4.10 rep prt.dad*Induntr~ de Wnhatéma
e o mês e e ano em que findará.
órgão oficial.
firmédedram delionnéiddO
'
•
moerem> nas Oficiosa do Departamento de In.k.renso Nations)
As assinaturas das *cparti- A Seção de Redação
çães.Púb.'icas•serão
anuais e deciona, para atendimento do públiASSINATURAS
verão ser renovadas "28 de- feco, de li às 17h30m.RPARTIÇÕES PARI .MULARES 1
FUNCIONÁRIOS
vereiro.
-- Os otiginiais, devidamente
Capital e interior
C..ci tal e 'Interior.
aufertriCacios, deverão ser dactilo- Semestre
A remessa de valdres, semNCr$ 18.00 Semestre
NCr$ 13.50
grafados em espaço dois, em uma ;Ano
pre
a
favor
do Tesoureiro do Dr.,
• • •..•
. • NCr$ 36,00 Ano
NCr$ 27,00
......
_
'só face do papel, formato 22x33:
partamento de Imprensa NacioExterior
Exterior
as emendas e rasuras serão resnal, deverá ser acompanhada de
Ano
Nar$
39,00
•••
Ano
NCr$ 30.09 esclarecimentos quanto-à sua aplisalvadas por: quem de direito.
cação.
- NÚMERO -AVULSO
4
-- A.. assinaturas podem ser
O preço do ralmero avulso ligara na Cirna pãgirta de -cada.
tomadas .ent- qualquer época-do
Os . suplementos As adiçõeséremplar.
ano,' por seis meses ou son ano,
dos órgãos oficiais serão. remeO preço da exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0,01,. tidos aos assinantes que os soliexceto as para o exterior, que
sempre serão anuais.
-st do mesmo ano, e de NCri 0.01 por ano, se de anos anteriores. citarem no ato da assinatzea.

'verão entregar na Seção de Co.
municações do Departamento de
Imprensa NaCIO:1491. até ás 17 ha
ris, o expediente •iiestinado à pe.
blicação.
•

t •

--

CIIRIETO* diCidAa

II•M ~Ui •

•

•

Jacob Minou Itamborian (declara Na. 566.322 - 566.323 - 566.324
-- 566.325 - Mettclieri - Ind. Textil
desistência do tinmo 148.708 insluina de Repuxar e Enformar). Metidieri S.A. - da. 31 - 34 - 36
-- Anote-se a desistência e arquive- e 37.
N9 566.359 - Lençóis Elsa. - Elsa
se Cr processo.
Eifler Pereira - cl. 37.
Arquivamento de processos
N9 566.388 - Artenova
EditóraForam mandados arquivar os pro- Artenova Ltda. - ci., 32.
NB. 566.417 - 566.423 - 13 - Bacessos abaixo mencionados:
- 26 e 43.
N9 151.387 - Antonio Milton ar 13 Ltda.cia.
Na. 566.472 - 566.475 - 668.477
Bebera.
Relvamar - Instaladora Relvamar
N9 151.852 - Tomohisa Stinago.
Ltda. - els. 15 - 23 e 32.
N9 151.801 - Victor Balan.
N9 151.416 - Balanças Ferrando N9 566.578 - Urfadyn - Zaurbon
Ltda. - Arquivem-se os processos. Labs. Farmacêuticos S.A. - cl .3.•
N9 566.680 - Biguá - Ind. e Mineradora Biguá Ltda. - cl. 4.
EXPEDIENTE DA SECA° DE
PESQUISAS
N9 566.726 - Escoriai- ¡sant/1cadoz& Escoriai Ltda. - el. 41.
Rio, 27 de dezembro de 1907
NBatutas
566.771 - Os Batutas do Urrado -.António Francisca Afoga Marcas deferidas
el. 32.
149 505.023 - Agrobras - A:grobras LI' 566.777 - Canelinha - Carmo
Com. e Ind. S.A. - cl. 28.
cl. 32.
N9 498.988 - Picco - Ind. de DecanioN9 566.178 - Doa Peohecoa Meias Placo Ltda.,-ci. 36.
Granja
dos
Pachecos
. Ltda. - d. 19.
N9 519.785 - Tueuruvi - Tueuruvi N9 567,273 - Inter
- Soc. ImoInd. de Sabão e Sabonete Ltda. - biliária
e Rural MIler Ltda. d. 46.
se 16.
Na. 522.489- 522.490 - 522.991 DP 567.554 -- C6561210
Cia.
522.492
522.493
=522.494
de Brasil - cl. 45.
522.495 - 522.496 - 522.497 -- Swift
- Poienghi - Polenghl
522.498 - 522.499 - 522.500 - N9 587.310
Ind. Bras. de Produtos Ali522.511 - 522.512 - 522.513 - S.A.
mentidos
cl.
98.
522.515 • - 522.516 - 522.517 - N9 567.474 - Confecções
522.518- - 522.520 522.526 - Confecções Ivan Ltda. - el.-Ivan
Emerson - Enterson Rádio and 7'9 567.987- Arco Iria ;RI.Azoo
Phonograph Corp. - eis.. 7 - 9 AgriculturaInd. e Com. - cisa10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - r /9,
16 - 17 - 18 - 19 - 30 - 31 - "" 568.143 -- Bisai - Depósito de
as -- a/ -- 30 -32 -- 34 -- as
'doa Elas! Ltda.- cl.
e.
12 Roctdon
- Rondou
588.2
N9 555.787 - Rodeio - São Paulo
-)móveã
Ltda. - el. 21.
• :
Alpargatas S.A. - el. 31.
•
N9 550.520 - Palenght Polenghl N' 568.283 Lolita - Lolita BooB.A. Ind. Bras. de Produtos Ali- tique Ltda. - ci. 38.
mentícios - ci. 11.
568.818 - Cleópatra - 1,fusta149 560.891 - Esta Noite no Rio - N9 Mourad
- el. 37.Focus Tele-Informações e Produções Pila
N' 568.609 - São José - Casa São
Ltda. - cl. 32.
564.141 - Guarabira - Soc. José45.de Pompas Fúnebres Ltds- de Mo:~ Princesa do Brejo Ltda. el.N9
568.685 - Auto Globo - Emcl. -41.
Jornalistica Bras. S.A. N9 $60.062 - MaguaryInda. prêsa
Alimentielas Maguary Ltda. - cl. 41. el.N932.
568.789 - Wilfennar - Wil• N9 566.085 - Solical - Orcl.g . For* teimar
Representações e Com. de
~Mica Movite Ltda. Produtos Alimentielos ,Lida. - clasYir 500.520 -- Mefidied -- Ind. se
41.
Metidieri S.A. - d. 22.

Na. 511L 908 - 568.811 - =Laia me.= -- 588;824 - 563-.825 568.826
568.828 - 56.3.835 568.836
568.818 - 568.839 568.848 -- 588.843 -- 568.844 -568.845 - 568.847 - 568.848
588.850 - Makerli Manoel Kherlakian S.A. Ind. e Com. de Cegados - Cis. 1 - 5 - 12 - 13 •;-- 18 IS "- 20 - 22 - 29 - 30' - 32 34 37 - 41 -- 42 43 - 45
47 - 494
N9 568.870 - Kherlaidan
Manoel- Kherlakian S.A. Ind. e Com.
de Calçados - ci. 46,
.
1754 568.888 -- 568.856 - Maker e
Heril - Manoel lEherlaidan S.A.
Ind.. e COM. de Calçados - eis. 46
e 36.
' Na. 568.861 - 568.860 - Erlak Manoel -Wherlakian -.S.A. Ind. e
Com .de Calçados - ela. 35 e, 6.
N9 568.881 - Santa- Elta- p6114dto-Santa Rita Com. de Ferro Aço
e Metais Ltda. - el. 5.
Olaria
N9 568,918 -- Barbosa
Barbosa Ltda.. - el. 19.
•

-

N9 588.327 -- 19tmdiç90 Ilaara
João Duarte & Cia. Ltda. -j 5 Art. 97 ng 1:
No 568.879 - Edificlo-Samitnbala
- Alcides de Toledo e Silva -,. 01. 33
- Art. 97- a° 1.

" Nome comercial deferido

N9 552.473 - Cia. Bras., de Serviços Portuários Serdport - Cia.
Bras. de Serviços Portuários Serviport - Art. 93 n 9 2.
- Marcas .indeferfdasN9 233.186 -- Cortisonyi - Les Labarotoirea Roussel - el. 3.
Exigências
Térmos com exigências a
cumprir:
N9 120.028 - João Ehuule de Cai'valho.
N9 287.755 - Casa ?Ariana Ltda.
N9 397,798- - Poliquima Ind. e
Com. S.A.
N9 419.529 - Tintas Crem Art.
S.A.
N9 423.149 - Citylux S.A. Com.
Imp.
Titulo de estabelecimento deferido e N
v 457.064 -- _Ind. de Doma Anual
rP 525.735 - Hospedagem Santo Lida.,
Alberto - Hospedagem-Santa Alber- N9- 459.438 - Luiz Lopes Lonibra.
N9 464.925 - Lad y Modas S.A.
to . Lida,.
cl. 38
Art. 97 n9 4
N9 526.738 - ITospedagem Salvador
Labs. ROs
bon S.A.
de Sá - Hospedagem Salvador de Sá 1N9 472.9'1.
Produtos Químico' Farmacêuticos.
Ltda. - cl. 33 - Art. 97 n 9 4.
N9 525.73 - Hotel Hio Claro -- N9 471.554 - taamarb Eng. S.A.
Hotel Rio Claro Ltda. - cl. 33 - N9 474.620 - taba. Hosban S.A.
Art. 97 n9 4. Produtos Rulinieo Farmacêuticos.
N9 558.438 - Escola Copacabana N9 481.978- Cia. Bras. de Artes
Para Motoristas - Lindina/vo Silva Presentes e Utilidades.
N9 499.393 - Discalbras DistribuiTõrres 33-- Art. 97 n9 1.
Bras. de Calçados Ltda.
N9 586.953 - Edifído Michel - dora
N9 512.586 - Lojas Eivo S.A.
Brabelco Incorooradora a Mercantil IP
515.006 - Júlio Bernandes de
Ltda. - el. 33 - Art. 97 i:r 9 4•
Oliveira.
•Aeroquip SulameriN9 567.714 - SalSo Las Palmas - N9 515.863
cana Ind. e Com.
Elsa Parara Remendes --d. 33
515.064
Aeroquip
N9
Art. 97-n 0 1.
'
cana Ind. e Com. -85.A.
N9 567.955 Edificio 'Cambai - 'N9 51..716 - Z edmire Aurora GuiLivraria Tabajant S.A. - et. 33 - marált q Nvoime,nto.
Art. 97 n9 4.
G. 11, Pkrz2Jo1 S.p.A.
NO 516.417
- CM r2r,rnKsi
N9 588.207 - Rubens Magazine - N9 510
Ind. F,..e.esr_t
Rubens Evi , e,s - cl. 30 - Art. 97 N9 517.783 .
'Citara Vegetas S.A.
n 9 1.
Iads.
Corta s
Funria. Nossa Sn- N9 5I3.r58
N9
tihora d nrisne, - Fernando Rriri- Mím n -Man.
1 Ng 523.461 ro - el. 32 - Art. 97 n9 1. -

Terça-feira 2
N9 525.652 -=‘• Astral Brinquedo

Ltda.

N9 526.202 - Asteca S.A. Ind. e
Com. de Mineração,
Arlindo Napolitano.
N9 526.244
No 528.545 - Euripedes Gomes de
Carvalho.
N9 526.773 - Intcrtron • S . A . Ind.
Eletrônica.
N° 527.485 - Inas. Eletro Metalúrgicas Jopiso Ltda.
No 529.917 - Eden Antônio de
Souza.
N? 532.374 - Labs. Burroughs
Wellcome do Brasil S.A.
No 533.648 -- Ony ea S.A. -Artefatos de Borracha, N 9 536.673 - Esporte Universal
Ltd a ,
Waldemar Pirro
bl? 536.517
Longo.
Ni 537.169 - Anderson Clayton &
Co. S.A. Ind. e Com.
N9 538.537 Comsorte Cia. Nacional de Sortei ode Bens e Hipote-

DIÁRIO OFICIAI:

krigèncias
proaesiios
- com"eidgénekia a,

cumprir:
Alcon LaboratorieS,
reg. n9 271.981).

, (titular do

Moinho São José. Com . e /pd. 1,4.asilada (titular tio reg. n9 322.987).
•
Diversos
N9 581.992 -- Apolonio Gusmão 4,..

8 r 4o 1415

Janeiro de 1908 3

N9 2gt2,1111‘ 589£411P -lbeea - not.rratirbai•geug B.A. -8.
Nv 547.891 - Zaragosa - Meta1dilca Zaragoze, Ltda. - 41,. 5'
.421 - bfris - 04a. Nadanai de Tecidas - 61. 116.
119 548.455 - Aminelate - Cotoquímica Ind. Quirnico-Parmiteibitioa
Ltda. - c.i. 3.
N9 585.885 - Mareapuma -. 'a-

MEN

S.A. (alteração de
Ingleatood taram mis
)
jemco •.
p. e Exp. Ltda. (alteraça° de nome da marca Granutoic-1
reg. n9 355.001).
'Merco to. (alteração
nome
da mania The norsheim Stg
oe reg.,

no 222.280).
Chocolates S.A. (altero,.
mitada, - Torno sem efeito ii e
çãO
Sore nome da marca oksen
reg.S
no 1 .071).
géneia publicada no D.O. de 24 e
novembro de 1967.
Casemiras Irpel S.A. (alteração de
porte e Praia Ind. e Oom. Ltda. nome (duas) para seu nome da mar.
36.
EXPEDIENTE DAS DIVISO21S E ci.
• 1(9 565.919 - Batuque - Cia. Ind. ca Casemifae-trpel reg. n9 196.360).
SEÇÕES
Brasileira de Caleadto Vuleanizadot Ind. e Com. Social Ltda. (trans.
,
8.A. - el. H.
ferüncia para seu nome da marca
Republicado por ter saldo com in- Vulcabras
_ N9 541.894 - Consursan -- Coa- Social reg. n9 321.257).
correções no D.O. de 19-12-67 sursan
Construções Urbanismo e El8r- Unilever Limited (transferência.
neanpento Ltda. - el. 16.
para seu nome da frase Luminosa
Rio, 27 de dezembro de 1967
r
Brancura Rinso reg. no 313.047).
1(9 556.142 - Real
Marcas deferidas
1 - Anote-se a transferência.
Exp. S.A. - cl. 8.
No 565.871 - Centro CemerCial 2 - Averbe-se o contrate de exe
N9
456.499
Superlearro
Bantas.
a favor de Inda. Gessy Leco Nacional de Minas Gerais S.A. Santa Maria S.A.- - Centre domar- ploragão
538.538 • - 538.539 - Comsorte var S.A.
eW
Santa
Maria
c].
20.
Recl.
32.
C. ta. Nacional de Sorteio de Bens e N9
Desistência de processo
553.022 - Calçada - Meteilúr- gistre-se 'sem exclusividade a exprescas
S.A. Moinho Santista Inda. Gesão
Centre
Comercial.
giiai
Calçada
Ltda.
cl.
12.
N° 538.983
Polovi S.A. Ind. e
. N 9 553.148 - Doa Quixote -: Viel- N9 565.900 - Centro , Comercial rais 'Ululara desistência do têrmo
'Com.
land Com. e Ind. S.A. - cl. 48. Santa Maria - Centro Comercial no 495.261 (expressão: Lã Santista A
N9 540.018 - Dival Gomes dos .1Que Agasalha); - Anote-se
com exclusão dê lan- Santa Maria S.A. - el. 49. - Re- Caricia
Santos. gistie-se sem exclusividade a expres- a desistência.
• N9 541.108 - Castão Gomes da, iça-perfumes.
N9 560.446 - Leverlina - ilibo. são Centr oComeroial.
Recursos interpostos
Silva.
N9 581.789 - Monas -r Monge coaN9 542.261 - Alliprandini Fran- Silva Araújo Reussel S.A. - ob, 41. méticos
Ebba
S.A.
Laminação de Xotais
Ltda.
el.
48.-Registre505.081
Bencafil
BenefiN9
ohini & Zindel.
(recurso.
ao deefrimento
542.25 -- Wilson Pereira de ciadora Carioca de Fioe Testeis In- se com exclusão de lanea-perfumes. da marcainterposto
Beba têrroo 479.317).
dustriais Ltda. •-• el. 22.
Titulo de estabelecimento deferida
Souza.
S. • Paulo Alpargatas S.A. (recure
1(9 555.07 - Jenoptik - Jenoptik
N9 545.199 - Wilson Matos de
N9 5118.026 - Mármores r Granitos ao interposto ao deferimento da marJena Gmbh -- cl. 8.
Araújo.
ca
Coringa têm° 537.120).
- Danilo de Lutiz e Ronil Spilla N9 545.394 - Móveis Inter Ltda.
1(9 565.368 - Dineal - Metalúrgi- el. 32.
Xibon S.A": (Inda. Alimentícias),
Transportadora ca Dineal 'Ltda. ,- ol. 11.
N9 547.152
No 548.047 - Camisaria e Barbea- e Byron Industrial Farmacêutica LiTranatudo Ltda.
1(9 541.051 - Everprint - lltfer- ria Itajubé, - Espólio José P.
mitada (recurso ointerpostoao deferiT. Trorrim.sdorff Che- cita S.A. Oora. e Ind. - ol. Il.
N° 54(1 .837
Almeida - cia. 33 - 36 (art. 97 mento da marca laron térmo númlove IStbrik.
mero 502.558).
.1( 9 511.088 _•-• Lacta - Inda, de- no 4.
No 549.868 - 11. Troxinnsdorif (lhe- Choo-ólate Lae•ta S.A. - el. 41.
N9 841'.320 - Transp ortas Rodei-Exigências
InfOgme Fabrik.
1(9 541.169 - Banhos=- l' Indo. gues - José- da. Costa Rodrigues
Ato 552.163 - F. J. Regort tis Cia. NeoZon S.A. Aparelhoe Cieradorde de el. 33 (art. 97 n o 1).
Tétanos com exigências a
cumprir:
NO 550.095 - roto Carlos - Car,
Nor 553.298 - 58.239-- José Edi- ()zona - el. 8.
los Moskovics - cia. 8 -- 25 (art. 91 1(9 540.987 - Mappi do Brasil -..
ron Ribeiro.
1(9 541,192 - Venere - Salvistore no 1). .
Ind. Farmacêutica Ltda.
Na. 553.280 - 553.281
Olusoppe De Pietro - el. 48.
No 491.982 - Refrigerantes
Vanossi.
insígnia deferida
1(9 546.608 - kisfesa - -Modas Noriograndenses S.A. Ind. e Com.
No 554.695 - Labs. Brauova S.A. fesa Ltda. - ci., 28,
No 400.881.-.
do Brasil
394.013
P
Pioneer
pionaar
N9
Pad. QXiiiiiica e Farmacêutica.
Aparelhos e Fermento Para YogUrt
S.A. Ind. e Com. -- ela. 8
N9 55.212 -- Instituto de Quirniea No 546.708 - Cofie° - Conca Co- Rádio
Ltda.
mercial Ferreira Lima lidintreitbira de 40 (art. 95).
e Pielog a S.A.
Construções Ltda. - el. 16.
N9 585.435 - Mário VentraUa.
Sinal
de
propaganda
deferido
N9 555.848 - Polenght Eg.A. Ind.
1(9 558.816 - Preestreno --;•• EmNo 584.095 - Lanches Bom Retiro
Pias. de Produtos Alimentiolos Ber- prêse, Gráfica O Cruzeiro S,A. - 1(9 562.539 - Laércio de Franca - Ltda.
tolli Galbani S.A.
Manoel Laércio Plovesan - cl. 58
si. 32.
-Na. 557.275 - 557.276 - Vendou* No 516.830 - Taiyo - Talyo Ind. (artr 101). .
No 562.307 - Moocauto Dit. de
El.A. Com . e Ind.
Autoveioulos Ltda.
de
Pesca
S.A.
el.
36.
Marcas
indeferidas
558.409
Cia.
P.
Meohade.
N9
N9 521.2/5 - Imobiliária PotuverA
•N9 549.141 - Dormex - AA,A DuInd. e Cem.
Nç 509.879 - Welta - Etabliase-' S.A.
rnex tDumex Ltd.) - cl. 2. E
N9 558.002 - Prazia & Bernadelli 1(9 550.840 - Cirpevel - -'Cirpevel
N9 565.532 - Curtume Santa, Adéments Weitz S.A. - el. ti.
Ltda.
11/4N" 518.192 - Organizações Nado: lia S.A.
1
c1.
'l.
Com,
Ind.
e
Rep.
Ltda.
Na. 568.372 - 568.373 - f3herman No 550.843 - Cirpevel - Oirpevel nata -- Mercearias Nacionais S.A. •-s• No 544.239 -,-• Frisos Brasil S.A.
Produtos Okiinicos Ltda.
Com. Ind. e Rep. Ltda. - ci. 14. cl. 43.
1(9 550.574 -- Comercial COristrqe
N9 558.946 - Tinturaria Dias da
1(9 550.848 - Cirpevel - Cirpevei
538.922 - Estrela - Icei - Ind. tora e PavIrner)tadora Ipauguense LiCruz Ltda.
Com. Ind. e Rep. Ltda. - el. 31. e 1(9
mitada.
1(9 547.565 - Arquivo Policial -- Com. Estrela Ltda. - cl. 41.
Dversos
Francisco das Neves Farias - cl. 32. Transferência e alteraçáo de nome Ind. e Com. Libra S.A. (titular
N9 489.877 - Cefisa Credito Em- N9 547.731 - Temei - Telles &
do reg . n9 148.848).
de titular de processo
preendimentos Financiamento, e In- Melani Ltda. - cl. 36.
Sociedade Biblica do Brasil (junto
yestimentos 5.A. - Prossiga-se 1(9 547.805 - Andreense - Viação Fcram mandadas anotar, as traiu- ao reg. n 9 358.059).
ferênda5 e alterações de nome:
s omo titulo retificando-se onde cou- Andreense Ude.; - el. 21.
1(9 591.703 - Auto Locadora Gated
ber.
N9 ,547.884 - Espaterra - Espater- Mbbil 01 Corp. (alteração de nome cila
Ltda. - Prossiga-se com exclui
N9 555.553 - Fogal Galvanização ra Escavação Pavimentação e ,Tetra- das marcas:
são
da cl. 50 e com inclusão das clas.
Rollrez reg. n9 '228.943.
tiL rogo Ltda. - Prossiga-se çom as planagem - ci. 16.
ses 25 - 28 - 38 - 49.
Wati primitivas e com exclusão dos 1(9 561.786 - Merit - GeIbcke & lVfobiltherm reg. n: 227.742.
Whiterea
reg.
n
9
230.198.
¡trtigos indlcadow pela ando.
I., P Gás- S.A. Engarrafadora e
Cia. Ltda. - el. 8.
reg. n9 237.687.
N9 566.008 - Meditécnica Ltda. Dist. de Gás -e Pibigás do Brasa
1(9 561.934 - 1001 - Oeriliriloa Mebil-Xote
Vaomul
reg.
no
249.467.
Prossiga-se.
S.A. (junto aos thmios 457.688 0
1001 atda. - cl. 15. '
Vacuum reg. n9 245.885.
457.889 e quanto aos pedidos de ano-.
566.998 - Geraldo Porfirio Bo- 1(9 561.976 - El II - Galvanoplas- Mobilgas reg. i!Qa 250.204.
taça° de transferência arquivem-se.tia 13 E Ltda. - cl. 5.
to . - Prossiga-ae na cl. 21.
T reg. n9 257.031.
i- D
N9 588.823 - 'Vicente Soarmo., - 1(9 581.324 - Manticaigira Diversos
Etna
reg.
n
257.032.
9
; . .
.A. -- eLl
Prossiga-se com exclusão das expres- inações.s de Aço ProbelS.A.
reg. n9 257.033.
555.388
- Edunal Imp. e PI.cp.
N
9
581.361 - Tintinaria Actide a Hegla
Mos "g/figura".
Vacine reg. 119 257.034,
Ltda. - Arquive-se.
kr 588.819 - Jerônimo Bezerra de Ltda. - Academia - cl. 46.
Vactra
reg.
no
257.035.
1(9 793.196 - Sociedade de Rep.,"
Velo. - Prossiga-se com exclusão No 546.550 - Sta. Emiliana - Velocité reg. rio 257.037.
Malitne. Ltda. - Arquive-se.
S.A. Vinícola e Agrieola Sanroquenlias expressões "cifigura".
Prorex reg. no 274.392,
1(9 585.744 - Manufatura de Soam
se SAVAS --ol. 1.
1(9 548.608 - Silvai - José Zap- Tintas Ypiranga S.A. (alteração colas Santa Catarina Ltda. - Proas
riXPEDIENTg DAS DIVISÕES E'
de nome das Marcas:
siga-se substituindo a el. 31 pela 24,e
parolla Júnior - ci. 17.
SEÇÕES
/49 783.251 - 3osé 2 Araújo B054
1(9 543.259 - Prisma - PrLssaa Removelite reg. no 358.58g(.
Galvoprimer reg. no 358.557.
iRibeiro Bastos.
pa
Móveis e Decorações Ltda. - cl.
tos e Josá Bobar
Republicado
rOg. de ~mil e
- Prossiga-se
N9 544.920 - Seresta - Cantina Demormatfe reg. n9 358.465.
Rio, 27 de dezembro de 1967
e izza.ria Seresta Ltda. - et 41.
Illtraquimica Ind. e- Com. Lida; com exclusão de toros para móveis
e camas e estrutpras Park _aolchiíes1(9 541.202 - %zoe - mia - (alteração de nome das
Marcas deferidas
011k:os Kremalina reg. IP 269.88
Com. e Ind.
de Prods.
Rettficaçdo de clicat
1(9 555.786 - Rodeio - SO,o Pau%
Ileprocito1 reg. ” 0 102.97
$9 467 .noo - Auto Drive - Auto Ltda. - cl. 1.
Alpargatas
S.A. - el. 24 - clichê
?..iltrown
548,r1Ida
prive S.A. Importação e Oonsétef0 1(9 546.772r-Glnovix reg. n° 113.043.
Silva LN)sta I- ci. 10,,
ee. Cl. 28.
Cianotrat reg. a" 330.528.
publ. em 28-11-42.
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Árrialereffilreml"

MARCAS DEPOSITADAS
Pata de adelo *Ora * art. 199 e Km Pant(trtitte do Código tis Propriedade. kduatrial
N 9 833.940

N 9 623.947

N9 823.952

823.967
•
'

simBum

riNDOSTRIA DE BEBIDAS

ÇOQU E I RO
Requerente: Indústria de Bebidas Coqueiro Ltda:
Local: Rio de Janeiro.
Classes: 42 — 43
N9 lira .941

óratuv,A
Indiatria .33m31.191ra,
Requerente: Rema stipnan Jebra.
Local: 35.o Paulo.
Classe: 36
Artigos: Calçados de qualquer tipo e
forma, para senhoras, 'semens e
crianças.
149 823:942
11111/11.0*TROI&E"

NORIA RASURA

r

'filiNADk

Requerente: R. Correia' a Irm&o.
Local: Guanabara.
Clame: 50
ilieges: Merca de ~riços.
N o 823.944

•

33IG 11111T

Requerente: Kanegafuchl Spinning
Co., Ltd.
Local: Japão *I
•
Classe: 48
Artigos: Cosméticos, muge, DaiMe,
Requerente? 308e rrenedee0 Centena
arayon, cremes para maquilava are&
Roxo
mmase pomadas para limpeza e em.
Sul
do
Loas': Rio Grande
belazamento do rosto, mãos e dai
Artigos: Conservas
unhas, cremes para massagens, moeuClasse: 41
elas perfumadas, desodorantes,
zoes, Modes para os Cabelos, pá
.149 823.950
aaboneteí perfumados empada,
quldo e em escamas. sais Para
tinturas para os cabelos e para
jeza máscaras de beleza, águas
cell
Requerente: Rubino Alves da Moita
g loções para limpeza e aláa
rearaento da pele
Local: Guanabara
Titulo do Estabelecimento
319 823.959
N9 823.954:

O it.-Isor.o

*
eios!~ mutsdith

Requerente: Ugon Peter' Rego liardaurvalty.
.
,
Requerente: Partindo e Lanchada
Local: Guanabara.
Etkuka Ltda.
Classe: 17
Artigos: Canettus-tinteiro, estedigraIodar Rio Grande do Rui
Ocas e para desenho*.
tgeeee: 41
N9 823.940
Artigos: Panificaglo, %Ws, lar-

cearia • riam
119 8i3.951

Requerente; Tnie~
ennecid
Local: São Paulo
Classes; 33 — 41 — 42 e 43
Titulo de Estabelecimento
119823.955

.ApSIRIS
:MÚMIA 8RASILEiRA)
Requvaeaste: José Claudico Neto
Local :Minas Gerais
Mane: 43
.krtlasas: Aguas gansas artificiais e
~Ma; refrescos; refrigerantes; ao.das: iNe.ranás; sucoe de frutas

.
INDÚSTRIAERA'

•

iCaneho

•

f

Requerente: Abel, Indústria de couroe
'
Ltda.
Local: Guanabara.
Claes*: 35
Artigos: 1361sas, get4014 mala&
letais, Pastas, Amla~0~1,
tae, pulseiras, sacos e
N9 823.946

VaSeerieekie

Local: Guanabara
Clama: 1 — 2 — 8 — 4 — 5 —
7 — 8 — 9 — 10 — 11 — 12 — 18
— 15 — — 17 — 18 • 19 •
20 — 21 — 22 — 23 — 34 — 25 •
26 — 27 28 —29 — 30 — 31 •
32 — 33 — 34 — 35 —36-37..
38 — 39 — 40 — 41 — 42 — 43
.Requer.. ente: Representações Cambai
44 — 45 — 46 47 48 e 49
Ltda.
Insígnia
Local: Rio Grande do Sul
N9 823.958
Classe: 50
Artigos: Comércio e representações de
produtos a gro-Peastri0e, agenda' mento de cargas para transp.
rodoviário
319 823.953 ,

• PE N_A )(1

ABEL 1

Ribas

i

C - APIBA 1

Classe: 32
Artigos: da Classe.
Classe: 50.
Artigos: da Classe.
2' 823.949

,41

Requerente: Lauré 'add. tolde
Local: São Paulo.
Classe: 50
Artigos: Serviço de controle e
Sução para anunciantes, de popa.
mas de rádio e de televisão, em
nato, revidas, cartazes e qualquer ou• tro tipo de publicidade.
N9 823.943

Requerente: Otacillo

Requerente: Francisco Plthale
Local: Rio de Janeiro,,•

xaropes Dar *refrescos

191:LE•ESZEIO

119 823.956

A_
ESPERAI,J5et

INDÚSTRIA BRASILEIRA Requerente: Eletrônica Tela-Esteio
Local: Riorande do Sul
Requerente: Fernando Dias da Coda.
Classe: 8
Local: Guanabara.
Artigos?
Aparelhos
eletrônicos e
Classe: 93
j
acústicos e similares
Arlago:_yalpouce4

^~181~1" »Md

.

PP
Requerente: marta !nada
• Local:, Guanabara
'

Classe: $3

Requerente: Israel Remisse Lauto',
.
Local: Guanabara
' Classe: 32
Artigos: Programas de televisão

e radiofónicos
N9

823.960

.•nnn•

N G OCO,
Requerente: Angulo heir-91PN acraia
Administração e Corretagem Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 50
Atividades: Seguras em geral; corretagem; admirdstração de imóveis O
vaiares; crédito e financiamento: opta.,
modo imobiliárias; publicidade
e propaganda

• Janciro de 1968
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ei.6
,2~=~~
2

-e

baias de brinquedo, patinetes, peteClasse: 8
cas quebra-Cabeças raquetea, rédea Artigos: Alavancas mecânicas, arran•
a:Psteiet;bdtelas
atat:a
d
41 6da espécie; calçados
Ode; roupa de baixo de tôda espé- para jogos, sa 1 ,2 linhos de boneca, euz.'s de motores, betoneiras, boihbaa
cie; camisas de tôda espécie; grava- 90 hos, taoelas de bilhar, tom,- h
carburadores, comrirestas; lenços; cintos; roupa de praia bolas, varas para jogos, velocípedes. seres,ulicas,
dinamn discos de máquinas,
Requerente: Dorothy Graaf Dic.
de
boda
espécie;
roupa
de
banho
de
No 8'23.989
eletrodos, esmeris de máquinas, for.
Local: Estado latidos da América tôda espécie; fantasias de tôda espé: :pilhas, freios, geradores de correta
Casse: 48
roupa
de
dormir
de
tôda
espécie;
cie;
te, guindastes, lubrificadores partas
Wartigos: Aguas de Iodos os tipos para
lilVaS suéteres
de Máquinas, macacos, motores, paCEais° de toubadar, exceto as medicinais; uniformes colegiais;
461
Classe
rafusos para máquinas, polias, rolaá.
LA
_ertn• o•Pyl p L
,. coa de todos os tipos para uso de Artigos: Substâncias alirnenticias e
tol
mentos de motores, rotativas, segtoucador, exceto os medicinais; pre- seus preparados; ingredientes de aliE LCORRÉTAGENI ".1.1hDA"'
mentos, separadores, tubulações para
parados de todos os tipos para o caalimelaticias
mentes;
essências
•
caldeiras.
teares, válvulas, partes de
belo, exceto os medicinais; pre paraClasse:
49
Requerente:
Cer
Chicayban
—
.
máquinas,
volantes, partes de
Platoucador
de
todos
os
tipos
para
dos de
máquinas
'gos: Jogos; brinquedos e passa- nejamento, Conaróle e Corretagem
rosto
e
corpo,
exceto
os
medicinais;
O
, Lanitada.
toda a espécieá petrechos
Classe: 8
preparados de todos os tipos para o areguSda
.
Local: Guanabara
fins axclIsivamente desanseio de qualquer parte do corpo; portivos,para
Nome' Comercial
Artigos:
Abajures,
amperímetros,
bae
exceto
vestuários,
a
saber:
preparados da todos os tipos para as anos de salão.; jogos ao ar livre; brinterias, barômetros, chassis, condenN 9 823.990
tinhas,- exceto os medicinais; perfusadores, despertadores, discos sonoAnechniOos ott Mo; passaten.
mes de todos os tipos para uso de
ros, enceradeiras, estabilizadores., de
; velataos de brinquedo; aparetoucador; preparados de todos os tipressão, faróis, fotoscópios, gasômes, petreahos e conjuntos para a
pos para o asseio dos dentes; proa- prática,
taes ,gravadores, hidrantes, holofotes,
em salão ou ar livre, de qual- t
todos de todos os tipos para a pele, quer passatempo,
Injetores, instrumentos de fisica, kaesporte; ailgo; g.tiexceto os medicinais; ~arados de iliástica ou atletismo;
leidoscópios, lampadas, lustres, ma-. a
bolas para qualos os tipos para uso ao fazer a
çaricos, máquinas falantes, niveis,
causar
gigo
ma
esporte
todos
qe
taba;
desodorantes
de
t
óculos, oscilógrafos, pêndulos, piapara tio de toucador; pincéis de
Dis
viômetros, quadrantes, queimadores .,
as tipos para uso 4e toucador;
elétricos, radiofonos, registros para
Repagente: Cear Chicayban —
Ikk tad% os tipos para uso de
água,
selecionadores, sirenes, telefoneffitinedte, Contróle e Corretagem
nes, televisores, válvulas de comporoador; depilatórios de todos os tiAÇOUGUR)
Limitada.
•
ta, ventiladores, wattdmetros,
mo de toucador; preparaLocal: Guanabara
zirrioscõpios ,
NOVA VIDA LTIpen
os os tipos para uso ao to- Classe: 50
o; esponjas para toilete; esAbai : e: Planejamento, ContabillRequerente: Agouçue Nova Vida
Classe: 11
Contrôle e Corretagens
•
asnaa para os ~-N-s; escoltas para as
Limitada.
Arrgos: Abotoaduras, arruelas, bar'Local: Guanalpara,
labia; escovas para o cabeie% escoN9 8231
ris, bigornas, cabides, chuveiros covas para a roupa
Artigos: Nome Controlai
muns,' discos, dobradiças,. enxadas,
be.wr---ais.=
Ne
atribos para montaria, facas for899.9a,

LOVE SONO

ett .:Aikvn

mões, garfos, grampos, jardineiras,

jarras, latas, linguetas, maçanetas,

,BRUSH STROKE
:o $
ttlintã
ads
Local:
ItTeirsr
Classe; 48
tigos: Aguas de todos os tipos para
de toucador, exceto as medicinais;
de todos es tipos para uso de
ucador, exceto os medicinais; preados de todos os tipos para o ca, o, exceto os medicinais; PrePaar
os de toucador de todos os tipos Par'a
F
o rosto e corpo, exceto 0,S medicinais;
preparados de todos os tipos para o
asseio de qualquer parte do corpo;
preparados de todos os tipos Para as
unhas, exceto os medicinais; Perfila:1es de todos os tipos para uso de
toucador; preparados de todos os ti.
'ospara o asseio dos dentes; prep.,lados de ,todos os tipos para a Pele,
Isceto os medicinala; preparados de
aodos os tipos para ,uso ao fazer a
barba; desodorantes de todos os talaaa
para uso de toucador; pincéis de todos os tipos para -uso de toucador;
iaPis de todos os tipos; para uso de
toucador; depilatórios de todas os ti
-posarudetc;pardos de todos os tipos para uso ao to-mar banho; esponjas para tollete; estavas para os dentes; escovas para as
Olhas; Sacová para o cabelo; escovas
para a roupa
N9 833.983

-• - THE

FLYING NUN
Requerente: Screen Gema, Inc.
Local: Estadog Unidos da América
Classe 32
Artigos: Jamais, revistas e publicaabes em grata aTbuns, programas railhofônicos; peças teatrais e cinematoLesteas3;8
Artigos: Artigos de ve4~0 para
ceiançaii, de Wda sorte, Meamive de
esporte para crianças, a ber: chapéus de Ws espécie; paleÓs de toda
espécie; Orne) de to s~ra I) •
dor de thda espécie; ~4 e4Ie teda

Requerente: Agougue Nova Vida
Laihitada.
Local: Guatiabisra
Claffle: 41
agos: ,,TneS !Vascas
1' 10 g23.2

Açougut
Nova Micta
•Requerente: Agouçue Novaalsiiia

marmitas, nUcleos para martelos e
bigornas, paliteiros, picaretas, queijeiras, quebra-nozes, ralos, roldanas,'
sacarrolhas, saleiros,. tarrilwrmiOgias
de arame, urnas, varetas verrumas,
xícaras
141
Classe: 21 -.;,..4.
Aatigos: Amortecedores de veículos,

RaquerenterVesar Chicaylasn Pian~mento, Contaôle
Côrretagem
Limita.
dae
Local: Guanabara
Classe: 50
Maldade: Planejamento, Conta/aia-

aros para veículos, bancos de veludos, breques, calotas, carrocerias.

direções de veículos, dragas, eixos de
veículos, escotilhas, freios de Veículos, fronteiras para veículos. gui-

dões para- veículos, hélices de veículos, jangadas, lemos. /ocomotivas e
suas partes integrantes, mastros, mo~trade e Corretagens
las de veículos, pára-brisas de veíNa 823.992/994
— culos, pedais de câmbio, radiadores,
rodas de veículos, selins, varais de
veículos, varetas para veículos

-ZVEIT_
ER

Classe: 31
Artigos: Adesivos para vedação, arlanaitada.
golas para vedação, betume para ve1;ocal: Guanabara - :
dação, barbantes, cápsulas para garrafas e frascos, cordões, enxárcias,
• Requerente: Oscar Zveiter
Classe: 41 .
esferas
para vedação, fdrros para veLocal: Rio de Janeiro
Artigos: Titulo de eStabeleelnlelltd
dação guarda-sol de praia, guitas,
Classe: .28
N9 823.987
Artigos: Artefatos de madeira em lonas em geral, massas para calafag eral, argolas, armações para balcões te, molas para vedação, pálios, rólhas
e para 'armes, artafatos de madeira em geral, tendas, tubos para veda-.
Ii011BY SPORT
para caixas, barris e tábuas de pas- Oto, válvulas simples para vedação
~Sã.
sar roupas
Classe: 34
INOVE E IMPORTAÇÃO IDA
Classe: 28
Artigos:
Capachos,
cortinas, enceraRequerente: Robby-Sport
Cem
— ér- Artigos: Recipientes
fabricados de dos para chão, estores
para janela,'
elo, Indústria e Importação Ltda. material plástico, revestimentos
con-

•
•

Local: Guanabara
Nome Comercial
No 823.988

`t HC,13BY SPORT
(PASSATEMPO SPORTIVO)

Requerente Hobbys-Sport
Comércio, Indústria e Importação Ltda,
Local; Guanabara
Classe: 49

Artigos: Alvos para _jogos e tiros, arcos para jogos, balbas, bolas Para
quaisquer jogos, caniços para pesca,
cordas de pular, dardos, dominós,
espingardas de brinquedo, estojos de
j~-, ferrinhos de engomar para
crianças, futebol de mesa, gangorras,
grades para ginástica, halteres, bolas para hockey, iscas artificiais, joelheiras para esporte; jogos da quaisquer espécies, Unhas para pescar. /oterias, mascares para esgrima, 1/10-

feccionados de substancias de origem
animal e vegetal. Argolas, bases para telefones, caixas para acondicionamento de alimentos, embalagens de
material plástico para sorvetes, funis
e- formas
Classe: 40
Artigos; Móveis em geral, de metal,
de vidro, de aço de madeira, estofados ou não, inclusive móveis para
escritórios: arsnários acolchoados para, Móveis, bancos, balcões conjuntos
para dormitório, conjuntos para sala
de jantar e sala de visitas, estantes,
mesas, poltronas, sofás, travesseiros
e vitrines
Nos 823.995 a 824.002

linóleos, mostquiteiros para-' cama,
oleados, passadeiras persianas, mó-

veis, sanefas, tapetes
• Classe: 39
Artigos: Anéis, -assentos, braçadeiras,
calços, chicotes descansos desintupis
,

deiras, envólucros, esferas, guarnições para andada e similares lancheiras, lentas, maçanetas, manoplas, penas para /moinas, placas, recipientes
rodizios, --solados, suportes, - tijelas,
tubos, vasos
Classe: 47
Artaios: Álcool carburante, álcool solidificado, benzina, briquetes para
aquecimento, carburantes, cara para
iluminação, fluidas egabustiveis,
fluidos para freio, gasolina, geléia
para lubrificação, lenha, lubrificai-tea de qualquer espécie, óleos lutei,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
ficantes, dkos para amortecedores,
.1L.lueren te:
Azeredo Si Cia. 14da. parafines, lubrificantes, petróleo :e~ido, querosene, turfa '
"Local: Guanabara

PERIQUITO.
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RASTRO
ndtis tri a Brasi I eira
• Reauerenta: Apancio flasilia tia .3,iva
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a • ate 1 na:canteis nidioa, •aa a titss, ri. - ia:a caça. (
t a i-vaares. raviaas.
e coo- aaas. capa:Na
41 mi,..
. c:lucres
'..agos eis artificias
. ralhaaotaa,
pistolas. paveia, punhal, revolver
Ai,. ,:• A«adva., bandolita., banjos
Claa e: ls
bua:liais, cordas para iriso limemos Arriara,: altaprnas e nestatasous para
musicais. ataca-. clarinete: . ciealq,11- escruta 105 e desenhos em gerai: Ar.
ilhoa, embatas. !g ;dias . guaasras.
ationiadoraa
canemaaicas . ,orgaos, piso, pandeiros, tas, carimbos, colei:',',. classeicadua
pianos, sambares. vialao e violino,
•• eh , cofres calas, thadicadores.
saxofones
tpladr0: , ta a pilr, maquinas de es.
Classe: 10
adiados. gra nipr•aderes, lapis , maquia
Artigos: Maquina:, aparelho.; e pe- nas para calculai, maquinas pariu es.
trechos para medicina a arte den- craveis prensas, pdleetS, papel sai botária, a cirurgia e a higien a . apareno e untas
e.-erevet
lhos e instalações hospitalares insC::n ,!• ,e: 19
trumentos e aparelhas para uso em '..rtiaos: Aves a ovos em geras mela!abaratados, clinica médica: Algodao . sive u bicha da seda. animais vivos,
hidrofilo. isaúlhas para injeções, apa- bovinos. ca valas. caprinos. galinácsam,
relhos de pressao arterial, aparelhos
ovinos e suinos
de d:atertnia, ataduras, alargadore.,
C assa: 20
de canais amalgamas, aparelhos ela- • Artigos: Ancoras, bois, cintas da natricea. dentários. bisturis, membros ' loção, flutuadores para hid,anistraa
artificiais., dentes artificiais, duchas guinchos para navios, molinetes, pávivainaiai irrigadores, luvas de asa:. salva-vida,'., vigia,' para
luche. svrineas. tampões higienicos. • ra-quedas
ha reo:s e verga:, para mastro
ca t am ferramentas cisais:le sas para
Classe: 21
op a ra a ões adesivos curativos,
Classe: 21
1
preservativos
Artigos: Automóveis, aviões. tacaca..
Classe: 11
Artigce .Adornos de metal para fins • tas, caminhões, carrinhos de inao,
çõe d anatai, arames abadoves de carretas, carros ambulantes, carroçalaias. aparelhos da caia, bandejas. rias, co mionetas. ca rros irrigadores,
baxriais , de alaminiu para cozinha, carros tratores, ilação. eleva dares
distint1vos entsites paia automóveis, para passageiros, traineiras pira vemfaixadas» estueis de metal para obje- Cu e:, lanchaa, locomotivas, manivetos. [amuavas, conexões de metal, fe- las. mola,,, motocicletas, motolurgões,
chacausia, jarras . martelas, pratos de
rodas para veículo:.
-metal e vasilhames
Classe: 22
Artiaos: Fios de ataodão, fios sintéClassia 12
Arliaos: 'Alfinetas. alfinetes de segui- ticas. canhama juba lã. nylon, fiou.
ranÇa aaallias arjol:.-:s botões , col- paisticos. fios de c aldose, linhas sinchete:,. acama li; elas e fashos cor- téticas, tios de seda natural e .ayon,
rediços, gars:a;, gritas de metal para para teralaacm, para bordar, para
en fri e, de vestidas. ilhosss,
costura. para tricotaaem e para
inissansas, praslhas
croche
Caisse: 13
Classe: 23
Artigos: . Joalherias. buo:aterias, ouri- • Artigos: Tecidos para contecaaas ent
vessitaa artiaos de .anetaa precio- geral, para tapeçarias e para artigoa
sos. 51-1:1.-prec., ,,,sos e tuas imilaçóes, de cama e mesa: Algodão. alpaca,
usados domo adornos, pedias precio- • eanhamo. cetim, casimiraa, tasendaa
sas traballaidas e suas mutações: e tecidos de lã em 'ças, juta, jersea,
Anéis abanço s . abo,oadaras alfinetes linho, nylon, perca:uai. rami. rayon,
de arawaa. araalas, broclies, brinnatural, tecidos plásticos. tecicos. bracalete- usraxaies. coiares, CU- seda
rentes, tios de ouro, lios de praia. dos bopermea veis. tecidos cie ;sina
c011ro e ve:Udos. • tertd • . , S
i ro,/
rdz'do:1)::s, pulseiras, preadedores
•
.
a rasa til,
Classe: 24
Cla s se: 16
Artigos: Araaatos de algodão, nylan,
Artiao.a Arsamassas , bax os de ci- plásticos, atalham°, caroa.
ia,
mento. aa, chapas isolante;, caibras.
pavo-paco. sumi, rayon. asda
caixas dagua. janelas, estruairas me- . natural e outra, fibras: Atatnaras,
talicas Para, cons:raçoes,
bolsas de tecidos para LenLoru-, Mumassas para revestimentos de paredes. dados, cordões, cadarços. c:maus:sia
papel para furar, casa, pisos, tijolos, . para objetos fala icados de tscidas,
telhas, tanques de cimento, vitras, debruns, etiquetas, entretelas, fitas.
vigamentos, venezianas e tintas para . franjas,
galóss, montas, ombrciraa,
construções não incluielas em out.: as passamimarics,
palmilhas. remias,
classes
I redes , saca: e telas para Maaar

Local: São Paulo
Classe: 1
• Artigos: Subsianciaa e preparações
raiana:as usadas nas industrias na
fotografia e nas analises químicas.
&M.a:Áridas e preparações quimicas
anti-corrosivas e anti-oxidantes
Classe: 2
Artigos: Preparações qttimicas uaidas na agricultura, veterinária e para
fina sanitários: Adubos baraticidas,
aequerente: J. M. Bittencourt Cor- carrapaticidas, desinfetantes, defumat . etagens e Representações Ltda.
dorea. fertilizantes do solo, fungicilaical: Minas Gemia
das, foimicidas, gerniicidas, herbiciClasse: 313
das. inaeticidaea, miciubicidas oleai
Titulo de Estabelecimento
para fins veterinários, raticidas, re— médios saban desinfetantes, vacinas
N" 324.004
e mi-alentos
Classe: 3
Artigos: Substancias quimicas, produtos e preparados para serem usada;
1111010 E TELEVISA°
na medicina . ou na farmacia
•
C/aase: 4
'Artigos: Produtos de origem animal,
S/A.
!vagi:hal ou mineral, em bruto ou parcialmente preparadas. Abrasivos em
ataviara:ata Radio e Televisa° Gatt- bruto arada, algadao. cru bruto, breu,
cha S.A.
cantora. caras vegetais em bruto. criLocal R. O. 8.
na em geral, cortiça em bruto, casN'' 824.003
cas vegetais, ervas, extratos oleosos,
fibras vegetais. latex. minérios me.alicos madeiras em bruto, óleos em
bruto, pedras em bruto, resinas naturais, resichios tex I. els. ser, as e laR n I O • E TELEVISÃO
cas. xisto.
•
,
Classe: 5
Artigas: Metal branco, met.as ane. fricções e metal patente. aco, :atumRequill e • Radio e Teasvisão Gaa- Mo alpaca bronze, chumbo. cobra
cha S. A.
1 eatanho. ferro. guaa, niquel, latiao,
lacal. Ria Grande do Sul
¡zinco, metais para ligas; todos os meCiassse.,: 32 e 3:1
, tais acima são em bruto ou parcialArtiaos: Titulo
1 mente trabalhados, usados nas in. _
.
'dtaarias, podendo ser cru banas em
N" 824.00a
'chapas. era falhas. em massa, em lingotes, cru fio e vergas, em tiras, asW`g,-)DÉLO
:tampadas forjados. mcdelados ror;
neacar.
e perfilados, eletrodos.
Requerente: Irmaos Ribeiro Lula.
Local: parane
Cas sa: 6
Clases: 12 -23-35 e36 _
1 Ai tia os : Maquinas paro industrias
1 te:aeis. maquinas para fins indusN" 821 007
triais. maquinas de precisão, maqui1 nas operatrizes, peças para motores:
maquinas afiadoras, maquinas baneficiadoras de cereais, bombas, máquiInes para cortar. máquinas para caiai traições de estradaa, máquinas de cenr trar, dínamos. máquinas de fabricar
,Incitistri:i brasileira
' tecidos
, engrenagens para máquinas,
fresas, máquinas passa fabricar paq
anineaa
na:impados
Metalurgicos
Ra
pel, máquinas de costura geradores
do Paraná S. A.
máquinas para galvanoplastia, má('laia'', lt
Local: Paraná
quinas de
de impressito, máquinas para Arttgas: Vidro comum, lannaado, IraClasse: 8
: fabricação de bebidas, máquinas de bulhado •em tadas as formas e prepatraaos. Anéis de regulaa a nia caudatas i lavar roupa, motores, serras maca-: ros, vidro cristal para tadcs os fins,
incandescentes. combustores de gás, nicas e máquinas transportadoras vidros industrial com telas de metal
'ogareiros a gas, lampiões a gas, maClasse: 7 1 ou composições especiais: Ampolas.
çarico, e sohladores a gás
Artigos: Para serem usados exclusi- aguarias, assadeiras. suSaraos para
vamente na agricultura: Arados, má- fins artísticos, bandejas calices, coClasse: 11
pas, centro de mesa, consolos espe1rtigo;s: TVe . )s injetorea, botijas e bo- quinas; adubadelras, máquinas arran- lhos, frascos, cúpula.: para abaicadoras de tocos, máquinas de bortijões. • 'poiliadores de ch amas
rifar desinfetantes, charruas, máqui- jours e 'para lustres, vidros para vie grélhaa
nas ceifadeiras, máquinas cultivado- draças, globos, guarnições para utenras, máquinas de empUliadores com- sílios, jardineiras, serviços para reClasse: 47
fresco, vidros para automóveis
Artigos: Botijas e botijões carregados binados, máquinas ensilhadeiras, fae vasilhames
I
cas para máquinas agrícolas, grades
com gas liquefeito de petróleo
Classe: 16
-•
- • No- 824.010
--- • de disco ou dentes, máquinas de ir-1
Artiaos:
De
parcela, cerâmica, faian. rigação, lança-chamas, maquinal de:
ça,
barro
e
terracota,
louça; vidradas
matar Insetos, moinhos de vento ru,
rais, motaarados, máquinas semea- para usó caseiro, adiamos. fins artístideiras, máquinas trilhadeiras, rolos; cos e instalações sanitárias; artefatos
r
.1 •
-. 1 1 .1
,compressores para esfarelar terra,' de certimica para usa caseiro, adorr.
I
' tratores a serem usados em trabalhosl nos e fins artisticos: Aciõrnos para
fins anistiaria açucareiros asairte/de fazendas
ras, bules, bidês. bebedouros. bemClasse: 8
s.,..a-ar,a brasileira
lArtigos: Para uso doméstico, artigos bonieres, bandejas. copos, c0115010s.
las:asseria- CODIPA - Comercial e elétricos, instrumentos científicos, ins- caçarolas, centro de mesa licoreiros,
aaaida.a da PrOCIIILW , Atimenti- truinentos e aparelhos para fins úteis: lavatórios, seraieas p ara refrescos.
I Aquecedorea. aspiradores, acumulado- serviCOS pa r a juntr1, Ser% ie0' s para
aaa Limitada
asa . 1 'aio Grande do Sul
lis, aparellsos de iluminação, aparechá. talhes, vasos sanianios
1 lhos fotoaraficus, batedeiras, chaves •
e vasilhames
ra,'.se:
1.- .3w:a s alimeivicias e e:atacas, a assras iraa. fogões. ferres
Cia :
s , : ,,•: •••• .t.
In.''lientes de ali- ;elatricos 0,-• ...x.. _ . :a-. filtros, aelrataisis, A , .1 .sana-a.a. laia. :
rae.assa. assen,ias alunenticias
l iq,:'.,11fica.i..,.. s . in.:i Noneaki; de coa- nanes isaiMaes, catabinasa, cituntati

suam

Janeira aa 1 9ssi

Chaaa: 23
Artigos: Apólices, bibeloas tartões
' postais, cartazes, dispaiya da-aia:os
artisticos. decaleoma ida. est it unas,
. estampaa gravuras, frutas de vidro,
figuras de ornato. fotografias. Miai gens,
manequins. maquetas. f)br: s
pintura e escultura. cartazes pua( de.
corações e para exposição, proalas,
most raiaria de mercadoria:, para
propaganda
Classe: 26
Artigos: Argolas, arruaçam para uaiUca, bandejas, barris. batedarta do
carne, caixas. colheres, cestos, estairalhas estojos, emaala ar • dc tuas.
deira, garfinhos, guarnições para
utensilios doméstiaos, palitas. tab
La passar roupas. taboaa de cana,
vasos e vasilhames, puxador » :. para
Clas s -: 27
Artigos: Cestas, cestos, calha: para
utensilios. cestos para costuras, essa
tos para costura.s. cestos pari páca,
easaa.. para aeren13.: i onamentOs, cala
'.as pira enfeites.. esteiras, embala.
. aans. esta ios, ,aiarnieiies pira latina
ma 'as. psneiras, radas. raactias
t
.,
ta,. s. fie ru.. sacolas, sacos,
telas para aamaes ds eada1t.ta
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Classe: 2$
.Artigos: Argolas, armações para óculo, bolsas, cabos para utensilios, carteiras, caixas para acondicionamento
de alimentos, copos, cestinhas, embalagens, enfeites para "automóveis,
guarnições para objetos, laminados,
de plásticos, lancheiras, solados, revestimentos plásticos, vasilhames de
material plástico, colas e pastas adesivas, películas de celuloide (virgens),
tintas pão incluidas em autua
classes
Classe: 29
Artigos: Espanadores, escavas comuns
lambazes, nados, vassouras e
vasculhas
Classe: 30
Artigos: Guarda-chuvas, guarda-sois,
bengalas e sua parte integrantes
Classe: 31
Artigos: Anéis de vedação, arrudas,
banes, buchas, correis' de transmissão, °maletas, cordoalhas, diafragma
para vedação, gaxetas, lonas, lonas
aara freios, mangueiras, mangotes,
molas para vedação, tampas, tampões,
tubulações para vedação, - tubas da
radiador e vaivulas de vedação
•

Classe: 32
Artigos: Almanaques, agendas, anuados, Inbuns impreszos, boletins, catálogos ,folhetos, folhinhas, jornais, livros impressos, Músicas impressas, revistas, programas radiofônicos,' rádiotelevisionados, peças teatrais e eineniatográficas, programas '-circenses,
enciclopédias, calendários, roteiros
.
impressos
Classe: 34
•
Migas: Cortinados, cortinas, capaIa" encerados, estrados, linoleos,
• oleados, passadeiras, panos para
soalhos, para pareees e tapetes
Classe: 35
: Couros *e peles preparadas
camurças, azamos, vaquetas,
. cas d artefatos dos mesmos: Catias de touro para almofadas, arreios,
Ima, carteiras, chicotes, carneiras,
joe, ennalagens de couro, capas
álbuns, guarnições de couro paF
automóveis, para porta blocos, matas, aorta-noteis, porta-chaves, partaníqueis, »MU, sacos para viagens,
Solados e Valises
i
Classe: 38
Magos: Blusas, casacos, capas, eia$s, calçados, chapéus, camisas, suecas, gravatas, jogos d.e lingarie, meias,
nu" pulava, Mamas, roupão,
aborta soutiens, unIformes e
vestidos
Classe: 37 •
Zrtigas: Acolchoados para camas,
galena% cobertores, esfregões, fronhas,
danapos, jogos bordados, lançais,
tas para camas, panos para coe penca de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para banquetes, guarnições para cama, Mesa
• banho, toalhinhas (cobre pão)
1
Classe: 38
Artigos: Bandejas de papelão, 'Nacos
de papel, cartões comerciais e de visita, cadernos, copos de papel, duplicatas, envelopes, fichas, embalagens de papel e papelão, guardanapos
ale papel, etiquetas, de papel e papelão, letras de cambio, notas promissórias, papéis de carta, papéis de
Ofício, papel almasso, papel de embrulho, papel higiênico, pastas de
'j papelão e pratinhos de papelão
- •
Classe: 39
'Artigos: Artefatos de borracha, artefatos de borracha para veículos e
artefatos de guta percha: Arruelas,
argolas, amortecedores, bicos para
inammadeiras, bases de borracha,
chupetas, cabos para uten.sillos, cordas de borracha, cápsulas de borraea
agaissear, calços. de bor-
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racha, desentupideiras, esguichos, geral, seguro% loteamentos, instalaguarnições de borracha para automó- ções ,técnicas e industriais, incorpo-

N9 824.066/869

veis, redizias, laminados de borracha, rações, exploração de fazendas, consolados de borracha, pneumáticos, va- servação de prédios, 'publicidade e
P'0 L
silhames de borracha, guarnições Propaganda, promoção de vendas,
11.0
salão de festas, boita, clubes social .e
para assentos de cadeiras
In
chist
ria
Brasil
recreativo, escolas, hotel, turismo e
. ei •
Classe: 40
•
de passagens, decorações de
Artigos: Almofadas, acolchoados para agência
ambientes, decorações em ladrilhos, Requerente: Yvonne S.A. — Indúsmóveis, cadeiras, carrinhos para re- fechadas,
em interiores e exterior-es,
tria de Pios Metálicos
feições, conjuntos para dormitórios, exposições,
feiras de amostras, desLocal: São Paulo
conjuntos para sala de jantar, con- files, serviços
de
buffet,
ateller
de
juntos para escritórios, conjuntos pa- confecções, concursos, competições, •
Classe: 28
ra terraços, conjuntos para gala de gravações, conjuntos musicais, ima Artigos: Laminados plásticos, chapas
visitas, • conjuntos para praias, con- trumentais e vocais, distribuição e Plásticas, revestimentos e guarni
juntos para copa e cozinha, colchões produção de filmes, programas ra- de material plástico e tiras plástica
de molas, divisões, discotecas, mesi- diofônicos e televisionados, estúdio
Claase: 23
nhas, móveis para rádios, móveis para fotográfico, estúdio cinematográfico, Artigos: 'Algodão,
alpaca, cánhamo,
televisores, sofás camas, armários. e estádio de radio e televisão, rádio cetim, caroá, • casimira, fasendaa
.
prateleiras
emissora, agenciamento de artistas, tecidos de lã em peças, juta, j
Classe: 41
eine, teatros, espetáculos, diversões,
nylon, percalina, rami, ray
Artigos: Ingredientes de alimentos, serviços gráficos, instituto de beleza, linho,
natural, tecidos plásticos,
essências alimentícias: Biscoitos, café, serviços litográficos, -pronto socorro, seda
Impermeáveis, tecidos de -pano
carnes em conserva ou não, chocola- hospital, lavanderia, tinturaria, trama- dos
sintéticos e veludoè
tes, condimentos para alimentos, ce- portes, ofiotaa mecânica, garagem, couro, tecidos
Classe: 11
reais enlatados ou não, Ocas, frutas põsto de Serviço com lubrificação,
Artigos: Pios metálicos
e legumes em- conserva ou não, fa- instalações elétricas, serviços de
•
chaveiros,
-serviços
de
metalúrgica
e
rinhas alimentícias, geléiasajatichilos,
22
de estamparia de metais Artigos: Pios Classe:
massas alimentadas, presuntos, rade Algodão, fios airada
ções, refeições prontas, peixes em
ticos, caahaano, juta, nylon, fios
N9 824.0h9
conserva ou não, sorvetes e sucos' de
plásticos, fios de celulose, linhas sinfrutas para fins alimentares:bombons
téticas, -fios de seda natural e rasam,
8TELON-IX1OSTRIA
Classe: 42
.
para -tecelagem, para bordar, para
Artig68: Aguardentes, aperitivos, bacostura, para tricotagem e para
TEXTIL
LTDA..
-croché
ter, brandy, conhaque cerveja, essências para bebidas alcoólicas, fernet, Reza:crente: SteIon — Indústria
Na
824.070/072
gim, licores, nadar, rum, punoch,
Toail Ltda.
suco, de frutas com álcool, vinhos, viLocal: São Paulo
nhos quinados, vinhos espumantes,
VAU ARICANIUVA
. vermutes, vodca e uísque
N9 824.060/065
Classe: 43
Tn
diitxià Brasil *I ra
Artigos: Aguas minerais, águas gaza- •
.lirilloit
sas artificiais, bebidas espumantes
sem' álcool, guaraná, gasosa, essên- -Snatlatria Brasilexr*
Requerente: Companhia Eletroquinda
cias para refrigerantes, refrescos, reca Vaie do Aricanduva
frigerantes, soda, suco de frutas, Requerente': Stelon — Indústria
Local: São Paplar
Classe: 481 •
sifões, xaropes •
Textil Ltda.
Classe: 44
Artigos: Acetata de amfla, acet
Local: São Paulo
água de colônia, águia oxIg4ada,
Artigos: Cigarras, cinzeiros, caClasse: 24
chimbos, carteiras Para fumos, cha- Artigos: Artefatos' de algodão, nylon, amoníaco, batom', brilhantinas; cosrutos, cigarros, cigarrilhas, filtras pa- plásticos, cânhamo, casota juta, lã, méticos para o cabelo, Cosmética*
ra piteiras e para cigarros, fumos em linho, peco-peco, rani, rayon, sêcla para a pele e para os cflios, depilse
fatia ou em corda, Isqueiro, piteiras, natural e outras fibras: Alimares, trarias, desodorantes, fixados, NO,
tubos de cachimbo, rapé, tabacos bolsas de tecidos para senhoras, bor- perfumes, permanente a frio, pó do
sabonetes, sabão para -maniClasse: 45
dados, cordões, cadarços, coberturas arroz,cure,
sharapoos e talco
Artigos: Plantas, sementes e mudas para -objetos fabricados de tecido,
para a agricultura ,a horticultura e debruns, etiquetas, entretelas, fitas,
Classe: 1
franjas, galões, montas,, ombreiras,
a floricultura. Fibras naturais
passamane,ries, palmam, rendas, re- Artlgost Acetileno, acetato% ácidos,
Classe: 46
álcool feniletilica, auti-oxidantes, ardes, sacos e telas para bordar
Artigos: Amido, alvejantes, anil, água
&enlatas, bicloretos, carbonatos, ol
Classe: 37
lavadeira, cêra, para soalhos, pó, decreosoto, cristais de sódio, estar
camas,
Artigos:
Acolchoados
para
tergentes, esponjas para limpeza,. fóshidrosuIntos, nitratos.,
foros, lã de aço, pomadas para cal- colchas, cobertores, esfregões, fro- hidratas,
guardanapos, jogos bordados, dos, sais quimicos, sulfatos, sulfo
çados, palha de aço, preparados para nhas,
mantas para camas, panos
Classe: 2
polir e limpar madeira, vidros e ob- lençóis,
cozinha e panos de pratos, toa- Artigos: Substância" e PrePara3
jetos, sabões em geral, , saponaceos e para
lhas de rosto e banho, toalhas de químicas usadas na agricultura, .
vens
mesa, toalhas para jantar, toalhas horticultura,- na veterinária e
Classe: 47
„. guarnições para fins sanitários: Acetatos, ácidos, ad i.
Artigos: Álcool motor, carvão a gás para banquetes,
banho, toalhinhas (co- bos, aglutinados quimicos sanit
hidrocarboreto, gás metano, butano e cama, -mesa ebre
pão)
águas sanitárias, caldos para
propano, gás engarrafado, gás liqueClasse: 34
cultura, carbonatos para veterinártik
feito, gasolina, graxas lubrificantes, Artigos: Cortinados,
cortinas,
capacloreto& para agricultura, cianeto
óleos combustíveis, óleos lubrificantes, chos encerados, eatrocados, linóleos, poaias:do,
desodorantes,
óleos destinados à iluminação e ao oleados, paasadeiras, panos para soa - sanitários,desinfetantes,
fertilizantes do solo, foraquecimento, óleos para amortecedo- lhos, panos para paredes e tapetes micidas, fungicidas,
gerraicidaa,
bisa.
res, petroleas equerosena
tiladas, microbicidas, sabão desinfeClasse: •23
•
tante, sais veterinários e vacinila
Artigos: Tecidos em geral, tecidos
Classe: 49
N9 824.073
tapeArtigos: Automóveis e veículos de para confecções era geral, para
e
cum
de
s
e
Para
artigos
Caria
armas
de
brinquedo,
babrinquedos,
ralhos, bolas para todos os esportes, mesa: Algodão, alpaca, cânhamo,e cebonecas, chocalhos, discos de arre- tim, carga,. casimiras„.fa,zendas temesso desportivo, figuras de aves e cidos de lã em peças, Juta, lersea, 001wAsHIASLETBÓQUIMIOA
animais, Jogos de armar, jogos de linho, nylon, percalina, rara!, rayon, wALE IO ARIOANÇUt
mesa, joelheiras para esporte, luvas sêda natural, tecidos plásticos, tecidos
para esporte, miniaturas de utensf- impermeáveis, tecidos de pano coulios domésticos, mascaras para espoa- ro, tecidos sintéticos e veludos
te, nadadeiras, rédea para pesca,
Classe: 36
Requerente: Companhia Ele trOqua
tambores e varas para pesca
Artigos: Blusas, casacos, canos, o22-mica Vale do Aricanduva.
- Classe: 50
tu, calças, camisas, camisetas, •eueLocal: São Paulo •
Artigos: Imóveis, promoções, transa- cas, gravatas, jogos de lingerie, meias,
N9 824,074
ções iraobillarias, despachos junto as maiôs. penhoar, pulóver, pijamas,
•
repartições, investimentos, financia- roupões, aorta soutiens, uniformes
mentos, engenharia, construções, pes- ,
e vestidos
Classe: 22
qu isas de mercado, consórcio, instaIITT I S WHISKY
lações técnicas, coordenação, divul- Artigos: Pios de algodão, nós sinalgação, exploração de patentes e coa, cânhamo, juta, lã. nylon, fios
marcas, participações, campanha de plásticos, fios de celulose, linhas sln- Requtrente: J. A. 13usneao k CIA.
Ltda.
movimento cívico, social, humanitá- téticas, fios de seda natural e ravon,
Local: R.. G. do Sul
rio, prestação de auxilio, angariação para tecelagem, para bordar, pana
Classe: 42
de fundos, empreendimentos, admi- costura, para tricotagem e para i
zdatração, operações bancárias emn
Artigos: Insque
croché
•nn.••••
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sonoros, aparelhos toca-discos, 0011.
N.9 824.087
N.9 824.094
densaiderea comutadores, cronsigradafragmas, discas gravados, discos sonoros, aparelhos de freqiiésacla, •
1•41.4cIo )S ARCOS
gravadoras, máquinas fotWitlicas
Classe: 9
Requerente: José Gomes dos Santos, Artigos: Baterias musicais, berimbaus,
caixas de música, cordas para instruLocal: São Paulo
Classe: 32
mentos musicais, cometas, ouicas,,galArtigos: Coleção de livros impressos tas, guitarras, instrumentos musicais
.IND. BRASILEIRA
IND 13RASiLEIRA
de corda instrumentos musicais de
N9 824478
•
percussão, instrumentos musicais de
sôpro, órgãos, pandetras, piancs,
INCICIAPSDIA •
de bateria tagbores, tam. Requerente: Profusa — P rOdatOs Para Isequerenre: Pra: usa -- :.'rOctU
11)71" 7 ",:e nAl., DA LITÉLG• tbes, pratos
para Fundição S.A.
Fundição S.A.
borins, violino& viôtões. I
Classe: 1
Local: São Paula,
Classe 60:
TUBA IWFAIn'Il•
Artigos: Tintas para uso especifidia
Classe: 1
de atividade: Fabriessilla e
Cia. Gênero
RSquerente: J. A. Busnello
venda de instrumentos musicais Artigos: Produtos destinado a fundi- e exçlusivo em fundições indllStriahl
Ltda.
a industrial, compreendendo miaN.9 324.095
Local: R. G. do Sul
824.084
a de óleos, secantes e catasizadorea
Classe: 42
ou aglutinantes
,
Artigos: Uísque
Classe: 80
'
Gênero: Marca de serviços concerIN ? 824.071
nentes a processo de fundição.
11,11COTZL
N.9 824.089
Requerente: Partiu 8.p A
Lacei: Ancona — Itália
kti dllet ria Brasileira
GEE E t1111Classe: 8
Artigos: Aparelhagem elétrica e dai
ac. a.a.
Wquerente: Encotel — Teleconautrônica,
amplificadores,
registradora
isa 1110 Mil ao
OWea Engenharia e Comércio
aparelhagem
para
comunicação
90e
O
OSP
Limitada
distância
afã
Local: São Paulo
Classe 9 Classe: 8
IND. BRASILEIRA
Artigos:
Instrumentos
musicais da
444108: Alto falantes, amplificados
todos
os
gêneros,
mecânicos, oiêtricuà
aselhas de interconsionicações,
e eletrônicos, aparelhagem mectinict;
os de rádio, aparelhos receppara instrumentos musicais
Requerente: Profusa — Produtos para
de sons, aparelhos de SeletoFundição S.A.
Cações -aparelhos telefónicos,
N.9 824.006
Local:- São Paulo
alhos de telégrafo sem fio, apa;
Classe:
1
televisores, bobinas, chaves e/és
.CARIBBEAK
Artigos: Produto destinado à fundioas, comutadores, fios e condutores
ção industrial, compreendendo misfonógrafos, interruptores,
tura de óleos, secantes e os.taliza.do- Requerente: Jenny & Cie. S.A. lrad‘
de corrente, lâmpadas,
brigue Dllorlogerie
res ou aglutinantes
transformadores e válvulas
Local: Lengnau — suka
Classe: 50
Marca de serviços concerN9 824.072
Classe:
Requerente: Indústria de Blaida Género:
neotes a processo de fundição.
Artigos: Relógios tipo âncora
Bragado, 13usquetti Ltda.
•
Local: São Paulo
N.Y 824.031
PITT
N.9 824.097
Classe:
42
Requerente': J. A. Busnello & Cia. Artigos: Aguardente, Lusaca:ta, cerP: V-0 tirIX isç
Ltda.
veja, conhaque, fernet, gim, vinhos,
."`. Local: R. G. do Sul
vodka
e
wi.sky
Ind.Brásileire
Artigos: Cisque
,N.9 824•085
N9 824.1379
Requerente: Einabra S.A. Eletrõnicts
Nacional Brasileiras
Local: São Paulo
IND,
BRASILEIRA
II
.
Classe: t.
itidást ria Brasilei ra
_ZOt'342.07";
Artigos: Abrasivos químicos, amor.
meenseeemeemm
ventes químicos, aceleradores Whists
Requerente: 'Natas — Ihdústria e
Requerente: Prausa — Produtos para cos, acordésia, acetificadores quitais
I NUESTRIA BRASIIEIRA
Comércio de -Melas Ltda.
Pwad:ção S.A.
cos, aeetatos, acetileno, scetoarsenito,
Local: São Paulo
Local: São Paulo
acetocelulose, ácidos acetonas aCie814
Itequ:sente: 011yan S.A. — ComerClasse: 36'
VOS químicos, absorven.;:es 'quimicoat
Classe: 1
cio e Indústria
Artigos: Blusas, casacos, capa.s, cinArtigos: Tintas para uso esp:citico água distilada para indústria, água
tas, calças, camims, camisetas, cuae exclusivo em fundições industriais. oxigenada, para indilstsia, aguarda
Local: Guanabara
Oaa, gravatas, josns de lingerie, meles,
para indústria, albumina, álcalis -quis
maiôs, penhoara pulover,, pijamas,
N.9 814.092
Classe: 48
micos, alcalinos Químicos. álcool Para
réupões, shorts, soutiens, uniformes
indústria, aldeidos, P rodutos autua"
Artigos: Sabonetes
e vestidos
cos para conservar alimentos, alume;
I ° -824.086
TERMOS 1Y7POSITADOS
aiumina, alvaiades para indústrias
EM 18-9-67
amelina ou amelida, amida,
=lido arnidogeno, amidol,
_ 14,S 824.080
amônia amoniaco, amonketo, anilina,
anticorrosivos químicos, antidetonans
ter para motores, antiferruglnoao4
IND. BRASILEIRA'
IINCOTBL—TBLECOMUquímicos, antimônio, antioxidantee
NICAÇÕES,ENOENHABIA
químicos,
antltártaro, antracono,
amerasee~
traquinona, árgon, argonina, arsênio
•
• COMtP.OTO LIMITADA
Requaren ..e: Profusa -- Produtos para indústria ativadores quimloorso
auratos, sal de azedas, azotatos, Mis,
. para Fundição S.A.
Requerente: Encotel — Telecomuniuna, banhos químicos, bário, baritni
Local: São Paulo
cações, Engenharia e Comércio Ltda.
Artigos: Tintas para uso especifico ',ariana ou barrilhas, basos' quhnIsi
Local: São Paulo
e exclusivo em fundições /industriais cas, benzeno, zenbina, 5iboratos,
N.° 824.081
carbonatos para a indústaia bicloreo
14.9 824.093
tos, bicromatos produtos bloquímioOls
blaxalatos, bismutato, bismuto, bisado
fitos, bitartratos, boracita, bOrareil
brauraa, 'brornetos, bromo, broinese
fOrmiu, brOmurestos, gás butano, ca.
faina, cafetina, cal virgem usado nal
indústria, calai:nina, cálcios calo:nes
Indústria Brasileira
lanas para Indústria, cânfora, salso+
Requerente: G. Ramalho Camisxgo
. 1ND, BRASILEIRA
mina, carbonatas, carbureto:, carmim,
•
Aranha
Requerente: Indústria e 'Comércio de
carmina, caseína para indústria, eis+
Produtos Eletrônicos "Alex" Ltda.
I
Local: São Paulo
talim:Oras cadmia" cáusticos quis
Local: São, Paulo
Requerente: Profusa — ProCallol inloos, óxido de côrio, corusa, coruss
Classe: 8
Clame:
para Fundição S.A.
alta, chapas emulsionadas, chapas
gos: Abaixa-luzes, abajuess, Oen- Artigos: Agaaa mi emala
• Local:' São Paulo
veia, cianato, cianatos, clanido,
, alto-falantes, ampliadores, caldo de cana, laranjada, refrescos de
Classe 1
cianutaro, clanureiticadores, antenas, aparelhas de tamarindo, groselha, caju, soda limo- Artigos: Tintas pare uso e~itiqo bos,elanagènio,
c~,
alatoas, cios
ware/hos da som. soaremos
nada e guarane ~atroados
e exclusivo em fundições ind~.~ nisna. ~Soa, curatos,
cloro, clorofórmio.
N9 824.073
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come : 12 n1/4
em bruta, eu -Quantia reramo solvente, cotunações gaimiCas água de flor.de lataula, állea tia - e,cta bruta. cOin de. souto, Artigos: Colchetes, dedal*, fechos
vai para farmácia, água pli
de cobalao. maddlia corantes
vegetal, Nina a cortiça
cos. anticorrostros quezilem, 'creass- atua mineral medicional, dama máiÇos. fivelas, ge ,_ grifas 46
to,' cromatos, caldo de suiturs„ culpa- penada, para farmácia, aguardents em bruto, atonta, orbital de roces, corrad
Metal. para vertidos,uim
•- ,
quIr
alemã,,, albumina vegetal para farmá- Creaafti (minério), nainitriats de crora d.: instarias. deco~auata
Mime, missangas, presilhas
ciecopantos , químicos, &copas cia, albutsmina, aleaçus, alealinos mo,
~ates brutos, diadautata, Artigos: Agenda (exceto jóias), Para'
para farmácia e medicina. alcalõidea
&brita baladeira em aram- enfeitar vestidos, toalhas de mesa,
31cur,..s quun:oczi, erou'zlintra
'Viu*
3
M
ar,t
es:,earates, ateu% excir
para farmácia,- álcoois medicinais, al- to. criibirá (corai),, dividiri era bruto, etc., águas para costurar, bordar °ir
extintores quinto" para int. deldo 'para farmácia, alecrim medt- esmeril em bruto, espeto em bruto, tricotar, alfinetes comuns, argolas
cendlo, fertilacetaffil ino, ¡moa:meto (*metem, alfazema para farmácia,. feldspato, fibras minorais em bruta. para vestidos, cottinaa etc. (tineta
de Podissi o. iUma sensweis, rixado- alga veleidosa, alho para farmácia, fibras vegetais, em bruto, fiuorita, quando jóias eu imitaçõas)s-barbataires iv.iiiírlecgi, tiadiuo, flinra pa pa, Isotaloés, aloetina, Ohm, a ala- fosforita, galenas, it1Palte, glicose em nas, baiões (exceto os de metalpredas, lormiatos; fosf_tos, %crina,
mina, - amacioantes ,farmateuticos,. bruto, gnais, grés, pd.e,. bruta, junco, cioso ma ~cimo), abotoaduras
galá;:a e cie leisinn_e, gases qui- arabrolna, leite e óleos de amêndoas, lá animal em bruto,-Inclasive ide car- de punhas,. ,águas marinhas lapidag.de:il.:a para indiistr4, .g11- amidopirbm, amigdalina. a mina s, neira vicunra, lá Minorar embrido, das, &metidas lapidadas, alfinetes de
cai., •
limonita linhaça, aparas de gravatas, alfinetes paia adornar vesamoníaco, anagiris. fétida, andiroba,
hunntantel anéis medicamentosos para .ciaios, nis o,i r .., minério .bruto, Mica brita, tuários, anéis, argolas para usar como
i ro es, Lr:per:reais 1.zants„; guará- anémona. pulsatila, anestésicos, água ir^r 'ri bruto. . areias monazitiese,
balangandans de Metal
urnsgamte, ri:tratos, de anato, tintura de angêrca, pó de izs gss eri brins. riba em bruto, sí- a0 ou imitação, berloques de Precio-•
metales.aos, ex.i..7,émo, papel aibuiamado. angelia. atropina, azul de raetUeno lica bruta silício fibras vegetais, sal prema) eu imitação, botdes de code rocha em bruto, L2nsise.J, pus qiiimIcos, patiusa, (medicinal ) . óleo -de babosa, óleo, de
•
larinho& braceletes, brilhantes, br,n-químicos, aaiSqIi IULCQS fígado- de bacalhau, preparados bacoa. broehert, contas 'de metal. preClasse:
-10
sai; eretos cilares, preparados bactéricos, toldo
p á.:a 4.1n.i.lit:ria„ valia
&nó e pedra preciosa ou imitaçóes,
de cultura para bacterfakigia. essên- Artigos: Nbridores' cirúrgicos, 'aderi- cridon, chaveiros, correntes de Metal
e sullites
Classe: 2
cias de badiana. , badiatio, bastas de vos para ligaduras cirtire szas Manó- precioso -ou tentação. para pulso,
cr.ilaileos de po- atulho. águas bala/uniras, bálsamos metro& c.lenótomoa, afesgsssres
Art.scs:',
correntes de metal precioso ou insii•
-sinas ga- tação, para reldgios, diamantes lae.ra, acet.itos usados na agr:caltura, medicinais, bálsamos do canadá, ba- rirgicos de "Farebeatif"
ace,varser.itt) para agiicultu:a, áCid06 nhos medicinais, produtos •ede:mais nir:dee,. agulhas de inienA" alicates pidados, esmeraldas lapidadas, msdausa .o na igriciwawa, tat noélic.uirtt- liana banhos. bastlicão, titura de be- Cir'r7* -1s. alicates 'para d •qt a, las- um, opalas iapirlatiwit, /*rores natura c na veterinaria,„ art.tGa para, fies ladona. - beldroegas. bicarbonat n de trtnrissscs cirúrgicos para • amputa- rala ou cultivadas, pulseiras, prendesanitária:3. adesivos autticarniritasos tisdia„biscOitoa medicinais, b'er)inas Vias. avarelhos para análise do sange, dores de gravatas, rubis lapidados,
veterinex.os, adesivps para fins saiu- to de-'potáss'oi bismuto, bombons- de aparelhas para, -anestesia, ,aparelbos safiras lapidados, topázios lapidados,
Unos, atlas:dna / para veterinária, rdrapinela, contra a tosse, bórax, bó- dentários; aparelhos eXstrocarctiográ- tUrzaaline.s lapidadas, turquesas lagama-coa samtaras, e vete:Manos, rico, boamélia, brometo, bromo,, bra- trete, aparelhos eIetra-Médicos,
pidadas
&deras vanalit para veterinária sada- das remédios contra Ores 'de cabe- relhos gessados de uso -em medje'na
.
Classe:
14
hes.. sais para adubos, aglutinadores. ça manteiga de cacau, ealêndula, aparelhos Obstétricos, ap ar el h as
água. de cal desinfeta sae„.água de ui- calmantes, caloroalanos, , xaropes de adontológicoli, aparelhos ortopédieos, Aallgoa: Açucareiros, almofarizes,
vei pa:a veterinára agua de potassa, capilé, espraiaa, caprielna, hidrata de apar":os radlokritpleog, aparelhos sirgiedas, anéis, exceto de outras ciaságua oxigenada /desinfetante, atuas carbono, chá,, cigarros antiamultioas, lerersluticos, aparelhos de ou para 8. aparelhas para agua, aparelhos
preparadas para veterinária, águas e medicinais, arpa travo, clodamlna, análise . da amigue, aparelhos os ou 1
alhos
' iéeparelhoe
aparelhos
dajantar,
ca
sanitaria.s. álcalis para agricultura, comprimidos medicinais. cremar de par. 'cardiologia, ap_arelhas de ou da 141aira
elbru de
unaue
dro4
r
aj
.
...me
a
!ri
n
iala
,
apam
dros
oh
apayertos
ou
Loa _para retruco, aqus ,amodei- para fies sanitários para veterineria. tártara creosota, da turma, ~Mios
produtos de- alcatrão para agriculta- contra &Área da dentes. produtos Para
ma DOAS bandeias,de
elwadteirp, barris, bebedoi
nOs, I
-ra. e para veierinaria, alimentos me- aliviar dares, dormideiras, distes Mancos:aparelhos de ou para
dieracenteses para an_seals, alces, medicinai& fenocetina, ferratina, fo- ta da do tórax, aparelho.; Ar t, para. tetras, bonsbortleres, botelhasaathulea,
l
bu
anta, alúmen, ai-mixila para to-mecho, gasosos laxativos, balasso- eis tro-essrdlograma, ',pare ou
bos, caçarolas, cadinhos, rfflálices,
~dl cantaros, 'canudinhos, *a
_ veter=neria. bardisa para animais, ne, hemoglobina.- hidrato mediellials, para •'-arbilise, .medletnal,
canutilhos, cápsulas,. castiçais,-midos,
praparados para dsstruir animais no- injeeees, hibrificantes Medicinais, 4 -e OU p ssa exames
centro de mesa, chapas, colheres,
civos. pós para desinfetar au lavar óleos e pastas medicinais, pastas me- relhos de' ou para
Oreapotairal, confeitares, co pos, cubearsruals, remédios para animais, isto- dicinais, pomadas madicinals. Vita- e,rr ser * se de ed peera alriatiça
:b:e erapatas, envolueros, es, duma ant:griptogritiawio, • -eartifinagus, mima e xpLopea
frt r--Rticos, &Panem de Oa gra
sl espelhos, espremedoree,
Classe: '4 peautes veser:ntirios antiparasitfirlos,
o-vsratelho.
aparallioede
ou
rs
fies, Mamas, fruem, frutelant.p:rina veterlairii. apanha mosca, Arti gos: Mira de abelha, favos_ • de ir
_do ou para
&muniria, arnica, sxsoniebtos, are:Craca itbelba. núcleos de abelhas, açafrãO, narco ae,
galriatss, garfos, garrafas
..pdeerarospara
obo-elito.us, hastes, j ardineiras, jarpaca fins sanitários-, andlocesi assa- embrulho, acort- (coral azul), em imi- erinag
- de
para
to,
adragante
(goma)
em
bruto,
ou
da
lamparinas, lava-dedo.,
,: detida, antropina. /se* veterinária,
a odontologia, a medicina, lava llsorettos,. mantadl eo tabula para ve7r.irttO.ria, bacteri- pareiabnente Preparada, agar-agarx ontaal
cidas park fins sanitários, e para ves em bruto ou parcialmente preparada, miare s de prosaria arterial, aparo- palras, rininglie, pias, P ires; Placas.
• terinarla„ banhos pare, amuais, bara- ágata em bruto, água marinha em Moa • en para ~Mar. NON. lula- Potes,_ prateia provetas, purificadores,
eiras, recipientes, redomas, refletizidas, barritha desintatarate, lacraria- brata . .aguano, alabrasta em broto, relhos de. ou para rádio diagnóstico,
to de sdatic- i veterinário,, benzsilazatot. mana albuina alcatrão,' em-- tento, aparatos. de ou, para radibierapia, chá, I serviços de café, serviços de
serviços de jantar, serviços para
Is'earbonato de sedo para veleripária, alerandrita bruta, algas • marinhas, aParel os de NI para raios • violéta,
remédio para bich.eiras da 'animais, caroco do algodAo. 'algodão em bruto, aparelhos de 'raios X,, a parelhos de refreio" talhas tanques para aquáo Para medicina, aparelhos da rio, terrinas, ejetas, travessas, adbioseto ct nextrle, vezerindrio, bro- algodão em fama, al godão parais/metos, broa-arretas vetarindries, ba- Mente preparado, allmrina,, alto& uaçAo, -aparelhos de ou para tirar uche, varetas, vasilhames, vasilhas,
âmbar em bruta. ariabarina,' amianto san gue, 'aparelhos de ou para ultra- nem vidraças, vidro com compartinhos para cachorros, produtoa
especiais, vidro comum, vidro Inbruta araide vegetal bruto, ganire-ato som- nora fins medicinais, aparelhos graltdai
Casse easherres, remedios e
vidra em pó, vidro Sumi:est
.s..a cacti srro. catrita, aduba com bruto, anil bruto, aparas ou residimos de tiltr' svioleta, aparelhos para' sur-"vidrotablh,semgra
base er cal. Cal desinfetante, cal, in- de vegetais ou minerais. milita as- dez, aspiradares, cirúrgicos, algodão
para automóveis, vidros parã
a si cida., cálcio ao:is:tette°, caldos' besto, argila, não orrarada (Me ia- asséptico,„ataduras,
instrumentos, vidros
avies,
vidros
para candietro, vidro*
pa-a e.7,rion:tura,, para vesersailrio, sive refratária). azavrs,. em bruto, para autópsia, balanças clinicas, baSandias, vidros para relógios,
, canela para veterinaria„ carbonatos deo . de babaçú, bartits barrilha, ldes baga fina medicinais, baldes ~Para
uso
ri.e.o especificado,
r barro, basalto, baturita„ blanda, biocra!lers et-rrinaárj:, sulfeto
.g de earbono‘
bandas Para cirurgia, miataras.
tito„ suco da serimpreirs para fabri- i•;1e1,=4"itara
banhos
medicinais,
bicos
t lavar carneiras. metcsávratoe para co de borracha, pau Brasil, alados de de Mima, histrunseidos para bi6PClasse: . 15
.
eamP ir=s, carvões de3ctiritantas, ear- cágado, cal i . bruto, ou parcial- da, bisturis, protelares de Vaia, bea- Artigos: Açucareiros, anéis arca
to de
mente
preparado,
calambina,
vei-.3.5 para tirar. cheiros de geladeiras,
Eu, para uso na' medicina, bombas outras clames, aparelhos de. água,
aalltre do c/120., cianara da potássio, for. calcita, ealoosita, cana &de
cobalto,
bombas
para
ar
nos
ral, de café, aparelhes de chá,
Cionureto de potáSsio. Clikal hidra- antera em bruto ou par-abstinente meies, bombas para mios,. botiodes aparelhos
assadeira, bacias, bandejas, barris,
; tidu, clorato de sódio gera anSeul. reparada, alinhara°em bruta' oup Para dentista, braços artificiais. bro- bebedouros,
biacoiteiras, bombardeies.
. baolhn em cas- para dentista, aparelhos de cautu; a, ceias- para • fins sanitários, de- oarcia,bnente preparada.
bules, caçarolas, =linhos,
• fumado:ui:, 'inseticidas. liquido& sa- 5ruto ou parciahnente preparado, terizava°, cefaatimeixos, riefalátribeti. botelhas,
Canudinhos, canudos, cenibóe, pó& e produtos desinfetantes,; carbonato bruto, ou- Parclaltnente ceettomoa, compassos Bardeloc, apa- eintaros,
tros de mesa, chapas, colher" comdesc ds erzintes. matarias, -fertwzarie- -preparado, camelina, carmim bruto; relhos de diatermia, dinametros, tré- potetras,
izonfeteiras,
copos, cubatas,
re g, formiciden, amarro inseticdas. e .earnatba. 'cartone,. lá de carneiro, panos de .Doven, eletaiocautérios, para cubos, envólucros,, espremedores,
(em bruro, ou parcialmente prepara-sabão desin-erante
fluidos para- embalsamar, troa, Manas, frascos, fruteiraa, funis,
do), estua, camitedte. easiD... cebo veterinária,
Instrumentos de endoscdpia, espire,- garfos, garras, globos, 'graus, insta•
Classe , 3
em bruto, caudas de animais (ermas), metros,
esteboseelos, frascos de Er- lações „sanitária& jardineiras, jarros,
absinto, abutira, centeio- espicado, cera animal em bruArtigos:
diccr, acata), acata/ir/ida, to ou parcialmente preparada,. ,eára lemmeger g,asteroscdplos, heinacitó- lamparinas, latrinas, lava-dee:is, laacetators ceados na far- Minerar em . bruta ou Parai-Oriente metros ' , meandros, algodão hidrd- vatórios, leiteiras, licortiros, maniam:teia, e na medicina, e.cetofenitldl- Preparada, -Ora vegetal em bruto cai filo, iirsnimentos óticos. 1mi:rumen- guelras, mictórios, moringas, paliteips. nefqcna. *.eldos ulados
parclalniente preparada, cardas cl" s tos n ru- s ais, Instrumentos vaginais. ros, panelas, perZsÉals, p.:;:clentoS,
e na r.ied;cirri, aqofe if: da bruto, ehellle (mIrstrie). ehtirsq
mana MN, enfermos, mães grafi- penduricalhos,
pires pia "na -.,
martelo de autópsia. oscildóinc- .rorta-jorros, potes.
roenlia, acônito, acto), açú- tos (OU rito), cinzas, clinauer
may?..tazi,
car e:sens/ e purgativo. adondina, ”nimai te
Na,
ou- narettdtt-,- troa, onstometrris. otoacópios apare- !airifleadorea
Abes ozi.sensderes, ocemórIoi raio N. I
prrit farrçicia.
-rparadr, tola vegetal em bri,S
Sachar. apare--; cidras. sa. irr, R it'o!"'s
-sss rice cin (53111,0'.1.",
• '':.?relaTiriti'l te vrr,ir.irrl..co/ ()fon' 1, nadiolas,
r
eb...t,
inader se irnizs s:ars fasricia aeeó / renchas
*.
ostriq'
britn
sr•r- lbcs ts"o . t :s. '
1.:
•r•;11nN
pa.%
•da trui r. rjr'ão. tio Pará, hal- , Inlménte noir:1,1ns
r
":—
r-,-1.
;
,tiraf.!
Crive:a tirsrvss. da ensts, ars/ (1.1
• '•!.
'
eictOrt1
• E:DL:Jr..;
ter: • .
.arrtieT,
em.ie3
•r.3
E.' C.'.
eln lyv:rr te prrpsrads, essiVOSs, ro"-O 'em
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Classe: 16
aatroadas pata °Construo da para copstruarada Para construa
para construções,
ditruções, azulejos
~as de cons-trandb oonatsuções,
nebruções, balcões

tetras mosquetões, munições de Caça, ;dados, bortás, braçadeiras, b macios, caretasninos, pipas, placas porta-blo.
munições de guerra, nitro celulose, cadarços, capas para móvel., capt.s cos, pastas, prateleiras; protetores, ouu
nitroglicerina, partecanas, pedrenais, ',para instrumentos musicais, hunia- xadores, rebites, recipiente, réguas do
petardos, pipocas explosivas, pighes, coe de algodão, coadores de café Co- "marceneiro,
e similares,. Em gradua:,
pistolas quando
be armas pistolas quanrturas para cavalos,
para pianos, çao, reservatóri s, sortir^ cabos de
o
do fogos de artifício, pistolas, pólvo- etc., ccrdões d equaisquer
tecaios, de- madeira para serras, tábcas para pasra, projéteis, Punhais, revólveres, ro- bruns, croquetes, elásticos para vss- sarroupa, tampas, tapétes, tonéis, tora
dinhas de leigo, rojões, sabres abais tuárlos enchimentos de pano, calei- neiras, trancas, trincos, tubos, vasa.
tsubstanclas explosivas, t or- les de pano, entremeios, entretelas,
lhamas, 'vasilhas.
blocos
pedos, trabucos, tragues
estopas de algodão, para alfaiate,
_
ara pitelsgeP=
n
Classe: 19
etiquetas de pano, feltros para lia- çeisrad --macia
Classe: 28
~ente co- Artigos: Abelhas, antas, araras, gado pesa, festões, filtros de pano, firas,
pazaznol as1~, aveages, bezerros, incho Milhos, flanelas para limpem, fran- Artigos: Alcatrão preparado para as
indústrias, anéis exceto de outras
mw
81:1
1 ellets
da seda, bois, borboletas vivas, gado jas, gaardetes, galões, laços, mechas, classes,
para água, apare.
bovino, búfalo, burros, cães, cai
Oleetaiüti
.
•
mochilas, mortalbas,
rastros,
nesgas, lhos paraaparelhos
ombreiras.
palmilhas,
pa.lsaraanatias,
café, aparelhos para chá,
ne
(IMPO
coostruÇõea, camaleões, camelos, cangures, capi- paesamanes, pavios, ping
n para refrescos,
adornos não
e tes, pom i lstar,
a a
liWag para coas
aolailjaa de, vara, gado .caprino, castores, gado
Or.- ato, Ore Ipitrê 0011Sicoções, avi- cavalar, cavalos. de corrida„ cisnes, is, protetores de pano para col- da outras classes, argolas não de oua pró-fabrzsdas, drenos posa cobras, oodornas vivas, crocodilos, aaa
o, rédeas de qualquer tecido, ren- tras classes, aros (inclusive para
ilattalgOate, edificações pré-fabrica- tias, elefantes, enxames de abelhas, das, sacas, sacolas, SOAM /aninhas, óculos e para guardanapos), bacias,
s, leateuatiales, estacas .. preparadas gado equino, faisão, feras, animais sutaehes, tampos não de outra clas- bainhas, baldas, baixclus, bandejas.
'ates oMiteugees, estruturas para 'brasas, focas, galináceos vivos, ga- ses, telas para bordar, tiras, viezes, banheiros, bebedouros, biscoiteiras,
trietaisçUa, estuque, garoa frisos. linhas, gambás, gansos, gatos, /aipobolas não de outras classes, bombas
xergas
telieta, grades, ihntaçaSes de mier- pótamos, Insetos vivos, javalis,aa
nicas, caçambas, cachepots, cálices,
Classe:
porç para oonstrileõea„ iraperineabi- rés, leões, leitões, leopardos, lontras, Artigos: Ações, álbuns26Para f0t06.rat- canecas, canudinhos, capas, exceto
oraa
de
argamassas,
janelas,
lamacacos, maareops, gado muar, on- fia, apOliceS, árvores de natal, ban- vestuário, carretilhas, cèra para In.
lég
I, 111ÉNs, laaaótás, lajes, lambris, la- ças, gado ovino, ovos -de qualquer es- deiras, bibelots artísticos, bolas ar- destila, centro de mesa, cestos, chato
anellSiká, lixeiras para construções, lu- pade, pacas, papagaio, pássaros vi- tistàoas para árvores de natal e si- pas, charão, chuveiros comuns COLto
Uvas de junções para construções, rua- vos (canários, pintassilgos, pavões, milares, bónus, bouquets
dores, colas industriais, colheres, comodaimb madeita preparada para patos, peixes vivos, peixinhos para
i
bustos, cartas geográficas, cartazes, postos vegetais não químicos, campoaaniatitiebea, manilhas, rsmármores pra- aquários, perdizes, periquitos, p rüs, cartões postais, clichês, có pias foto- (eiras, confeiteiras, copos, cordéis,
laradas para construções, massas pombos, porcos, quaclus, quatis, ei- granou, cópias fotostáticas, cópias correias, ata:atas, cubas, dobradiças,
mosaicos, papel para xadas, raposas, ratos vivos para la- hellograeficaar decalcomanias, dese- envóluoros, esferas, esguichos, espe'tIara
- Parede,
siar
oasa, peças ornataentais de boratórios, saguis, sapos, serpentes, nhos,
diplomas, displaya, distintivos lhos, espremedores, estojos, cabos pa.
, atuante! ali gesso, para tetos e pare- gados suínos, tartarugas, tatus, tou- de_a ssociaçfíes,
clubes, etc., enfeites ra facas, fechos, filtros, filmes vira
ges, exacto na cause 25, pilastras de ros, tucanos, ursos, vacas, gado artísticos para árvore de natal, es- gera, fôrmas frascos, fruteiras, gare
letaldtica, taças, telhas, tijolos, tubos vacunS, veados, alcunhas, vitelas capulários, escudos, esculturas, es- fos 4 garrafas; gêlo, geias°, exceto
tanicáta, isca, produtos de base asClasses 20
estamdartes, estátuas, iesta- odonto ógico e para construção globos,
de canae-reto, ven zianas, latrias, Artigos: Ancora, ancoretas, birutas, tampas,
tuetas, estereótipos, festões, figuras, gluteína, gorduras, giz para alfaiates,
(mi vitraux).
bóias, botalós, bolas para enrolar flâmulas, fitares artificiais, frutas ar- gomas preparadas, não de outras
Classe: 17
cordas náuticas, ,cabrestantes, cadeias tificiais, fotografias, gravuras, her- classes, jarras, jarros, leiteiras, manArtigos: Abridores de ethvelopes, ai- de navios, cintos de natação, meiam mas,
imagens, Imitações de flórea,s, teigueira.a, mirra, moringas, negro de
offfid
as para carimbos, aPagadares para barcos, dispositivos para arriar
de frutas, inscrições graóleos para pinta:a, saleiros,
e tOlta4: aparelhos duplicadores de botes, fateixas hidráulicas para uso a vacas para monumentos, sepulturas,fumo,
toalhas, talheres, terrinas, tiiclus,
rdaleamataOntadotes de lápis, argui- bordo, ganchos para botes, jaquetas etc., lápides gravadas para sepultu- urinóis,
va etas,
vasos e
03, aleeetke Para mata-borrões, bro- para natação, molinetes, paraquedas, ras, mapas, maquetas, modèlos rpara
xícaras.
iihats, cabeias comais, canetas este- pinos para separar as pernas de dor- serem co piados, monumentos artísidaeálicaeacanetaa para desenho, os- das dos navios, proizes, roupas sal- ticos, moedas; painéla, palsagena,
asasscomuns
ceoM 29 (para chão,
átaciatiritailro, caixas para papéis, va-vidas para uso na água, salva-vi- plantas de obras, -projetos desenha- Ar tigos: EscovCi
eitecaasaaalStra.doras, papel de car- das, turcos (ganchos para botes), dos, rótulos artísticos, santinhos, Se- pia etc.), escovões, espanadores, lamhazes, puxadores de água, vassouras,
bonO, catímbadaias, carimbos, cliPs, vergas para mastros, vigas náuticas,
los, tabuletas, títulos, vistas
vassourinhas,
eofras, coladares, cola spara eseritta
vigias para prender barcos
paisagísticas
Classe: 30
s ita, compassos, conjuntos pare. saClasse: 22
Classe:
25
Artigos: Armações para Guarda - chia- ,
' retaria, Cortadores- de papel, data- Artigos: Pios de algodão, fios de
Artigos:
Ações,
álbum
para,
fotograVaa, armações para guarda-sol, bar.
cies, depósitos para Cola, desmaia- amianto para tecelagem, fios de liores, duplicadores e cópia, espátu- nhas para bordar, fios de e,ânblesno, fia, apólices, árvores de natal, ban- balarias, bengalas, cabos de chapei de
deiras,
bibelots
artfatioos,
bolais
artís- 01, capas para chapéu de sol, capas
las esquadros es afos, estiletes para tecelagem, carretéis de alaha,
para papéis, estios _ , e canetas, es- fios de celulose pata tecelagens, Ti- asas para arvore de natal, e ~fia.. para- guarda-chuvas, castões para
res,
bônus,
bouquets
artificiais,
bustos,
tojOS dia raPis, '-f °baixios, fitas para .. nhas de coser f elásticos para tecelabeagalas, castões para guartia-chuvas,
cartões garfos para guarda-chava.s, de uso
máquinas, furadores para papel, iii- gem,. fios dia celulose para tecelagem, cartas ~gráficas, o
peetala,
achas,
cópiaa
escrever
a
desenhar,
ficaa,
fios
em
geral,
para
tecelagem,
fios
eis• giz para
pessoal, guarda-sol, ponteiras para
goma arábica, gomadores, grafites de sanar, fios plásticos para tecela- cópias fotostáticaa, cópia h fi- guarda-chuvas, sombrinhas, varetas
para lapiseira, grampos para escritó- gem, fios de, serzia fios de lãs, Babas cas, decalcomanias, desenhos, plo- para guarda-chuvas, vitrolas para
rio, guarda-papéis, instrumento de para bordar, fios para coser, tios para mas, disPlaYs, distintivos de
para guarda-chuvas.
escrever, instrumento para selar. Jo- tricotar, novelos de lã e Unha, fios pões, clubes etc. enfeites
sti008
Classe: 31
gos para mesa de escritório, lápis, de pêlos para tecelagem, fios de 0W-- para árvore de natal, e.sca
es- Artigos: Adesivos para vedação, aros
lapiseira, mapotecas, máquinas de ticos para tecelagem„ fios de sada, cudes, esculturas. es NOM-. Para vedação, anéis para vedação, ara
apontar lápis, multiplicadores de 06darteat, estátuas, estatuetas, esteriotf- golas para vedação, arruelas para sailinhas e lãs, para tricotar
pias, máquinas de somar, máquinas
pos, festões, figuras, ?lantana flores, dação, barbantes, betume para veda.
Classe:
28
de regiatm, máquinas de escrever, Artigos: Tecidos le algodão, tecidos artificiais. frutas artifielkent,gettOgra- ão, barracas de campanha, buchas
máquinas de calcular, palhetas de de alpaca, tecidos de amianto, aparas fias, gravuras. hermai,
, ?mi- sara vedação, bujões de vedação:atapintor, papel atendi, Destoe de mesa, de
batista, tecidos entremea- anões 'de flores, irnite.q6ea da tra- naletas, cápsulas para garrafas frasn
planchatas, ponteiras de borracha dostecidos,
inscrições gravadas W2p.
aos, cimento refratário asara vedaçao,
de borracha, tecidos de cambraia, tas,
para dedos, porta-ttnSeirot, prensas cânhamo:),
tecidos de caro& teeklbs de mentos, sepulturas etc., isp~a gra- cordas para fins diversés, cordéis pade escritório, raspade1ee, separado- casimira, tecidos
r
-impregnados de vadas para sepulturas, mapas, maque- na fins dive sos, cordoalhas .em geral,
ras de pe.p? aep , para artela modélos para Barca çop
correias de transmissão em
d.o para revestimentos, tecidos
oordões,
quivos, atai , tábuas e desenho,
se, tecidos de elásticos, tecidos monumentos ratados, Moeda.t, Ere: geral ,exarcias, esferas para vedao,
teonigrafos, tintas pai' cacimbo, tin- de flanelas,
/acendas em peças, ftlar, 11418. Palea gen& Plantas de
fitilhos, Urros para vedação, fugaliatas para desenho, tin para mal'- tecidos em fusta°,
tia*, ça, gachatas para vedação, guardam
teteldas de gabar- Mos dama/lados, tottislos
ear, tiniedeekdoret de adote, vidros dine, tecidos
a, tecidos de santinhos, selos, taboletas, títulos, vis- sol da praia, guitas lonas em geral.
de
de DM,
tas paisagistdcas.
gase, tecido ede
tecid de
mangueiras, mongote.s, massas para
Glasse: 16
vela,
tecidos
calafate,
Class
:
e massas para vedação, mate26
Artig os: ÁcIdt tahiaO adagas, Maet. /Latamo Aesaaaa, (riao d, outras rial de
doa
vedação em geral, molas para
bar as,& taage
, area O inaterial, os ae boiante* em classes), adornos para uso
1, g_ vedação, pálios, pestanas para vedas
ritmo&
&Moa peça toados de jataí% linhagem, beIlesas,
almas pata argolas go, correias de transmissão, tubos
para Pabalas,. • , hen6a' bido taLp linho, tecidos de malha, te- torga,
tubulações para veda• de SORO, er gada entremeados de ouro, Or- (inclusive para ausaasane, ), arma_ para vedação,
ias aa, bana
die, válvulas simples.
otios para 1~ e outros, banbombas, bUSca-pé, (ninho.% datO01666,
0-paco-pano-e
11 I
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•

delas, barris, bilros,blscatae, cabiPF, armei,oartheitos de
Classe:- 36
Plza
";
deis,
caçambas, caiam calx%s, caixe- Artigos: Abrigos quando
niõriiçÃo, limbo
vestuários,
ai,.
peno
tas,
canecas,
carretilhas.
cavaletes,
voiros de Ogo, °irai
agasalhos, alvas, anáguas, aventais
teolOe entroncas- centros 4e
C
mesa,
colheres
de
Pala,
ar
baile Olorato de po
a- baby-doll, barretes, batas, batinas,
Lirrata teli
rem, retados
epe1i ns, eapantá-col •
espia
lho/1 e (gol, sarja,. earlinta, te- "
Ra, cubos c unhafi, doerão% de ma- bermudas, blusas, blusões, boinas, bodeira
para
escadas
discos,
dormensód i o, dinamite, e
dos
taohloa de 110 , tare- tes, encostos, enfeites não de outras lesos, bonés, borzeguins, botas, botinas,
fOgp, eaping
cache-cola, cache-nez, calçados, calpara
te
teci oir em
clama, engradados, ~adota espetos, ças, calcinhas, calções inclusive para
estiletes, eatoP , estoques estreli:
esteiras,
estojos,
nhals, fiem, quando armas, tient& res
estrados,
- Paos 4thif4
iktfáquer
,8
quer :éterCiater
camisas Inclusive para esporo
ilhas de fõgo, exPloalOa
restaltan s . ra facas,. fdrnia0, • forquilhas, usos, esporte,
te sambas-pagão, camisetas, cartum"rinando armas, foguetes eitp osivus, r:
r, veltidO, tecidos Celas, grad.as, lançadeiras manuais,
çamisolões, canos de botas (para
f de artifício fogos de ebengala,
Idas de viscosa
uetaa /impa-pés, malanetes, ma- neira8), capacetes capas,
. 24
capotes, caf ores do cor, fósforos explosivos,
cabos de machado, mala& :nas- rapuças, cartolas, casacos
fundas, furas, gelatina fulminante,
casam%
ala • Ornas dê nano. alai:tures,cates,
tros afio ele outras class
es,
moldur
casquetes.
ceroulas,
lanças, /tipis, maças, ~isto, IROchalés, chapam
lio para ai- núcleos, Palitas, painéis, palhetes pa- chinelos, cintos, cintas,
cinturões.
tralhadoras, minas explosivas, morores, bicos, bebas, bar- ra .pintor, pendente; cabos para pi. clera-Map, colarinhos, coletes, com,

cápsulas
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_
.ses, trolhas meu, . mima de Ingresso, bilhetes , ao jaasarenanartvais, guarda-roupas, guarda-sapa- • das para stairnalaa
relho, rim, sua
caba a a:ariana dominara scherpesa aobinan de. papel, lacem para aaa- toa* guarda-vestideb, ~Petecas asb. mames, sal* ae9ticina
sandulenea.
apa
p,sioalk rautaalara faaaaa taça)" bloco& para cálculos, blocos forma de móveis, mesas (exceto de
sardinha& seiga...-ae-ions.
aspas, Wrgée^
mentos, acalma fralda& fraguar. via puraa aerrespendancia, blecor para U5' exclusivo em japas), loselatasi tes,
talharias.. tapam anual:Ga. tomaanna,aa, loortroe, guardaria* desenhar; birros para escrever; bro- meehrhas de cabeceira, mesinha& de ai:dica
lera
tomata .-toarlias, alimentícia&
vatae, isativos, Japona& isniletssi
, chura, não- /aprese." papel para ore- meritório, baminhas com rodas (ha- tostar alimentícfara
triga uruc enra
malas, aaraos. liar" ligas, Mac- boi:trama"' cadernetas. emoanct".n eltitive- Fira encritérib • e reatattralb- wash earne
vaca, vagem.
adriaeXet
ter, mecho, molduras grandes, sota xaropes.. alunentiotoa,
nampao,
E, luvas_ macacas." maillota ama- :caderno, escoam: caixa& deião; capes de _papel para documen ; forma de, móveis, modalarioa sob
Prilits. manipules, manta da. asa
UI"
cartolina, forma de móveis, móveis para cozaboal mantramx, manta; Mane/hes, tas„ =tetras, de.
•
Claaae
cartear . de. identidade cartões da via sultórios; móveis; para escritórios (ex- Adiou,
nutrias, ma:tinhas, meia* ralar corta siass;
Asaa
tateate;,
aulaee„ mana.
' eembranco-, catões `na cato. cofres: e fichários), =veia Para
s
NOM, inarlsladorte,. paha (ponalina cum. cartõe
chapas pianasaances, chequem .* hoipitate, móveis Para igreiaa, má—. aa,,a4 , laaaracelm. batida& bebida& aaaa
_ mesa, paletós. Pa ritutas ParaMent(4 e adiaaaacc du plicatas, encaderna'- veie. para radia, aráveis mra sala da coólicnik,
botadas
lanlastuadaa.não media:~
meatataaa beia.~
geignoirs. p/erinee, pal pa. quando vaia Oba
da papei. (aturas, Manetas, lba faii1414 Indveàs sela' ti& viaita, fermeatastaa min inedittiads.
bittaa
!Mário,
, peta:asa Piteissea
_.. lhas, de • caiu-baga =UB da papel, là- =ateis para. sala de ~era, dveia,
isi
betwhooparnelowa
. pairas; polainas, pOUCItOL lhas
brandas, acinte amaina obelsPaa
depffellia
Iffiriaa
indiaea.
gparpara.
televisão,.
móveis
para
veiculara
eadovares., punhos, tatéaisl mame" dattapes de pa.pel, ingresse& de, Parri (ata sendo partaa- dates), oratórias cidra&
01e, ~
farnafra peara.
negales. renarta raiva da chambre o u. cartolina., livras fiscaia em brana quandia alvela ata:Irina&
gaia/brita gengibirra. sie:chita • Piara
mangar angélico , aaspaa
• bidtomai
g.
acama- brancas de tua Passeai- Mn" co, livros nata impressa', malas de nas. pottronaa, Porteala
sdres: "ii'L alcoólica Idrsch.
baixe, roupa,* para es portea_
lleareatrett. ;pateia:e, =lata. de Papelão, notas fauna de moveis _
Parrearetra:.05
matar albeállao,
m saias, sandállaa„ %lagoa musar fixais, notas: promissórias; papei quando. sob forma de móveis, mata- maxasquinhas,
ratt
•pipensaaa.
ponches;
oo
quirradat.
ileso. saliciêna, sharts, shtekaa
forma desucosmóveis, podar- vrnhos; vadia.,
absorvente, papel abaraço,
paptl ce- roupa sob.
antratibila
rum,
•
, sobretudos_ stainaaa
%palmauh.
forma
de,
lofane,
papel
crepom
papel
carta,
móveis:
Partamtolhera.
whiskr
Batel; sungas. suspensóriavaaoa
sob
forma
de
=veia,
'
ea.papel.
tinha
d
ág
a
papa'
para
'
u
-Clame 4a
talabartes, tiaras, tegaa, touca&
Pediam
ra60'
Imanando una ,metvel„ psiehésa tadger A
artmaira
, XieD S, turbantes. uniforme& lvestadha, mover, Para( Pane bula:casão.
fe
sa
alar
da
perz
pateiras
sofás
sumi
roia832
i
gama"
ena
branca
rosetas
de
papa
"tala ' • ágil" gaseasa naturai
arena ViS012114
ma risag
s; farteiros,
afalam,:
traVere;
ea
Ptlner„
sacos
de
papel,
tailia.
de,
negam& naturais, a guas' ~raia
Class. 32..
••
fformaó
•
mv
ela
recibos,
talão.
de
nogrannarr
taifa
de.
ido medicai& bebidas ~ates
•
L;
?. ;artigos: Alman aquas.Mama'
ou
da'
_
Ias,- anuários, catálo gos. calendário& telegramas , vasca
Clase.
11
PaPel29
Inniressas , designadh
in_
'gros'refriaerant
e~ gliarmás;.
e51. 1"2"94'
_aae:Plira
.
• Artigos: Abacate. gemem& mel dri eeséacia'
.
drsignacão Peca& agatanha.
Classa,
discm;ca imprecam folhetos brama- Artigora Mara argolas, aros,. arreloa, a4tatellta; ablO• 'ElabOb"a' "1(4 ac"- drama. cono. refrigaranta retraem&
Roa foi/linhas iranressaa batidas_
re4 ---reif-1".rescortilaTairlora
""gul
"cearaltala" ceia
m- gr
ataropa
innuesms. indicas tele:Walesa, jor- bcdaa,
, ale121"11:12"
' aagri
aalçeal3
"c"arr
etit 9112"
j4
.
, ,bte
datrisb=os
i • bada
balaa
assertas
paca rettescos. art relaigarrai& Unos. mica- ~mala ora-• çaft;
doug e. da; sa, exceto para aei„ ce,- alhe, alimentos Para "In 81- c.entradoe.
g
and
d ira , mates; Ma para. retranca refraseou
eixa
oras Innares-n a. pema cinen(ainiirall- cala e mátadnara canados, aedrat anatio alimeniaci.o;
maga, antrutaapanamadaa
mapas pana aeftemaa
aas, pecas teatrais, PGad an t eares- de mesa,. chapas. chicoteia -chupetas,.
tas.- arrua aspargo, assadb, me refrigerantes, Sadaa,5 suam de traias
e. proaramas de circo. preararata chavettinhora chuveiros- comuna copa
avelãs.. atum, azeite, azeida rádio. arcaram da %banana pro- raias,.. (aedo de transa:imã° da, má- abatidas,
xaropes' para refrescos
tonas,. ~aia balas. carne de a,- Para bebidas, Classe-igrama.s imareesaa, paapags„adia
quinas,
a
de
vestuário),
cubos;
bananada
banha,
ba~2.R.
Acendedinea
Artkos:
- clauron
prognatas.
ou., iinPressespubucapaas (sanhas. dedeiras, descanses, ~bata- tata,. baunilha badana, beterraba, baralha parai charuto.da
escritos,escrita.
mesas imput
i iras&
op
. ~asa discos para- mesas,.
biscoito.; ~das. brócadis, bola- abaehimbas, ~ires: da . cora
s.
s elásticas;
impreesea. revistas imen as, ro- encastoa.. ~aduem esferas,
estradar
chás,
bolas.
bombons,.
bunhos;
carne
ou.
ellacaraeutiaPara cigarra
mances Moremos, roteiros imPreates (enceto' tapetes). earrocbos, , de cabrito, alças alimentícias, cacau. metal
de filmes, roteiree impressos de pe- esta. para. tecelagem e elétricos, café; caba Camarão, canela, - canja tetras. dm couro. eu. metal. para, fama
chaenteiraa ~doa ciça& teatral& "sarrirateob" guarniargra . móveis: e sinalam canjica: aqui. carambolara.
manuf.- ott
c
.
garreiras,.
cimarilbas. caiaram. cm-'scripber de teatro. *seriada' de lancheiras,, lenta& maçanetas,: tacos- Ice.. carne de carneiro.
carnes freie. mitos,
mitos,
cortadores.de ponta- de chaa
televisia sueltoa ingInessrea
marioaaa.s,.
mocha"
e ansmaakina.
c.a; aêca e em amigara& catimba, Luta .enualipta preparada para, ci•
Classe- aitparas para laminas, planas, pneumácenoura, receais, cevada ce- garros erma Pat& fumar;intr04 Para
Ar tigos: Capachos, cortinas, (sorti- ticos, exceto de ~obras e da vei- cebola
chá, cheiros aliraenticlos, piteira& falba tIten. amaneira,
r pratos. ponteira& (exceto Para vadinha,
, nados, ence adas, pata chá-o, ataras ado&
chispa. chominhas, chturanos, coa- trunca agueiros,. meartol. preparada
para chia estor s- para Janela ma .bengairta ee grardaacimvar0 protetor- lhada.
afta, carne de coelha, agua
cigarro.. Polastnhe ecatada
trarias. I ra data linóleo.;. ouetiula al); ~alva para
a
cama e . mama melas; uolarantes para alimenioa, para
preparada para cigarra,. palha puxae
toma urra caraaa oleado& ruma ~Casa revestimentos:
rodas,
eracoara% • cominho. COZCIPMae4- condia- cigarrar', pitam& partaachartuora
para aasoarans. mamadeira& Penda- cata de. maquinar e- de veículos.. cita- men=
pata alimento& confeito& portasigarres, portar-fuma parta.nas móveis. sanefas., tapetes
.
médica.,
(acato
de
use
dino& mar
modartose alimentícia para coava !lin& , ratat, tabarmatraer tabaco aiaClasar -35
saltou
solados:
solas;
suporte&
cravo; cremes, frutas nistaaizadaa =faturado Ga ufa; tubore db. ela
-Artigos:- ~ret., para ferramentas; . Jia; calhas, tanga vasta Me- doges
~alisados, doam. drops, en",
Chbaba Car ~ti
• pela de antilop,: antolho& para sulp• chuva, espinafra' essência alimentaClama 40argolas'.aros.. arraia
Maisi. aparesargoi
Omar 414
do
,
Borra-abajours, (sab. fama cias, exixata de tomate, extrato.
drita0W
bainhas. amaina. trelas de iSels,Artigoaa
Muda
de exausto,. fadara:ai
o.
da
egarels).
'Isaralaroados.
Para
m6,-.
canie;'
canto
de
fruta,.
emaç
las, peles de Desfalca caixas, aaraurárvores,
botalacts
noadinkla
de
mudasdoM
ervilhas,
ervilhas,rakdO
e
to
abatido;
.
Rama
da
nula
aaa
sob
a
livros/.
etcdaYea;
IMMaifflee,
u
n e
b ataram,
Ças. canas-, para.dealcarneira
nasa farinisai da lima =turma nora
reie;
farinha
allar
para
anileira
&matadas
vasa
palba
carneiras, neles
Plantio, arilos de: ma
de cereais, farinhas de mandi oca. fira aérellea Par&nada,
vaiai. inclusive, egaribildo,
errstorea chaneleirma chicetesa Pelte9
de flue& nata.. de' trigo, ta- manteria. ag
.
.
imitam,
rinha
de-mesa,
farinha
twokmadosi
mentor
de.
des.
,
de coelha,: coldre*. aanaames
z& Mudar de' Mitalarimin vegetal&
feijão,
feijoada,
fera
rai
vas
alimentícias,
CODUIllai
sois
fama
da
móveis,.
bancos
paapatterlas.. cordas não.. de datam
.eàxe gerai. em- vasa& seantee
baaaok 4? leseja,,, uma do: bradam mental fiambre; ligada, Ligou ppla g, plantasem geral para planta(
estales tainha. (peles; ,.
ela,,
sag estales
banco&
escuaree.
banqueta,
Ume
facas,
doces
faleadoe„
frutas;
(In
''
les de rate lharuerara peite da
48
seClas
naturaa secas em calda ou era
s raletar. mutat 02/0 sob, forma- de. mania, mapa, hi
tara mal e
abas.-„MtilWal
.
)
11°11411119
i.,....za, .0
„a„„a.
aa„
Aimmtva;
a,„„aa,„
~I"
~asa
sers
_e
a
-rubasa
_
peies
da
marta,
bar
ah,
fôrma
da
móveis,.
buffetaa.
limpe
ser" vestir rit),ao"
Pua
aaaaa-aa'a-aaaa*
oaaaaaa”,
gelatina
flaroullan
VlaaM
amabaárare,
cabidessob.
forma.
da
g
,
rnne.biron pairraka tabainta
Data
Ii
1"1111c"
rgetbn- atando diaba. ø-416 vcdaestca
.t,,,,.-.,-,.-43031
.t,,,,.-.,-,.pe e. em_ itatte, pala, ~ai— Vettg. ~irem de reassa. oadenge COM Cie&carg43gorabadas„
i "ida
asa.s
tbiar pata pal
areara
ganha%
i
hora,
cadelraa.
coannia,
cadeira&
dia
P
dell
nte
pretarada.
peiem
palnalar
gramam
apmenticiaa„
nana
lavando:Ca
baronia
para
are
.
mo
a e paha
alta da outras- catada ~rasa
beim" ea~ de" barbeirea
gral:, da: Ok" siam".bar- "andaria, banam. de ciejorirr
bruna1,40,01 . Teles. de raposa.retancalca re& de dentista& cadeira, da
Pank
ra;
Usem
Juliana'
Ge,
esenth.
~tes
tam
cera de
~Mentos. Mima seatairia, sitiam rba Cadeirais- pata. bacilo*
Para
bobe=
deres,
he
de
apurats,
l
raniet,
.
latededna
cadeiras,. para in conservar
;cera.
para
brleak lavanderia
Solar Data calçados, para enfezam.
NO
M Nakdba,
caixas( caleira
Iate de vaca imanara
ata natatne
~ artes. terminaii. tira-cola.;doe, Sadehts Para Paaalitleas,
eira Para Pehiataan,
^
inet
eira
Para
otam
r
4
anden.sada),
l
,
fr
t
o
,
i
ranteT, tubas. valisea vasfillatanx aah forma de. =baeta ca xas para.
"c1o: lrç ~Ores lean bano. ~noa
lotara
inacira
anaatries.
dia ooh fórumde ralada, caixetas
móveit e
virara de calcada*
manta*" mamarias. blarõs pra eaUsert0fla:
ra televisão; scdt forme as- Mima. ditleat. 131~B,macacoa
Oomanakeds para Talam
mitia&
de
mama
aliaMartraglatak
Caia 34
danar -Cour molitee cansara ems.
.
manas grau. composkeds pata 1~2~
Artigos: Acolchoados- para cama cum. can= hospitidaraw caem Dam in antwaa mama dee ~atei.
ladrei* e *ensina& detergentes, esacolchoados ara cadeiras; *colchas- murem eauthiehos. canapés, má. parai mowk. ma)" moi,.meado, zdnify, tropelia
pana polir, gomaria, espanam
anleatfa
miúda dra.
„.„a teandraa carrhalusamesee (41~ rad*
dos pareDeltee":- cobertass Par!:
P
u& PottG. ementasMdatbair
et
N
da
Molho*
alfalseniaaa
neduaaa.
an
o
amua enbertag Data-meMr
,
para.
rafe/cebo.
se
para
eaccatatear,
,
Prerearada atam Polir; blotallb
cobertasdtegfied
er,
m_ ~péla (se)a-forma, de MOI- mazifaiba. matadalea. ~adia na.- nssertu
reit colchas, edredtam
ara ItetSila Meiga" Pata ihdalera tiaa
fronha& guardaria:me de cola
= veia), perta-edineirer Caia tansa da Masa naifa masa ner manada, Mor . Pne
,aa
lta 40212debebbake PreParada. Para
allinenticios,
mana
da
avena,
ovos
„_°"=",
de
Qualtince
rafrveia),
eachties;
Mansa
eentorhaa
tecida lendaibia tábt~ Fona Para. laimm"
meada& feito& ao. carente&ifflesegads,
dia paak- broff
manta* para cama pana. de Paorau amole% criadoamdra criataildraa gibas
graicer para. armo; sapatas,
peba- abatido.;
'.
e. 993119".,. • 9en
fama dá móvel.;
paph20 madafra, eta. ida Para- aaPateia, Elo - „. °6-' 17" Iallbdr " "cotas& ao&
de
mareta
flama
divr~
sob:Pensa&
ma Penar 9" 941-_
Ia de aço panejoa,
rita do' &dado da Oídio,
pescados, palma phne_
alimenta.leavepanos tarar cazintra tom a iintutra„,,,
w.'"uat :Z- /neta,
eseri;,7ánbas4
• detergerecai HM
tacer
rir:"nala
""aa""o
rem. malaguateaiPa
rbettebk lir; .1litaddire
lha de aliar; toalha& da banho: toma . cab"
./
para lustrar; mamas para
n" de. Intálk t129"*,___....a.a.,
1,,
4°4 tê"- pripoicadalrair estante.;. eatorbonertos pipocar,. piranica. polenta, carne da
massas pata lastrar; Ma"" "
lhas. nata usun4~
~Para- Mthele estradara de cara& em- Porca Prateia presantaa, modutoa. ma pera polir; material abrasiva parpara, conservar alimen- ra polir; cdebra para lustrar; óleos
Classe la '
tagereta finidade& Rabina Pane aso alimentícios,
a Pudins, queijo*, quiabos, earna para
pia cozinha gerreflaório; limada te/I
branee
limpa móveis e utensine, paa
dracrics
!
Agendas
era
em bramo, armas de PaPe aa_
eooa apaacak guarde-comida; guarda" dar ria rabadaa rabanada& rabanete*.
09: aa
. Pane de dita,
~ama de papel eia papei. ee"" louça& gardaallacos ma -forma. de ra9das sArieritisiss. raglea baleavas... pa. (re aça Para Pol?i is On vagi sara ffiteltark Macteit
1
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pano de Vidro, Pano. esmeril, Red_!:n tojos para manicures, estojos ,para
N 824.104
anterticamente pre parado Para r" tcare,ador, estojos para tratamento
das
unhas,
ater
perfumado
para
'toumanchas, pastas para der e -zon.servar brilho, pastas para lustrar, pas- cador, estratos (perfumes), _letra
tas para polir, polimento para touro, para fritar cabelos, fios paca ..lartpeza
=deka, sapatos, .ete., pomadas para de dente, fivelas para cabelo,
dar e conservar o brilho. Pés Para dores para cabelo, (nadares para bidar e conservar o brilho, pás para godes; fixadora para cílios, fitaaolavar, pée para lustrar, Pás -.P ara Pri--• res para pastanos, fontes de toucador, -frascos, -Para P erf um es, furi~
lir, potassa, ineparados 'para dar
conservar Dbrilho, preparado para çbes perttunaaa,s, ganchos ,para
lavar, :preparados para lastrar, Pre- atilar,- cabeio, gelatina , para toucaparados -para polir, preparados para dor, -incenso, lâminas para muda,
tirar nuutehae, preparados para Unix humana perfumada., tiança-paturue
ferrugem., sabão comuna - sabão de: exceto de carnaval)+, lápis pata kug.pastas para barbear, pastas iparaateia, ,sapanáteos, .sfileatee para la-•
validarias, soda caustica, sulfato _pa- cabeio, relógios de Icrinquedie, veniiues para unha, secador de cabelo,
ra lavanderia, tijolos para orillao
ZUMBA— 'PARAM
"chainpoos". _atas
polimento, tinta para lustrar e'polir, unhas
1fin. 1321184LEIR2
perfumados
tachas de -cara, vela de sebo, -cftra,
Requerente: Educo [Cotnéreto e Indústria
Ree, crente: Gunther-Eu.-44if
er.permatiete, estearina, etc.
524.097
de Pernarnbuco 5.A.
Clame
Classe: 28
Local: Pernambuco
Artigos: álcool carburado; álcali carLoca!: São Paulo
' Requerente: • Einabra S. A.
'Laca]: PertuaribucolP;" Artigos: Material plAstiro, expandiddi
burante, álcool--motor, fdcool solidifiCasse: 49
cado, preparação para line de aqui- Artigos: 'Aeroplands
Classe: 33
ou não, tão incluidos em cutias elas..
de
.brinquedos,
cimente, azeite para lamparina, ben.Artigos:
%sigma
es a saber; açucareiros, adornos, ark•
colorir,
álbuns
para
recorliam
atna, briquetes combustíveis, brigue- álbuns
olas, aros, bacias, baldes, bandejas, boi
tas para aqueolmento, -briquetes para tar, e 'armar, alteres, alvos ,para logos
douras, bulas, -cabides, -cabos, canta
fogão, u:aziatuaatea,
-vegetal e liras, anzóis, aparelha de -ginástica,.
apas (exceto vestuário), cestos, cbs•
aparelhos de soltar pombos, armação
ou _mineral, 'Rera Para
is, copas, ansaSliscroa, -esio)os, formas,
anue, *saneias para lubrificaefto, parà passatempo, armadilhas para' anifrascos, Mó*, farra*, leiteiras, pratos,
fluídos contbustiveis, fluidos lubrifi- mais, armas de brinquedos, arcos para
rec ipkn' c •
cado-rés, fluidas para /ralo, Ildidaa
-Ia-leres, via(
•automevás, para crianças, aviões
vara ihnninação, Mudos para aguai- jogos,
ellharnes e xícaras
de brinquedos, balanços, balizas, balões
ros, gás. combustível, gás - Para atine- de baralhos, barras de esportes, Jogo de
N. 824.11%
Cimento; -gás para -11-tmiinação, gás
atilidificatio para coniluatão, nruni- basquetebol, lo gos de bilhar, bolinhas Requerente: Isoplast — Indústria
nação ou . erjuntemento,- gasolina, ite^ de gude, bonecas, bonecos, %usinas de
Comércio Ltda.
laia -para lubrificação, gorduras Vara caçados, cab iinha de música, quando
Local: São Paulo
lubrificação, gordura para ~fi- brinquedos, calçados para -bonecas; car-,
'Nomedc emprèsa:
ação a Iluminação, graxas lubrifi- tão impresso para, recortar e armar, carcantes, preparação para fins de tões para jogar, caniços Para pesca,'
N 824 .11'01 /102
aquecimento, lenha lubrificantes, da carrapeta, carrinhos para :crianças,
qualquer ~ele, _Óleos librincantea, chocalhos, -clavinas para :tiro ao alvo,
óleos', tirita" amortecedora, filem 'para coletes para esgrima, confeti .cordas de
4.LT
ko4
antwairtaibto,
. para -11undartção,
Ind..
=as
e Iras
~nas lubrificaram, -petróleo re-, pUlar, cuícas, dadoà, jogos de damas,'
dardo:1, tical/adores, discos para jogos,
finado, querosene,- infla
divertimentos„jegoe- de .donanda, espia-,
• Claese -48 _
aa
gordas, 'de brinquedo, -esteja de jogos,
Artlgos: Absorventeb de aso -em to-, feri-amenas de brinquedo, [bolas de'lute-- Requerente: Indústria e. Comércio de
Bebidas eTriunfos Ltda.
cada, ncettrat para toucador, gas- hol, &lhas para jogos, lateteil te mesa,
'Estabelecido: 'Minas Crerais
tadoras de pele das unhas, afiadorea' gangorras,
artigos de ,golf, onisce para
xr , tru rente: Cooperativa Cem:na
de laminas _para barbear, elladores
4-1.sse . 4á
de nawasaaa, -água e alfazema, cranales, bolsas de larekey, iscas .artiti- Artigos: Aguardentes,
Locai: Sio Paulo
anis,
aperitivos,
. Aguas de _balem, .-ágrias de -Manha siais, lança-perinme para carnaval, jo- kagacetta, batidas, brandy. 1f:ter, cerCesse: 41
gos de 'malho= apaiari, marcadora',
éaliew- de lavanda, agoeu ..rle
Ar, igos: óleo -de aniendoin
vejas, cidra, conhaque, extrato de malagem ale Xasua, Aguas da toucador, de escore», marionetes, móveis de4brinÁ ta
ferneentaclo, fernet, gengibre, gül,
N9 1328..106
eE geral, aguas para -erribelezamma- quedo, patins, '
patinetes, 'pano 'para gi_ da Jade, i gUa para-znaguilageln, nastica, ,pega de jogos, pedras jo- ginger gengibiterra, .ginger, kir" inaAguas parlunmdaa, alfinetea para goa, petilhos de amima, aParelbo& da nia, licores, inarasquinhos, nectar, gl;17j1-'7
maio, aliem:lares de cabelo; _alma, ginastica para desenvolver o peird,
pennint, ponches, rum, suco de frutas
"
ocx, •atmoratlinhes de cheiro, amido
cora
alcool,
vinhos.
iça
e
whisky
vo
o
:
l
jogo, pesos para -atletismo, ;peixe.--•
perfumado, amoladores de Ilidiram a alaidepara
.Classe:
4.3
educação rfialca petecas,
navalhes, 'amónia 'perfumada; apare,Artigos: Aguas 4asosas, aguas gammlhos para aliar 'cabelo, • - aparelhos piare, ;piares, pistolas de 'brinquedos, en
artificiais, caldo de cana, guaraná,
plavard
perra
joga,
planadores
-definiupara barbear, easexelhas para .ca- '
refrescas
,rle morango e cereja, refrIgt.
queda,
-protetores
do
corpo
-para'
-ritletis-'
chear cabala. ~lhas Para can=
rate e tamarindo
telbsio, - aparelhos para escovar ~- elo, ~-eebeças, -ratruetas, recortes'
belo, aparelhos .paar frieer o gabela. Para • armar, ledes de cdor, redes,
31. ;824.103
-aparelhos para .ondular tabela, st.pa- para esporte, redes para jogos, 'redes'
relha -para secar .cabek,, ~os para paca, -relógios -de brinquedo, .t o
- para pó de Pará, substandas •smnia-,
-goe.drlta,oupirhsa/c ;
tias para 'toucador, ittontatisatiorea' ragby, ~Ima • de -boneca, a
de perfrane, bandolina; barbas voa- nas :de -papel Tara -carnaval,
tigas -(exesto lsarnavaleacias),
Requerente: Cooperativa Centrai
bigodes ,Pagtiças anato .carnavities- bali, -deis, -Sios de ..Onedeleer,
ilhas, tabeles _Je bøbrr, 4abtileirbs,
coal, barificadores de ~unte,
Local: S2io 'Paulo
Jogos, tacas de bilhar, .e isnoocker,
eacheadorea de icabolo,
Clame . dl
Min, carminadas de toucador, pro- bordes vaze lagos, -tarralas, logos -de
Artigos: dleo de soja
dutos mão med i et ansi _noutra casiPa. tênis, tentes de -japis, -tiro wo silvo
alaa depliatria, toiDittáciNS, gruma ceto -arma),
N. h24 .107
para etra~ azra para toucador, ti-dias, 7.7ageetetas de earporte, eareas-Tpirra
cremes para inereargens,-cremea de
'agateada de aspala, el
pele, cheiros, :raios ~Ligue, agite. d.e lagas,
jogos
de ~oees, "figOs - de.cortes pesa cabelo, caINO," BRAM/EIRA
de Jásdres, ~Ksilid
. o, -goteai
rantiee para pela cortadoreade urda, jogosatentas
para Imeelidighadanes.
oarmática, 4:datais :para 'lombo, preRequerente: "Gunther Bursiaff
parados pata .autis-tientrificies
IN. 11;24 -ti98
tecei: SM Pealo
1d:tatu:lia, desodorantes,. ~lanas
para -toucador, -elixir
Classe: .28
enoiteeeS para -toucador, -esmaltes
&Non
'Material
'plástico, expandido
para unima, -essência , perfumadas,
_
__.......
ou não, não brCluidos em _ostras classes
extratos iserfuntados, .estOvaa de roaa saber: açucareiros, adornos, argolas,
adiar, para banieo,• ~Ova de =touca~TOS ZMÉtiTiftaros, bacias, baldes, 'bandgjas, bebedou-;
dor para cabelos, escovam; de touca' dor pára Ulos, escoras te toucador Recrue
re nte: Capuchinho — 'Produtos nu. Isaac Isalsides, amima, ~caia na-1
para ,dentes, *novas . de toucador,
. Alimentícios Ltda.. .
[ par; (exceto urestnárb), restos, drapas.-1 • Requerente: ,copp ...~. ,Centrea
para .pesunues, eseriata de Uniram:10j
emedlucres, mei:tojos. formas, Iras=
-+
Local: Guanabara
Local: Sãs Paulo
para suborn ci' lhkri ..esCovas -:de 'toucafarras, ,leiteiras, „pratos, rect.;
vos.
funis.
I
i
' • --r Jetta
de
'Ouse: 41
• atentar, reve;airnentos. talheres, -vasilhaClasse :' :41
.A-ritgoa: Citava de .gaia
*nes e xícaras
Artigos: Títulos de Estalrelecuii:cuto
, dar rara
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balanceiros de máquinas; bases de más
quinas; barras de máquinas; bate-estacas;
betoneiras- bielas; blocos partes de máquinas; bombas:
'
a pistão, centrifugas,
elétricas, hidráulicas; braçadeiras de máquinas; braçõs de máquinas; brocas
IMPORTAÇA0 E COMÉRCIO
mesas:mas; bronzes de máquinas; broaRequerente: Amendoeira — Importação zinas; buchas de máquinas; burrinhos;
cabeçotes de máquinas; cábreas; cabrese Comércio S/A.
tantes; cadeias para máquinas, 'caixa
-Local: Guanabara
partes de máquinas; calandras; calços
. Casse: 33
partes de máquinas, caldeiras de máquiTítulo
nas; câmbios; camisas para máquinas;
Its 824,120
canos partes da. máquinas; carburadores;
cardans; carters; chumaceiras antifricção
para máquinas; cilindros de -máquinas:colares para máquinas; compressores;
comutadores: de fõrça, de velocidade;
INDÚSTRIA BRASILEIRA
condensadores de máquinas; condutos
' Requerente: Cooperativa Celtral
para máquinas; contra-hastes de máquiLocal: São Paulo
Requerente: Cliniarco Refrigeraçlio Ltda. nas:- contrapesos de máquinas; coroas
Classes 41
Local: Guanabara
para máquinas; corrediças para maqutArtigos: bleode amendoim
-Ciaste; 6
nas; corresses; de máquinas, 'de transArtigos; Adimos das,C.lasse
N. 824.109
missão: cruzetas paar máquinas; cubos
para máqqinas; culatras de máquinas;
N. 824.12kdinamos, discos de mquinas; dragas
rO BANDIDO DA'
mecânicas; eixos de máquinas; elenn43s;
êmbolos; engenhos: de cana, de serra;
LUZ VERMELHA
engrenagens de...maquinas; estatéis; esmeRequerente: Milton Rodrigues
ris: de maquinas, mecânicos; estassanizas
Local; Guanabara
dores; excêntricos de *máquinas; facas
Classe: 32
partes de ;maquinas; ferramentas' mecâniAritgos
da
Classe
Artigos:
cas; filtros de máquinas; foles de rnáquis
Requerente: Promocenter Promoções e nas; formaS de máquinas- fornos de
N. 824.110/114
Propaganda Ltda.
'
de mámáquinas; forquilhas - franiidores
Local: Rio de janeiro
quinas de .costura; freios,
fretas; furado'
-Classe: 50
res de máquinas; furadores Mecânicos;
r Artigos: Artigos da Classe
gatilhos de máquinas;
N. 824.122/123
Artigos: geradores de corrente; grelhas
de máquinas; gruas; guias partes de
máquinas; guinchos; guindastes; hastes
de maquio*: insufladores de ar para
itiDOSTRIA BRASILEIRA
máquinas; juntas para máquinas; lançadeiras para' máquinas; lanças partes' de
Requerente: Corola
Construtora nniqiiinas; hthrificadores partes de máquinas; macacos; mancais antifricção;
Minas Ltda.
manivelas de máquinas; máquiaa a:
--Local; Guanabara
abanadoras, achatadoras, adelgaçadoraS,
Classe:s16 •
afiadoras, ajustadorass.alargadoras, aliArtigos: Artigos da- Classe
menta oras, alisadora s, Idumadoras,
Classe: 25
Lequerente: Sóvolk's Peças . e Automóaraasst:doras, aplainadoras, arqueadoras,
Artigos: Artigos da Classe
veis Ltda..
arrolhadorás, aspiradoras, atarrachados
Local: Rio de janeiro
N. 824,124
las, a vapor, batedeiras, beneficiadorass
N.•

N. 824.108

824.119

!AMENDOEIRA,

'CLIMARCO

RAINHA

\COMIG

Classe:. 8 ,

Artigos: Artiios da 'classe
Classe; 11 •
Artigos: Artiios da classe
.
Classe: 21
Artigos: Artiios *da classe
Classe: 47
Artigos: Artiios da classe
Classe: 50
Artigos: Artigos da classe
N. 824.115/117

bombeadoras, brunidoras, buriladoras,
catadoras, centrifugados" classificado..
as, coletoras, compressoras, condensa-

II

Indústria Brasileirs
Requerente: Ananins: Augusto Caetano
Local: Rio de janeiro
- 'Classe:
.Artigos: Discos Gravados e Discos
Ponografados
Na. 824.125/130

'ORNATEX
Irel.tSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Ornares — •Organizsçáo
Nacional 'Textil Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 23
Artigos: Aritgos d classe
Classe: 36‘
Artigos: Aritgos da classe
Classe: 37
Artigos: Aritgos da classe
N. 824.118

Requerente: IndaStrias Petracco
Nicoli S.A.
' Local: SM Paulo
' Classe: 6
Artigos: Acoplamentos axiais; *alavancas
Requerente: Ames:doara — Iffortate emantam; alavancas . ?artes de =aqui.,
e Comércio S.A. • .
nas; anéis de segmentos; antidetonantes
Local: Gnanabant
para motores; aquecedores de máquinas
1
Classe: 50
atletas; arnezes; arranques •cle motores;
l a:lei g os ! Artigos da da;e,..
apitos de _máquinas; aros de máquinas;

fAMENDOEIRA
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doras, condutoras, construtoras, cortadoras, de abrir, de acoplar, de aluinar,
de binar Boa, de bobinar,. de bordar, de
briquetar, debruadoras,, de brunir, delta.
lhadaras, . de burilar, de calandrar, de
cardar, de clarear, de colar, de conser-

var estradas, de coser, de costurarde
cavar, ' de debruar, de derrubar, de 'dess
casuar, de descaroçar, de desgaseificar,
de despolpar, de difundir, de dobrar, de
drenar, de embargar, de empurrar, de
explosao, de extração, de fabricar pra..
dutos, de blefar, de roscar, de sacudir,
de salgar. Clescascadoras, desampalhada
as, desfibradoras, desintegradoras, dasnatadoras, distribuidoras, elevadoras,
empatotadoras, empalhadoras. encadernadoras. •racanadoras,--engaveladeiras,
enroladoras, ensacadoras, estavaOoras'
estatnpadorás, espremedoras, furadoras,
gaseificadoras, gramadeiras, impressoras,
koDulslonadotas, purificadoras, rachadoras, saneadoras,- refrigeradoras, secado
ras, serradoras, soldadoras, sopradoras,
torcedoras, .torneadorais trituradoras, Urdidoras, .vendadoras, marteletes mecânicos; martelos mecânicos; mecanismos
Ilaáquillas. Moinhos; molas de máquinas;
Artigos: motores; mínihões para máquL,
nas; parafusos para Máquinas; pedais
de máquinas; pentes de maquinai; penteadores .de teares; plfigadores de máquinas; piltki: mecânicos; pilões 'partes de
máquinas; pistões para máquinas; placas
para tornos; plainas; planetários; platis

nados de motores; polias, polarizes;
pratos. de máquinas;. prensas; ralai de
máquinas; receptáculos de unicsiams:
redutores para máquinas; reguladores de
fõrça para máquinas; re gul adores ee
velocidade, para máquinas; rolamentos
de motores; rolos partes de: máquinas;
rotativas; rotorea; segmentos; separado.
res, partes de máquinas; tambores, partes
de máquinas; teares; tesouras mecânicas;
tornos; tremonhas; tabulações para caldeiras, turbinas; válvulas, partes de mn.
quinas; ventiladores, partes de máquinas:.
ventoinhas, partes de máquinas; vira.,
brequins volantes, partes 'de máquinas.

Classe: 13
Artigos: Agulhas para costurar, bordar
ou trientan alfinetes comuns; barbatanas; abotoaduras de punho; águas marinhas lapidadas; ametista lapidadas; alfinetes de gravatas; alfinetes para adornar
vestuários; anéis; argolas para usar como
Jóias; balangandans de metal precioso
ou imitação; berloques de metal precioso
ou imitação; botões de colarinho; braceletes; brilhantes; brincos; brochas, contas

de Metal precioso e pedra preciosa ou
imitaçãões; cõridon lapidado; chaveiros;
correntes de metal precioso ou Imitação,,
para pulso; diamantes lapidados; medas
lhas; opalas lapidadas; pérolas naturais
ou cultivadas; .pulseiras; prendedores de
gravata; rubis „lapidados; safiras lapidadas; topázios lapidados; turmalinas
lapidadas; turquesas lapidadas.
Classe: 16
•
Artigos: Alcatroados para cgj ruções:
argila preparada para consto
isse4
prerarada paru construções; atif sota.
construções; azulejos para -construções;
balaustres de construções; ,balcões quando construções; batentes paras construa
ções; blocos para construções;' blohos
para pavimentação; calhas-de telhados;
cimento comum; caibros preparados para
construções; caixas de cimento; cai*
lhos; cal para construções; diansinés de
concreto; chapas 'para construções; colunas para construções; cornijas de C.Ons
creto; ore para construçõss; divisões
pré-fabricadas; drenas para construções;
edificações pré-moldadas; esquadrias:
estacas preparadas para construções;
estruturas para construções; estuques
Rimos frisos; guichets; gradas; imitaçõeii
de mármore para conStruções; latiters
meabilizadores de argamassas; janelas;
ladrilhos; lageotas; lajes; lambris; lama,.
lu; lixeiras para construções; luvas de
junções para construções; macadame(
madeira preparada para • construção;
manilhas; mármores preparados para
construções; massas para parede; mos,*
cor papel para forrar casa; paredes-

divisórias inclusive para escritórios; pari
quetes; peças ornamentais de cimento
ou gesso, para tetos e paredes, escoe(
da classe 25; pedregulhos preparados
para construções; pilastras de' concreta:
pisos; placas par apavimentação; pedras
preparadas para construções; poetas;
portões; prateleiras quando construções; j
produtos betuminosos para construções'
produtos de base asfáltica; soleiras pari
Portas; tacos; tanques de cimento; telhas:
tijolos; dilatas para paredes, muros,
portas e -janelas; tubos de concreto;
tubos de concreto; tubos de uso exclus
alvo em construções; tubos de ventilaçãó
de edifícios; ' ,venezianas; vingamento. .
preparados pára construções; vigas pres
paradas para construção.; vitrinas guando construções; vitros (ou vitreaux) .
tasse: 17 Artigos: Abridores de envelopes; alma
fadas para carimbos; apagadores de
tinta; aparelhos duplicadores de cópias;
apontadores de lápis; arquivos. berço*
para mata-bonito; borrachas; 'brocham'
canetas comuns; canetas; esferográficas.
-
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caerpotaires; concitas; conexões -pare
para desenho; canetas-tinteiro; calscal arcbès ociplasr fotográficas, ifornstati- tzdkalita, salgadeiras, disseadourS,
para papéis; caixas registradoras; car- soa, Iseliagralicas; decalcomanbut ese-1 adoras, atploluadaass, ,esopseadarat, ar, witcauento; correntes ata de buam
bono-papel; carimbadores; carimbai; dum; diplome: displaysi enfeitas aseis. retiniam*, aspitaálanes, atarraoliadoraa, danes; tonfertetras; -copos; coqueteleiticos para almoce de natal; elosandõrioas vapor, batedeiras, bentifieladoram, bom- ram correntes não de outras clames;
',cestos para pais; claraificadormi; apta sscudoto
brindamets, bardadonit-cata- cortaaeirannesa cortadores de 'grama t
~usa;
estampas;
eataardaradua; celadorss; calas para ~etário:
tritagadores, clusiftedorati,o3- mano% CremaTireitas; mamonas; crives;
eatatanis; ~atuaram 4stetsuatfpom
amimamos; conjuntos para learetarisi
compressoras, tandensaderrae, troem; rubetas; cubos; cunhas, cunhas;
; figuras; filimulaN Mus *MT~dores de papel: datadora% depaidcoaserausces, estudarei, de, tesetaZeirte; enteias-a discos; dobradiças,
olaia;
frutas
ada
g
cola;
damaname
para
aispél
e
ia%
Isiogrationt
ora-i
g
'duplicadores
de ouram 'kerma% imagens; twitaçõete ale abale, de acoplar, de ~mar, de binar mama; eme:lucros; enxadas; enxadatas; ~adorei;
netas;
de laqbartara de bardar, de htlasse- alias; *aula,: ascareadorelf - .escoPros.,
Ladislas. aapatules; capotais= para asai- bus e batas; lapides gravada. para fios,
'Crio; esquadros, esteromartógrafos; ta- sepulturas; latinizas (exceto quandoapa- tat, debruadoras, de bramir, ~do- esgulichosa rapaihadorea para mictório,
ma, de bailar, de calmados; de cardat, espelhos metálicos; esporas; espWrnedoinreiagratias; ~detem para pispbies Mo- relhos); manequins e análogos; Mapas; de
clarear, de -calar, de conservar
tos de canetas estojos de laPis boba- maqueta; modalos para iteram copiadas
tesa espumadeixas; cada-adores (lesaria
fios; fitais gemadas; Atm para maquia monumentos artísticos; moedas; mostruá- Iradas. de coser, de costurar, 'de cevar. mentstsa; antojas; estribos para mordadebruar, de derrubar, de descarnar, ria; extensões; -fritas; facões; fechadusias; furadores para papel: fluis; gama rios adiariam. -obras: de escultura, , de de
chos para ppitia; giz para matava e de- pintura; painéis; paisagens; pinturas ma. de descaroçar, de desgasi gitar, de das- ras; 1/cabos; ferraduras; ferrolhos, ferroa
de 41u:sair-a_ de dobrar, de ama aromara para passar roupa; ferros de
.senhar; godets; goma arábica; gomado- Metiam; plaga* para ~Maneias; ntonua pa/par,
res; grafites paras lapiseira; grampos de meato% sepultaram plantas de obras; uri de embargar, de empurrar, de eras plaina parra =cortar -capim; foices; fõlhas'
de engraran-de estriar, de est- para fias .
acetado; guarda-74018a guarda-P(4M pratos com pinturas ou gravmplisa para 'forma,de
diversos; falados; famas; Tora
trttraçtio, de fabricar produ.
ale lapa: badales pana *Raivar do- ornamentação; projetos desenhados; -plinto,
orbe% 'forquilhas; freios para aninia,s;
•
tos,
de
tilem,
de
'roscar,
de
sacudir,
de
usto;
insprospectos
de
'atoaras*
ou
desenhos:
g
centes; instrumentos de de
salgar, desoascadoras, ,desempalhadcra, freiam frigideiras; fruteiras; funis; furatrumentos de ~rever; imartimentos para quadros artlatiaos; zeprodueões de obesa dada:nadaras,
desintegradora, desmam- dores manuais; ganama; gatlos,. globos;
selar; jogos para =eu de esmatdrica la- artiatieas; riscos para bordado; rondes
a/oras,
ahstrilaultioras,
desIntegradonn,, geavas na° de creras dasses; grataP05;
cres para envelopes; lápis; lapiseiras; artiadeos; santinhos; saca; seportee ar.
distribuidoras, .tlevadora,s traSaS; guarnições isto de otitraa alma
mapotecas; raliquinas de apontar Ãlais, tisticos para vitrinas; tabuletas; títulos; &matadoras,
nadaras, anum-adoras, engavabaletras, Ima; instrumentos O:atai:ires ato de oude calcular, de endereçar, de escrever,
v4tas PaisKlisti~
_
teroladoral, 'ensacadoras, escavadoras, uns classes; instrinaentos per:tarantas
de grampear, de registrar, de somar.
úttals Va li Sas
estampadoras, • eapaantecloras, furadotas, amo de outras classes; jardineiras; jarras;
raegalógrafos; =olhadores de dedos parti
aseifiaadoras, gr-aias:leira% impressora% jarros; ladrões para caixa d'água; taescritório; =duplicadora de cópias;
rapulaionadoras, puraficadonts, racha- minas na° de outras ciassem lamparinas,
normógrafas; pal hetas de Pintor; liaalltd"
11.12aCC O;
doras, relinadaras, refrigeradoras, seca- latas; latões; ras:ià-dados de mesa; „Iagrafes; . papei carbono; papel manca;
doras, serradoras, soldadoras. soprado- vaçoaas; lekeiras; letras de metal;
pastas de arquivo; pastas de mesa. pasme, torcedoras, tornerailoraa, trituradoras. vantacloreí riáo seria máquinas;
'téls da tinta para desenho; penas; per~dotas, vantiladoras; marteletes me- tmia....,es; limpa pés metálicos; liatluetes
cevejos; ^furadores de escritório: pirCênica a; martelos mecânicos; mecanis- luvas nau sendo partes de maquinas;
am para papéis; pincéis para desenho; Recamaste: Indústrias Pelintro
mos de Máquinas, mobilio% molas de luvas para bombas- -d'água; maçanetas;
pincéis para cola; plancbetas; ponteiras
maquinas; toare% nurnhoes para ma- macetes; • machadinhas; machados; made borracha para dedos2 ponteiras para
Local: Sala Paulo
nterias: me-atesas para máquinas; pedais: lhos; mancais para radas: mandris;
lápis: porta-blocos; porta-canetas; portaGame: t
de maquinas: pentes de maquina; per- nivelas; manteigueiras; marmitas; suara
,
carimbos; porta-cartões; porta-papila
porta-pearia; porta-tinteiros; ~dores Artigos: Acoplamentos axiais 2 alava*. sondares de teares; _pitgadores de ma- retas; martelos; matrCetra- morsas' dizde papéis;rensaa
de escritório; raspa- aaa mecânicas; alavancas partas de má- quinas; pilões mecânicos; pilões partes ~et núcleos para martelos t bigar.o.
ataz4r
detratas r adores de uso em escrita- quinas; anéis de segmentos; ~detonam- de maquinas; Matam para mamarias; nas: paliteiros; palreias; paralusos: páo
rio: ta 3de tioe em escritório e paro tes pata =atores; aquecedores -de má- placam pata tornos; plainas; pleiteara-los; pedestais; pendentes; penduricalbos• pe.
desenrama separadores de papéis; sepa- quinas; miares; arneses; areanques de platinados de motoresa pallas;- :-politti- Una% pedalados; perfuradores (fersaa ...„1
~soma
para ..arquivas; sinetes; Manei; motoresa apitos de adaptam atos de zea. pratos de maquinas; P rensas ; ralo* mintas); pactos de lizaçéo: pós "de
1
ettatquiaas ba- de 'maquinas; receptáculos da máquinas; bus; pias; Veadores; picaretas; aiebeg',
413pandelatpere1 , canetas e lápis; taboas de, máquinas; balaaceiros
desenlidd teedigrafoa. tintas: para ca- ses de maquinas; barras uãonitaas; redatores para maganas; reguladores de
rimbos, descabes, anpliatelores, escre- bate-estacas; betoneiras; bielas; 'Uo~ faro para máquinas; reguladoras de ve- pilares:, pires; placas; plainas: podadeivei; =arcar; umedecedones de dedos; partes de máquinas; bombas: a pilado, locidade, para máquinas; rolar~tos de ras . znant!als; podões; polias; pontas de,
umeciecedores para copiar; vidros de centrifugas, elétricas. Ildraulicas; bra- motores; rolos partes de máquinas; ro- paris; porcas; porta-chaves; porta-copos;
çadeiras de maquinas; braços de máqui- tativas.; rabona: ingraentos. aeparado- porta-gtIoà: porta-frios; po~arros;
ceia.
nas. brocas ~Maca% bronzes de má- les, partes de mágainara tambores, par- parta-jóias; parta-paol porta -5
Classe: 21
Artigos: Alavanca de câmbio; Veículos quirins; broasinas; buchas de maganas; tes de máquinas; tear" ~uras lae- ponteirás;'"xnatcliust de relógios; potes;
e suei parta antearantes: ambulam:las; burrinios; cabeçotes- de- , máquinas; cá- Ganiam; tornos; %aninhas; tubulações postes; pratos; pregos; protetores para
maortiscedores de veículos; aros Para breaa; cabrestantes; cadeias para ma- para caldeiras; turbinas; válvulas, pat- calçados; num punçaes; purificadora%
veludo% automóveis; auto-camialglim: quiam; caixas partes de máquinas; ca- aca de znamitinas; ventiladores, partes& queijeiras; quebra-Gozes; raladores; ta . ‘•
auto-motrizes; aviões; balões para na- landras. calços partes de, máquinas; cal- máquinas; ventoinhas, partes de ralorm' las; rimendeirasa ulmo/Jeiras não de oua
vegação aérea; bancos de velados; bar- deiras de máquinas; cãmbios; camisas aio; ,virabrequins volantes, partes de má- trai ciasses; rasteira; rebites; recipienquinas.
cas; barcos; bicicleta% bondes botes; para máquinas; canos partes demá
tes; re§adoicaL redomas; reservatarios;
braços para veículos; breques/calotas; nas; carburadores' cardaras; carteira;
Classe II
rataitoresa retortas roçadeitas;
camarim de ar para valetdon analone- maceras atalfricçaci para máquinas; ci. Artigos: Abotoaduras;
abridores de la- nas; Idos; rosários; roscas; rosetas; sa•
, tas; ai:mini:iões; Oleosa; carretas. carri- lindros de máquinas; colares pana má- tas, caixas, etc.; aços para
aliar, açunhos de mão; carroças; carrocerina car- quinas; compressores: eosauta&ms: de
çareollias; saca-mias; sachas; sachalas;
ros irrigadores; carros motora%
cama MN:, de velocidade; condensadora, de careiros; adornos exceto jóias e Imitações tachos; sodas; saladeiras; saleiros; sal•
de
solas;
afladorm;
alavancas;
alatoareboques; carros tanques. cascos de em- máquicami condutos para maquinas; convas: serras; serrotes; ~raios para: chá.
imonsçates chapas para 'veículos; &as- tra-hastes de raaquinas; contraptsoS de doeu; aldravas; algemas; alicates; al- ralé; saca; sinetas; riam; sovelas; sua
ais; desligadeirm de veículos; direções ~quinas; coroas para -fallquanaán corre- motblaul; alviões; andahos; anéis, exde veículos; eixos de veiculai; eleva- diças para inalqubas; contates: de má- ceto jóia ou parte de maquinas; apare- partes; taças; sadios; talisadeiras; tadores; embarcações: engates de veículos; quinas, de transmissão; cruzeta pari' lhost: de café, de chá, de cozinha: lhes; taleis:ta; tambores; 'tampas; tato
escadas" rodantes. escotilhas; estribos de máquinas. cubos para maquinai; caba aPinas; Waren lisos ou bispados; arcas; ques; tapetes de metal; tatitiselkas; taxas;
veículos; freios 'de veículos; fronteiras tras de máquinas; dínamos; &Mos de de rena, de pua; argolas para galar- telas de arame; troanea; Maçados; te*
pata veículos; furgões; guidões para máquinas; dragas tnecittdeas; eitos de daaapos e similares; aros para óculo% minais; terrinas; tesouras Para eedrural
veículos; hélices de veículos: >aliadas; Maquinas: eletrodos; êmbolos; engenhosa armações: arranca-sachas; arrebites; ar- temerá para jardineiro; Nelas; tornei.
lanchas; lemes; locomotivas. manivelas de cana, de serra: angrenagens -de ~- ruelas- assadeiras: atiçadores de dopo; ras; tornar-hos; tonam; torquesas; tractots
para veículos; mastros; moias de vel- quinas; "eacatéis. esmeris; 'da' Maquinas, axe.teirat; bacias; bainhas; balardes:1 trancas; tranquetas; cavadeiras; traveta
aulos; 'motocargasa motocicletas; moto- mecânicos; eatansaaizidotes; exCentrieas baldes; haradealia; banas; baterias de sas; trilhos; trinokantera. trincos; irem,
navios; Ônibus; para-brisas de veículos; de máquinas; faces partes de maquinas; ~loba; ;abadamos; betudaddras; bí- res ou ti-marrar; tubos para encanameata
para-choques de veículos; para-lamas ferramentas mecânicas; bicos de máqui- mana% btsagrat biscoiteiras; bombo- to; tubos para fins diversos; Unita%
veículos; pontões de veículos; racha- nas; foles de máquinas; fôrmas de má, botões, puxadores; ' braçadeiras; urnas; válvulas simples; varais; varetas
res para veículos; rádios para bici- quinas; fornos de máquinas, foraquilbas2 boáães
pare animais; brossa; bolas não vasadores; vasilhames; vasos; verruma%
Ites. rebocadores; reboques; remos: franzidores de máquinas de cintara;
iodas' de veículos; selins; Mictes para freios; li-eras; furadores de maganas; de oatras classes; balare cabeções; ca- vitrolaa; xícaras; triângulo st:saltitei
a veículos; trtores não agricolas — vai- furadores mecânicos; gatilhos de maqui- bides; cabes; taçasabast *açacalam eip placas e artefatos de total para oroki
lizeçaes e idefttifiCaÇaes.
/ calos; trens; troles; colei-bem; trucks: nas; geradores de comute; grelhas de (trepou, cadeados; cadinhos; cafeteiras;
I
vagões; vagonetas. varais de veículos; máquinas; gruas. ,guias partes' de má- caixas (inclusiva pau rilogio); caldeiClasse 13
I
vararas para veículos;. veículos (a dis- quinas; guinhos; guiadastes.a bastes de rões; canecas; ataivata; canos; SnMios:
-Mutilas
para coatarat, bordo
taro%
canadinhos;
easaudat;
carretilhas;
criminar),
•
máquinas; insufladorea de ar para snacastiçais; a:dragas; cavadeiras; cavalo- o* eigotar; alfinetes comeu; barbatita
'Classe:
25
mimas;
tantas
para
máquinas;
lançadél1
; abotoaduras' de punho; aguas nata
Anatos: Ações; álbuns de fotogra- raa Para maçavam* 'lanças pastas de má- tes de hasta; castros de' niesal chaltIr
lept2aden aatetteisnlapicla
fias; apólices; árvores dg natal; bandei- gitinas; lubrificadores partes de máqui- ras; abananes; chadradores; chispas alo
ras; bibelots artísticos; bolas artísticas na:a macacos; mancais antifriação; ma- de outras; chaves: de broca, d. e fandq, ainetst
para arvores de natal e similares; ba- nivelas de máquinas; maquinai: abana- de parafuso, &Mesa, chaves e:ostram
tads adumar veatittrics-- ola# p
de
nas. bouquets artificia!s; bustos; cartas ',dosas, achatadoras, adelgaçadoras, afia- chuveiros comuns; cindia;
Saga
U lat 0414114
cmooráFirris mirrai!~ cartões nostaLS; ! doras, ' aftetadoras alargadoraa
colheras, de mesa; colheres de pedra* ta? medos* Ou falira"

• .

brohl *ui
11),A11410 11CIAIL .(Seçao III)
Janeiro c) 19.
1--metal precioso ou imitação; botões de todo; lacres para envelopem lápis; la- monumentos, sepulturas; plantas de
149' 824.143
colarinho; braceletes; brilhántes; brin- pinhas; mapotecas; máquinas de apon- obrai; pratos som pinturas ou grava.
cos;„ broches; contas dê metal precioso tar lápis, de . calcular, de endereçar, de çaes para ornamentação; projetos desee pedra preciosa ou imitações; córidon escrever, de grampear, de registrar, de nhados; prospectos de fotografias ou
lapidado; chaveiros; correntes de metal somar; fegalógrafos; malhadores de desenhos; quadros artísticos; reproduprecioso ou imitação, para pulso; dia- dedos para escritório; multiplicadores ções de obras 'artísticas; riscos para,
mantes lapidados; medalhas; opalai
de cópias; normógrafos; palhetas de bordados; rótulos artísticos; santinhos;
pidadas; parolas naturais ou cultivadas; pintor; pantógrafos; papel carbono; pa- allos; auportes artísticos para vitrinas: Requerente: Raymundo de ÇArvalle
pulseiras; prendedora.; de gravata; Subis pel atendi; pastas de arquivo; pastas taboletas; títulos; vistas paisagísticas Pedro Paulo Valverde e RttilMMIN
Augusto &hum .
lapidados; safiras lapidadas. topázios .de mesarpastéls de tinta para desenho;
•
149 824.136
Local: Guanabara,
. .
.• lapidados; turmalinas lapidadas;
penas; percevejos;• perfuradores de esClasse: 32
turquesas lapidadas
critório; pesos para papéis: pincéis para
! Artigos: Uma revista Impressa
Classe lb
desenho; pincéis para cola; plandtetss;
Em 18-9-07
Artigos: Alcatroados para construções; ponteiras de borracha pata dedos; ponN9 824.144
argila preparada para construções arem teiras para lápis; porta-gocos; portaI- preparada para _construções, asfalto canetas; porta-carimbos; porta-actrões;
para construções; azatejos para cons- porta-papel; * porta-penas; porta-tinteiAUTORAM-Ár
truções; balaustres de construções; bal- ros; prendedores de papéis; prensas de
.
Requerente:
Ectitora Code.% Ltda.
cões quando construções; batentes para escritório; raspadeiras; registradores de
• Local: Guanabara
• construções; blocos para construções; uso em escritório; réguas de uso em esI Artigos: Almanaques, álbuns
bioocs para conitruções; blocos para critório e para desenhos; separadores
I presa" boletins, catálogos, MI
evimçntação; calhes de telhados; ci- de papéis; separadores para arquivos;
[ Impressos, folhetos, livros 1m
revistas, fascículos public
mento Comum; caibras preparados para, sinetas; atendi; suportes pari canetas
pressas e programas de
construções; caixas de cimento; caxillios; e lápis; táboas de desenho; tecnigrafos;
. SOC
e televisão
Qal para construções; chaminés de con- tintas; para carimbos, desenhos, duplicreto. chapas para construções; cabi- cadores escrever, marcar; umedecedores
N9
824.148
INDUSTOIA BRASILEIRA
am* para construções; cornijas de con- de dedos; umedecedores para copiar;
Requerente: &cima Socienade Increto; cru para construções; divisões •
vidros de cola
dustrial de Madeiras Ltda.
pra-fabricadas; drenas. para construções;
. Classe 21
Local: Rio de Janeiro
odific:açõ(s pré-moldadas; esquadrias; Artigos: . Alavanca
Clame: 18
de câmbio; Veiculas
estacas preparadas para construções; es- e suas partes Integrantes:
Artigos: Matarias de construções a
ambulâncias;
tinturas pata construções; estoque; fôr- amortecedores de veículos; aros para saber: — Areia, argila, argamassa,
ias; frisos; 'qti2cts;
grades; imitações veículos; automóveis; auto-caminhões: blotos de concreto colunas, chapas
z
de mármore ra construções; impes- auto-motrizes; aviões; balões para na- para coberturas, edificações premol- Requerente: Oficina Mecânica Vara
meabilizadores de argamassas; janelas; vegação aérea; bancos de valculos; bar- dadas, esquadrias, lambris, madeiras
Cruz Ltda.
para construções, manilhas, moinaladrilhos; lageotas; lajes; lambris; Ia* cas; barcos; bicicletas; bondes; botes; coe,
Local: R. G. S.
peças
Ornamentais,
de
cimento
melas; lixeiras para construções; luvas braços para veículos; breques calotas; ou gésse ,para tetos e paredes, produClasse: 50
Artigos: Oficina Mecinica (Mansa
de junções para construções; macadame; câmaras de ar para veículos; gsraione- tos para tornar impercabilizantes
de Serviços)
:readeha *preparada para construção; ma- tas; caminhões; canoas; carretas; carargamassa de cuner.to e cal
nilhas; mármores preparados para cons- rinhos de mão; -carroças; carrocerias;
119 824.148
Classe: 40
sruções; massas para parede; mosaicos; carros irrigadores; carros motores; car- Artigos: Moveis para uso ,domésticos
papel para torrar casa; paredes diviseinão, almogadas, acolcialoados para
reboque-s; carros tanques; cascos de ou
móveis cadeiras, carrinhos Para reCARA VAGG I O
das _inclusive para escritórice; Parque- ros
embarcações;
chapas
para
veiculas:
conjunto para dormitórios.
e
lei 'Peças ornamentais de cimento ou Chassis; desligaddras de veículos; dire- feições,
conjunto para saia dq jantar, conjunto
gesso, para tetos e paredes, exceto da
de veiculas; - dirigíveis; dragas: para escritório, conjunto para terra- INDUSTRIA BRASILEIRX
classe 25; pedregulhos preparados para ções
de direção para velculos;Nixos ços, conjunto para sala de visitas,
c'onstruções; pilastras de concreto; pi- eixos
Indústria Brasileira
de veículos; elev,adores; embarcações:- conjunto para praias, conjunto para Cararaatio,
Requerente: Osório P. Vilela
cles; placas para pavimentação; pedras engates
copas e cosinha, colchões de mola, dide
veiculas;
escadas
rodantes;
Local: R. G. R.
preparadas para construções; portas; escotilhas; • estribos de veicuios; treisÁ visões, discotevas rnesinhas, moveis
para rádios
Portões; prateleiras quando construções; de veículos; fronteiras para veiculas;
Classe: 36
produtos betuminosos para construções; furgões; guidões para veículos; hélices
Artigos: Anáguas, Aventais, liaby,
N9 824.140
Doll, Bermudas Blusas, Blusões, C*
produtos de base alfáltica; soleiras para de veículos; jangadas; lanchas; lemes;
ças, calcinhas, calções, inclusive para
portais; tacos; tanques de cimento; te- locomotivas; manivelas para veículos;
esporte, camisas incluisive para ela.
lhas; tijolos; tintas para paredes, muros, mastros; molas de veiculas; motocasporte, camisolas, casacos, cintas, e
portas e janelas; tubos de concreto; gas; motocicletas; motociclos; motaturtos combinações, cuecas, d
tubos de uso exclusivo em construções; gões; motoretas; naves; navios; ônibus:
eeharpes, estolas, gorros, grava
tubos de ventilação de edifícios; vene- para-brisas de veículos; para-choques
jaquetas, lenços, lugas, luvas, mel
marnoto, manteaux paletós, peia
zianas; vigamentos preparados para de veículos; para-lamas de . veiculas;
construções; vigas preparadas pára pontões de veículos; radiadores para
maks, pijamas, puloveres, quillionote
construções; vitrinas quando constru- veículos; ráios para bicicletas; rebocaregalos, roupas brancas de uso
ções; vitros (ou vitreaux)
soal, roupas feitas, salas, roupõi
dores;
reboques;
reinos;
rodas
de
*horta sobretudos, soutiens, sun
11
veículos; selins; toletes para 'veículos;
suspensórios, tailleurs, túnicas to
Artigos: Abridores de envelopes; almo- tratores
não agrícolas — veiculai 11
vestidos
fadas para carimbos; apagadores de tintroles; troleibus; trucks; vagões; . ab.
ia; aparelhos duplicadores de cópias; trans;
N9
824./47
varais de veículos; varetas Requerente: Associação da Igreja Meapontadores de lápis; arquivos; berços Vagonetas;
para
veículos;
veículo
(a
discriminar)
todista B. C.
para mata-borrão; borrachas; brochas;
Local: GB
,TODERMIk
Classe 25
canetas comuns; canetas: esierográficas,
Classes: 32 a 33
para desenho; canetas-tinteiro; caixas Artigos: Ações; álbuns de fotografias;
Classe 32
para papéis;
papéis; caixas registradoras; car- apólices; árvores de natal; bandeiras; Artigos: álbuns, almanaques, anua- INDUSTRIA DRAW LEI R*.
carinibadores carimbos; ao- bibelots .artisticos; bolas artísticas para :toe, boletins, catálogos, jornais, liToderma, Indústria Brasileira
tos para papéis; classificadores; clips; árvores de natal e similares; bbattSI vros, p eças teatrais e cinematográcofres; coladores; colas para escritório; bouquets artificiais; bustos; cartas geo- ficas, programas de rádio e- televisão, Requerente: Matilde Quiele Maloli
publicações e revistas
Local; R. G. B.
tompassos; conjuntos para secretária; gráficas; cartazes; cartões postais; cli¡mudares de papel; datadores; depósin chés; cópias: fotográficas, fotostáticaS,
Classe: 38
N9 824.143
Artigos: Calçados
)os para cola; descansos para lápis e beliográficas decalcomanian ,desenhos;
bastas; desenhadores; duplicadores de diplomas; displays; enfeites artísticos
N9 824.143
Opias; espátulas; esponjas para !SM- para árvore de natal; escapulários;
esquadras; estereocartógrafos; as- escudos; esculturas; esta6pas; estandar•
" rafas; estiletes para papéis; ca- tez; estátuas; estatuetas; estereótipos;
festões; figuras; flâmulas; fibras ,artifios de canetas; estojos de lápis;
IINDÚSTRIA EIRAS1Lliála
Nas; fitas gomadas; fitas para má- ciais; frutas artificiais; fotografias; gravuras;
bermas;
.
imagens;
imitações;
de
as; furadores para papei; /mis; gan1
Requerente: Sonoplaca Ltda.
a para papéis: giz 'para escrever e flores e frutas; lápides gravadas para
•
Local:
Recife
sepulturas;
letereiros
(exceto
quando
*ganhar; godets; goma arábica; gomaArtigos: Placas acústicas em gesso,
i es; grafites para lap:seiras; grampót aparelhos); manequins e análogos; masantas, copolinos, plafonier, sanefa%
IItIe escritório; guarda-papéis; guarda- pas; maquetas; modêlos para serem cofrisos, peças ornamentais de gesso
ta de lápis; índices,. para arquivar piados; monumentos artísticos; moedas:
para tetos e &redes sendo todos qs
ntos; instrumentos de detenho; mostruários artísticos; obras de escu.1- Requerente: Associação da Igreja Me- artigos acima indicados material ez.
alusivamente para construção a adOrentoa de esereveriAnstrumentos tara, de pintura; palites: paisagens; Pul- 1
todista 8- C.
no de prédios
•
Local:
GR
residências;,'
.
para
Ira aelttri jogos tara mesa de escri- taras artísticas; placas
,
—
‘
•
4 44~IN

IMA

J

adhume.444

Ire%

OEIOPLACA

•
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—N e 824.149

ASTFR I X
Re itoante: ,loege Garcia dos Santos
Local: Rio de Janeiro
Classe: 32
Artiei os: Livros impressos, jornais e
revistas
N9 824.150

BAZAR SANTA

R AR BARA
Local : Guanabara
Titulo: Bazar Santa Bárbara
Classe: 33
N e 824.151

BANHA URUToucinho Derretido
:

Pureza Seri, Igual

Reta 1 cern te : Fritz Lorenz S A . düstria, Comércio e Agricultura
Local: Santa Catarina
Classe: 41
Ne 824.152

SIRIUBA

N 9 824.161,

N9 824.155

Classe: 36
Sandálias em geral de tO.d1
das os tipos e tamanhas
N e 824.168

ESMERALDA

40o

INDUSTRIA BRASILEIRA

(URSOS DE ESPECIALIZAM)

LIDER

R.equeeenta

A.:•n•us Indústria
Comércio
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigo.: Açacale arroz. azeitonas
doces em conservas, doces cristalizados, maseas alimenti a s. farinla. de
mandioca e sojas
Requerente: Isabel Henrique Laurel'
Ne 824.162
Local: GB
Classe: 32
Artigos: Programas de televisão a
radiofónicos
N 9 824.156

o K 3IDE

Requerente: Abi aham Lerrer e Joe'
de Oliveira Silveira
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 40
Artigos: Cabides, estantes, porta chapéus, porta roupas e banquetas
N" 829.157

O MUNDO GIRANDO
Super Globo umpando

°4boo
Requiente: Apac 'Elditaira ¡S.A.
Locaa: G aanabara
Claese: 32
Artigos!: Publica ae o económica contendo parspae t iras a longo prazo para to( • s o.; setores económicos do
Pais. nei e eilcbea aos problemas
macro-

1

E,24.163

Requereu:: : Agua Sanitária SuPei
Globo Ltda .
Local: Guana latira.
Claeses: 2 e 46.
Frase
_
N 9 824.158

gano
Áal: Guanabara
Classe: 33
Titulo
Ne 824.169

MEN VIL
INDUSTRIA BRASILEIRA

Raquel:ente : Menvil — Peças de
Tratores e Representações Ltda.,
Local: Guanabara
Classe: 8
Artipas: Extintor de Incêndio,
824.170
AGRO PECUÁRIA

'ONCON S A.
Recaia; ente : Aaeo-Pecua ria Janconl
S.A.
Local : Goiás
Nome de Emprêsa
N e 824.171

ft[I P- :1';thent. E

EIsti t

ott

PROSUTOS
(•

Atturrms
bidústria Brasileira

Retine: latino Codipa, - Comerc i a: e
a Produ tos Allmen 1 :cios Ltda.
Ldral: Rio cirande co sul
Class- Nome de Ern présa
N e 824.104

Dist u:br.iclkr • a

nefilWrflIte: SoCiethule A;41iC0111 C Co-

mercia) Si riuba lida.

Local: São Paulo
Classe: 42
Artigos: Aguardentes, anises, a peritibagaceira, batidas, bebidas al~Hans não medicinais, bebidas fermentadas não medicinais. biter, mandy cervejas, chopps, cidras, conhaques, fernet, genebra., genebrita, gengibirra, gerebita, gin, gringer alcoólico, graspa, hidromel alcoólico. kirsch
kummel, licõres, rnarasquinhas, néctar alcoólico, parati, pipermint, ponches, quinados rum, sucos alcoe ecos.
vinhos, vodka, whisky
N 9 824.153

P. DE SOUZA LTDA

P eq arria) I e:
1

ARIla S:111 j t 5r;3.

Globo Ltcta.

sape

Utm:--H').t-a

Cie ai.es • 2 .! 46 Frase
N" 824.159

PAULISTA DE AGRIMENSURA

EGREGI.P.

ASSOCIAÇÃO PAULISTA
DOS TORRADORES DE,

CAFÈ',3 FINOS

Pectile, ^iit e.
Paallsta
aiés Finos
dos Toei ealor(
de
e dm In ietra
dos de atlLocal: Suo Paulo
te c outros
Cla.s!e: 32. Titulo
"ni1ei:11=3n
C' »

Rei:ata:ante: Esso Baia a a cle
Petróleo S. A.
Local: Guanabara
— 211
Cl .ã.ws: 1 — 4 — 8 — 16 —
— 28 — 31 — 32 — 36 — 44 — 46
47 — 49 e 50
V4.16',3
Ai :te os : Abeorventes químicos, a,c5,0
dos, adesivos químicos; óleos bruto,
óleos parcialmente preparados: apr.;•
neiNIÀ MECÁNICA
relhos amplificadores, baterias, rine-,
didores de pressão: asfalto para
construções, tintas para paredes, rrnad
ros. portas e janelas: canetas csf Ça.
ropráficas. estojos de canetas, de lám
Rega eran c . : V . Pleinolo 8:
pis: a uton-ióvets e suas partes InteLida.
geanties. para-brisas de veículos, pcLocal: Guanabara.
neumaticos de veículos: baldes, eil.
Classe: 21
bides. estojos, vasilhames: bujões de
Titulo
vedarão. corraias de transmissão erri
N" 824.166
geral: almanaques, álbuns impreseCaa
folhetos impressos. revistas impres..
sas, blusões, camisas. capacetes:,
LINA'S
itar irro.s, luvas, peças inteiriças para
vestuário. quepes: charutos, cin2eCABELEIREIROS
ros, isqueiros: deter g entes, líquIdo$
I', a a en tr : Francis a o Pereira de detergentes, preparados para polirv
Souza
gasolina, lubrificantes de qualquer
, Local: Gua !labora
espécie, óleos lubrificantes, querose-+
:
ne: automóveis para criança, bua+
tão da Cabalalciro.s e lhos bonecos, papagaios de papei, na.
A r ! iaet.:
cosmaticos em atoai
no e plástico; serviços.
N" 824.172
e: 1- . :'2neLeo Pereira
causa
naba
Iene
Nem: Comercial

Requerente: Gilberto de Santana
Pereira. Hercília de Santana Parei
Requerente: Clube dos Lojistas do ra Pilha, Walkyria. Pereira Santos
Joselita Maria Pereira de Aziveclo.
Shopping Center Iguatemi
Maria Carmailta Pereira Borges e os
Local: São Paulo
herdeiros d . a Consttelo Pereira Borges, Claudete Borges Bandeira. ÁuClasse: 32
reo Pereira Borges, Aurivaldn PeN9 824.154
reira Borges e Edson Pereira
Local : São Paulo
Classe: 33
. Titten
.

Requerente: Earegia 1 imil oda -- Empreendimentos e Administração 5 IC
Local: São Pa ulo
Classe: 50

s'2\

R rqueren

ESCOLA TÉCNICA

UMA TARDE NO
SHOPPING

oA.

RAIOVOLKS

4••••

SU- PF R
itiOUSTRIA BRASILURA,

Requerente: Impla — Indelatria e
Comércio Ltda.
Local: Ca :'t

ALS4 - Orçtenizaçao e adrrenietrea:ão S. Ai
Rcut

Alei/ -- Ora a n iza eão
Ari 7 rniii., 1,(. ão S. A .
Local: S:in Paulo

11 Tina-Ni% 2
7
?go 824.173

01-ICIAL .(Seção JII)
lâmpadas, toriadas, fios, soqueis,
ete.), apare
lho de Iluminação, trena-

Janeiro de 1968

Irt

No 1124.182

!ornadores, aparelho de iluminação
públiga, anúncios luminosos, apara- lhes de atuação elétrica etc.
No 824,177
• ..

E

Requerente:

Requerente: Comer
e Agrícola
Mendes Ltda. '
,
local; Paraná
Glauca: 45 e 50
Artigos: Feijão , Arroz — Farinha
de milho — Farinha de Mandioca —

Requerente: Cocelpa — Cia. de
Celulosé' e Papel do Paraná
Local:
. _ Paraná
. .

mited
Local: Londres, Inglaterra
Classe: 48
Artigos: Perfumaria, cosméticas, dentifrícios, aabonetes e preparados para
• o cabelo; artigos de toucador e esOvas para os dentes, unhas, .belo
e roupa
N, 824.114

•

N

limirADA
••Calcanos Mankers Ltda."
Requerente: Calçadas Monkeyba
Ltda.

•

Requerente: Eguitec Equipamento,

No 824.184

Local: Paraná

Em .79-1-1987
R" 834.175

Milho
9 824.183

ISQUITEC1

•

MOIIIKEYS.

•
Requerente: Francisco Mansano.
Local: São Paulo
Casse: 45 .
Artigo: Sabão.

cl

Técnicos de Engenharia de Inebndk)
Limitada
Lodal: Balde
Classe: 18 •
Local: Batia
Artigos: Agendas em branpo, bilhetes
de ingresso e de passagens, bloeee
pua tações, cálculos, •correspor0
denela, desenhar, escrever, cadernfik
áõiv-ttiiàtd . INt 1:41.84
tas em branco, capas para ~unser?.
tos, cartões de Identidade e de irld•
.Requerente: 'flicolar Ltda. Comércio tas, cheques em branco, duplicata..
de Lás
.
envelopes, etiquetas, faturas,
Local: Paraná
fiscais em branco, notas fiscais, ao.

%misse: 38 7
' Artigos: Celulose, Papel
N9 824.178

N9

I" É

Classe: 8
Artigos: Extintores de Incêndio
Classe: 60
Artigos: serviços de- eXtebila da
combate ao in
14¥ 824.193

1

Z. Atkinson Li-

Qu

Raeuerente; Rquitee
Técnicos de Engenharia de
Limitada
Local: Balda
•
Classe: 7
Artigos: Tratores agrieoles e suas peatee •
tos integrantes

COCZLPA
' PRA:0

834.189-91.

824.119

00 éliLE DO /MCI -

"Bania Vale do Iva"
Requerente: Frigorifico Modelo Ltda
Local: Paraná
'Classe 41 •
Artigo: Banha
2.19 824.180

Requerente: Piertuo Gotti
Local: Paraná
avaras 21
Artigos: Jamantas — Tanques pf

tas promissórias, recibos em Ismael

Ne 824.193

te WutTEC\1/4
E QUiPAMENTOS)
TÉCNiCOS DE •,„
ENGENHARIA DE,
INCeNDIO LIDA
Titulo de Estabelecimento

Eqpizatanzo•
transportes de combustível; 2) Tan- Requerente: Equitee
Ice Técnicos de Itrh
ques p/transportes de combustivel:

.

a) Tanques subterrâneos; 4) Carretas; 5) Jamantas; o Truq ues e tril-

* CAFÉ

libes (terceiro 'eixo); 71 Tubulações
metálicas; 8, Construções metálicas
No 824.186

SIQUEIRENSE

Local: Bahia
Classes: 7.
GO
14' 834.194

CINDERELR
'SALVADOR-43A

- FABRICA .LAMAR(
'Café • Siquelrense"
Requerente: Ltmsen Ltda.
Requerente: João A. de Carvalho
Local:. Paraná
ARTEFATOS - . DE •
¡Indo de EstabeIecimeingade
Local: Siqueira, Campos
Classe 11
•Requerente:
~ice M. Trila
tietrlClasse
41
.Artigos: Artigos e aparelhes
Local:
Bahia
.
CIMENTO
LTDAI
-e
eletsdaices.
Aparelims
de
luz
Artigos:
Para
assinalar
diaténguir:
em e
249 824.195
Café em grão torrado e moldo
fluorescente, omadeneadores, comutadores. baterias, acesserlos de apare824.181
Requerente: ábrica Lamas Artefatos
lhos elétricos (Inclusive iffilyttlea,
de Cimento Limitada
•
lAuspada -4, tomadas, fios. menet"
etc.), aparelho de Iluminação, trensLocal:
Bahia
fonnadores, aparelho de iluminação
1•T, 834.187-188
pública, enfiados ~Monos, *pareUme de atuação elétrica ,etc. •
'Ar 334.176
n

FZROLA

1, u men
Reur.rer.'. •. tumi LLda.

Local: Paraná
Clame

Artigos: Artigos e aparelhos elâtri-,,i

coa e eletrônicos. Aparelhos de luz 1
fluoresainte, emedensadores, comutabateria; acessórios de apare-

elétricos porlusire válvulas

NEGRA

'LAN/kik

Ind. Braitit •

Requerente: Fábrica Lerner Artefatos
de Cimento Limitada
Local: ,Bahla meá Aril
g os: Azule/jos, ladrilhos, comonimermwarre)
gõs, mesa de pia, lavanderias,' tan•marmorites, todos
Requerente Comercial e AgrIcola ques de cimento econstruções
para
Mendes Ltda.
Local: Paraná
1Chiam: 4
Classe 41
Ar!igoz: Granito em bruto ou par.Artizel reijf.,3
cialmente preparado

Requerente: Cerealista Braga Ltda
.
Locai: Bahia
Classe: se
Artigos: Ações, apólices, bónus, bilhetes de passagem, blocolLiciaro anotegões; cálculos, ecuregponelettc18*, desenhos e escrever, cheques em branco
capas de papei e papelão para documentos, duplicatas,. envelopes fa.
turas, livros comerciais, fiscais e • de
contabilidade, notas fiscais, notas
Promissórias, papel de embrulho, sacas de Papei. recibos em branco

•

•

a 2
41
ala.a.;:oc; ca,- a, secas e em conserva.
Ilrn:

Para. LIN

(10CC'S,
baj;111e;,:u..‘'. 15a1
secas e em conservc,
tas in
/a ta anc t idas. extintos alimentícias. (ares a:mira:unos,
duia in p aina e em conserva
r? 1 . 191-99

e

Ns.

211

• e .1.. n •••.'1 á

I.

j

."1-3r.

-

,

s,

ri•

,:.

4Ã- 0 PREUARE.

k

r 1M E 14 ilWRONTO

SEU LEITE COM
RGUA; MUCCA
JA' SAI PRONTO
DA VACA PARA
VOCÊ

-querelar : Cavo
ote :Jata:riais de Ci.caaaao Ltda.
Local: 11; 1aa
Cla•sa:
Setviças; Truntaila Cs e d'atutlaiçâa
de cimento a granel
4rtig0: Cintns

•Ina

eira Neves

IV,

•

824.212

Raqu a rtnte: St rba S.A'. EmpreendiClasses: 41
mento ,: e lotplawa y ;i0 de Erapre:,,ts:
Frase dr Propaganda
Local: Bahia
BEVERLY
Classe: 38
N"
cm
brauco,
'oilhetcs
:
Artigs: Agenda
.
COMERCIO
de incresSO e d p pa ,aacem, blocos
,
correspons
para anotaçõea calcado
DE CONFECÇOES
dências, para desenhar e escrever,
papel para cobo g ra mas e radiogramas,
SALVADOR-BA
capas de papel ou papelão para documentos. cartões de itlentalade. de
SALVADOR—BA.
visitas, cheques em branco, duplicaRcquerente 1?;ert- la Comercio de
tas, etiquetas. faturas. livru ,. comerConter, or ..; lida,
Pt dia; Araujo Pium
Recita
Ciais em branco livros de contabiliLocal: latina
Bania
a
dade, livros fiscais mio impressos, noCheaie: :31;
(lasses:
41
e
43
fiscais.
notas
promis4irias,
recitas
Titulo de Est alasteeiment
Titilio de lalabelecinicico
bos em . bi•anco
...a.
Classe: 25
N • s124.213
• 1;24.207
diplos
.Ai tigos Acões, aponces, bônu
mas, isplays, flâmulas mapas. maquet'em, obras artística s , mimeis. planNSTITUTO
tas de obra projetos desenhados,
prospectos de fotografias ou desenhos,
vIAÇÕNICO
rótulos artasticus. 5C105,
títulos, taboletas
DE PREViDÊNCIA'
Classe: 50
Serviços: Empreendim en tos e anplanE ASSISTÊNCIA 1,
taçáo de empresas
11`.0. B RAS,
.
• 824.200
N9
SOCIAL t
kl,equecente: Serba S.A. EmpreendiRequerente: Confecções Bebert
mentos e Implantação de Emprésas
Limi ti clu
Local: Sabia
Requerente; Tas; litt o Ma eérii.zo
Classe: 33
Local: Bahia
Previdência. e Assiste:teia Social
824.201
a- 1.M.P.A.S.
Classe: 36
Artigos: Camisas, calças, camisolas,
'
Locai: Bahia
fardiaj colegiais e para trabalhadores.
Nome Comercial
gravatas, lances. meias. cuecas, vezN ç 824.214-215
r
tic:c. s, ternos, ioupas inteanas para
; ¡
sanhcras,
homens
e
crianças.
Fralbanhos e para fins
k' r'00102 „o . * da s . Roupas para
espora ivos
t...............i.r s."' --:.---, -,.....

CÀBANA
DO PEDRO

•.. •,,,,,s, •,

-10TEL

Requerente: Pront aferro S. A. IndúsN 9 824.208
tria e Comércio
2,ABOCLO
Local: Bania
Classe: 5
MARCELINO
COMPROBEL
Artigos: Ferro e aço
___.-.-------- 71nmos DEPOSITADO FM 19 DE
COMERCIAL
SETEMBRO DE 1967 •
Requerente: Baymundo Pacheco
DE PRODUTOS
Sá
Barreto
Na $24.203
Local: Balda
Classe: 50
,
DE BELEZA c2)
Scrviços:' Serviços de hospedagem
LOJAS
LTDA
• Classe: 41.
Artigos: Doces, frutas In natura, cm
Requerente: Comprobel com. de
FERNANDEZ
conserva, ou cristalizadas, refeições
Produtos de Bc!eza Ltda.
prontas, sorvetes
Local: Bahia
SALVADOR—BA
Nome de Eniprèsa
N9 824.216-217

:

Bt

Se: 4
t m bruto oti par-

c151n1 Cnt ,:! prepariido

1-Zequerenic:

t.-

;

C':.
Ti t Mo de I
•N • •

a

saia;
.3;
.
.•Ice:ii

rd()

--

SUSY-'s
3OUTIQUE
SALVADOR
13AHIA

.

laaptereate: Clcdes de Airnetaa
Local: Bania
Classe : 36
Titulo de F.,,tabelecimento
a..
N" 824.220

C©r,,020ROT,3[20,
Requerente: Comprobel Com. de Pre..,
dolos de Beleza Ltda.
Local: Bailia
Cl,pac:
Ctfateros do Arta • os: Perfumarias. et,Si,bi.notes e premét icos, demiti
parados para o (*,ti);':0, :.rti...;os de toa.
.
cacto' . e e: cim a; para t ••.: dentes,
cabelo e a p pa:. ;lb:ai:vantes de cs.o
1 cm toucador. aert ona p.tra toucador,
amoladores de là

as e navalb„s,

aparelhos para: ali: ar cabelo, barbear. cachear cabelo, cortar cabr:O.
escovar cabelo. frisar cabelo, s,ccar
belo; arinhos para cabeio. arminha;
para pó de arroz. atonia ti.:adores de
perfinne. aardoliae. barbas pc.-.1i(aa
,:•, rarnaVale.'enS... be
:• • • ¡can (exceto earl
cl r 'ticos, cravon parn amaa0.
lagem, ie para toucador. c.romes
para na,••"-em. cili •a acatita-1s, co' meticea. crism a para batdio. pr. iaradas para a Ctli is. (leni. ii ciei as, ziét,;latOrio.- , ,

de:'CliararriVs,

akstAv;•!); •

toucador. 1 ;Jos de barba, para
manicure e para maaaalor, tias
limpeza de &tat e , fivela ,' pata eal.•
fixadores pit: • a toucador. 1 • • Ites fai
toucador, fritaa,s para perfana a a:a
e • ••migações pc • a: p iadas.
ceriana rartumada:-...
toucador, iiiacINO, lámi -• as liara 1,,,
N
ba, lanojaa, perfumada. lur;a;
ti' . •
banhos. artica spata
obreias purfoinadas, Óleos peraaaa.
•-a
papéis podam:Idos e empoados,
tas dentifricaa; e p;: r a birbear a. a
tilhas de cheiras. pradato. , para t
belezar a pele. perfurtle!;, PVIlt CS,
tanas po.stlea-. petrab'a pi a 1.c.
N"
824.210
dor. pinça, et •-• toucador pit.,•;;Regia.) ente: C:asaa Fernandez IMura, para. C: •
tola dor. PV:
if-i0TEL
c t ação c Comércio Ltda.
po
• •:
a u•
bigeac,
:acatas
ou
re•
CIMENTOPRONTO
Local: Bahia
tio
para o rosai. po.
Cia.sses: 8 — 11 — 34 — 40 e 50
GABRIEL.
cador, pompons para. pó 11 ,, ar. • a
Titulo de Estabelecimento
preparados para o embelezammtp
MATERIAIS
—
prfp•i Para o ca • c a a. e'.CRAVO E
N ..' 824.204
carodc toucador palveriradme , ae,
CONSTRUÇÃo
l.''i'ltimer.
Fades P aul. Ca i "; e
CANELA
salaõea para barba e perfantaka. ••-•
ONDE O MELHOR
banttehas, sabei". Sais petflai.;;;:aa
LTDA
saquinhoa do chi ir'. - , ampota". N
NA- 0 CUSTA MAIS
perfumado. unhas pa.ti e as. vati
RetraCrente: Raymundo Pacheco
lacqucrente: Clinell'Aprolito Matea n 11,4 •
dores de pó de ,urro:'.
Sa Barreto
CARO
riais de Construção Ltda.
perfumes. vaporioadcres de t Aro
Local: Bahia
Local Bahia
Requerente: Casas Fernandez ImCasse? 41
tv()F. de icrataaor. VerniVe-: naco
Classes: 4 e 50
portação e Comércio Ltda.
Artios: Deco. - frutas Iiiirceic.era, ese
Titulo de Fstabelecirati.:o
Local: Bahia'

DE

pana

-o
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N9

821.221

Classe: 48 _
: Pasta ou liquido para alisar

cabelos

griDORINHAS)

N9

824.228
•

guTomcfvEis

AKEBONO

Requerente: Assis
Local: Bahia
ClasSe: 21
_*Titulo de Estabelecimento
N9 824.222
.

I

IND. BROMEM%

Requerente: Confs.saiies Aktoono
Ltda.
Local: Sito Paufo
ALIANÇA
Classes 36 ,.
Artigos:
Artigos
de Vestuárjo e rOUTiCEA 3":"i;, :3 I LIERA pas feitas em geral,
cai:aluis, camisa-,
tez; camisolas, cuecas, pijamas, bluRequerente: Aliança Comercial
sas, !metidos, casacos; paletós', capas,
de Armarinhos Ltda.
Suéter, cachecols, gorros,. ,eintos., gsas
Local: São Paulo
•
-vat,lençosmicgõ,-fral
Ciam: 11
das, cueiros, guardtts-pós e ,meias
Artigos: Ilaterias de cozinha ou
,
atensilios de cozinha
. .Ns 824:229
Ias 824.E23 • •
•
a••

ile

824.233

ARPA

)

Xxia.' 13:_ras11eJán%

ira -

BARASCH

R s querente: lama Arte Indústria e
GRASILÉIRA,
Comércio de Artefatos de Metais
Ltda.
Lesa': São Paulo
Classe: .11 Indústria
Artig
_ . s: Abridores de-garrafas, ecin - Requerente: Tiatasch
=frua dd matai
Metalúrgica Ltda.;
s- a ', •
Local: São slsauloNO 8214.224
Classev 11 .
artigos: Estampes, dispositivos de
aBOTIOABAL
usinagem, ferramentas, para! USOS,
,aai1eira t
rebites, parcas, dobradiças, molas.
',. Ind..
.arcos, tampas, pinças, prendedores,
I carretéis, presilhas; chaves , de ParaResuerenter Verónica Trevisoli
fuso, •placas, estõjot pinos, caixas
Gerbast
de metal, atas . e tubos metálicos
Local; São Paulo
Es 824.230
clame: 42
Artiaas. Aguardente
2.19 824.225
IngORT KIT - ,
-

ANIZAÇILO REPT
CA DB OONTIgo=

Requerente: Arpa Comércio e Representações Ltda. .
Local: _São PaUlo Classe: 4
Artigos:" Madeiras brutas e - benefl'NICROPER\
dedais aplainadas, resserrrados, cabos
Ind., Brasileira
de vassoisras, galgas desarmadas, forro, assoalhos, peste mecânico e
#celulose _
Recillerente: Marotas Moldes.,Para
Pléaticos e Níquel Cromo Ltda.
Pl s 824.234
Local: São Paulo
1
Classe 5
Artigos: Moldes, aço, adesivos metáJIINDIA/_
alpaca', alumiai* aparas da
Ind. Brasileira licos,
metal, Metais em barras, bronze, coRequerente: Construtora Judiai Lisa-. ore, gusa, chumbo, ferro, metais fun- Local: São Paulo
dtdca• mang adas, ligas metálica",
soldas metálicas, =qual, platina, suClasse: .16
cata de metal e zinco
Artigos: Materiais para construções
e decnkações, areia, azulejas; calhaa,
N9- 824:241
cimente, -cal, caixas d' a, caibras,
pertas,
janelas, ladrilhos,
HOOLORGRAP portões tijolos, tubos de concreto,
'
telhes, tacos, tanques de--. cimente,
asileirap.
vigas; Vedesianas, vinte. 'casas prémoldadas s
". .;
•
'
N9 824.235'
Requerente: O
' ttani:sai Indústria
Gráfica Ltda.
•
INGELO EIETT-0- •Local: São Paulo
Nd, Brasileira
Chuise 88
Artigos: Agendas •era branco, albino
branco, bobinad de Pa pel, bloco'
Requerente: Madeireira Angelo Miet- em
da desenhar, blocos Para escrever
.
. . '. to Ltda.
Cadernos - escolares, - brochuras na;
Local: São Paulo
Impressas, caisSia de PaPelão, car
Classe 26
de-tõesdvia,nlopfhs
Artig oS: Armações para s baloões e r.edulose, =hes de papel, nietit-borpara vitrines, artigos, de. madeira ao, papel almaço, papel
Papara caixa tapume, batedoras de car- pel para escrever, papelcerta,
para uune, caixas, caixões, caixotes, cavale- pressáo,c_Papelão para qualquer
fim
tes, engtadados, escutas, guarnições
de madeira -para utensílios •doinéstás,
Nv 824.242
cos,, 'palitos, tonéis, suportes, de
;
•
madeira
N9 ' 824.236
a
"

, Brasileira

Requerente: a For-git", Indústria é
Comércio de ' MOvels Lidas ,
Local: São Paulo
,
Classe: 40 Artigos: Dormitórios ,'Coaiuntos" para
salas de jantar e visitas,. Cadeiras;
mesas, poltronas, sofás safas " unia,
estantes, escrivaninhas,. ~tina,

•

'" • WENFER

.

-Ind.
,

•r

Brasilejfa'

Requerente: Wenfer
Comércio oe
. Ferragens Ltda.
Local: São Paulo • • Classe 11.
Artigos:" alicates. brecas, bigornas,
T:eq :ererte: Luis Trombini
cadea das. s enxadas. -pintadorea, pá,
Dosa': são Paulo
plas, -I picaretas, - piegas, . parafusos,
da-se: 33
Pordes, saiba para pias, serrotes, terTi lubs
cónjuntos
para
cozinha
-ecapa,
móPi 54049 — 28-12 veis pare, rádio e belesdatirea, mes.1-‘ neiras', tallutdatras. trincos. sangues
J. ritANcisco
de metal, trilhos Para portas de 'cortabas de centro, balcões rer,
N9 824.226
válvulas sanitárias,: moldes Para

k.OR

ONITIM

Requerente: José nevai

Classe 41
Artigos: Arroz, feijão, batatas, fart. •
nhes, féculas, farinhas alimentie.iaa,
de, cereais pomposba ou não,, fubá,
milho, café, chá, cebola e alhos, er•
vi/has, lentilhas, grão de bico
• 14 9 824.240
AIL

JA 8AHIA_

I. NOVA ART'S

W

Janeiro de 1968

Ind. Brasileira-

•
Itequerente: pundição C. A. át.
" • "Lticla.
'Local: São Paulo
•
Classe 5
Artigos: Cobre, alumiai°, brame,
aço, adesivos-metálicos. alpaca, ape,ras de metal, metais, em barras, gik,
as, ferro, •'meatis fundidas. magamês, .niquel, , soldas ...metálicas, platina, sucata de metal e zinco
Ns 824.243

vários fins

ruam=
and, Mrasileira

Ne' 824.237
"Bscoz_A..s

n VIVA u
•, Ind. Brasileira

Local: Siso Paulo
DAS.DDLTA
-36
Artigos: Blusas, babadouros, bisa- Retsuerente: Plurimte Indústria Qui- Requerente: Dr. Antônio Vanuta ¡Requerente: Amarinhas Viva Ltda.
Local: São Paulo
res, cintas, camisa", calçaa, nau"
Local: São Paulo
mica Tãtda.
classe 33
corpinhos, combinações, camisolas,
Local:. Ma Paulo
'Classe 12
Gênero de negócio: Ensin
gre.vatas, leneoe„ roalateauX., meias,
Classe: 2
Artigos: Colchetes, dedais, 'echos,
maiôs, pijamas. -Pulover. Pegnoir, Artigos: Concentrados poteinoSos, po.
824288•corrediços, fivelas, grifas de metal
Paupies cobre de. cbainbre, meter, livitaellnicos e minerait com antipara vestidos, barbatanas e botões
saias. aborta, soutiens. vestidos
bióticos para equinocultura, bovinsuinocultura
e
avicultura,
cultura,
W 824.244
!IP 824.227
produtos medicamentosos, qUilnioteráploos e antibióticos
•
N's 824.232
•i.nd. 'Brasileira
Requerente: Lentichalos, ,Mentiquetra
Uda
MU.
In. cal: São. 'Patikt -•
• Classe .41ss
'Indo 2rasileira
Requerente: Marcenaria Aragentet
Local: São Paulo
Arlágos:-QUeijes
~quarenta: Tecidos Eska Lida
Classe 40
Local: Sia Paulo
)79 824.239 • .
Artigos: Acolchoados par.. wthesa,
•
Classe: 23
tstt••—
arsaklas, berços, cadeiras de molas,
Artigos: Algodão, belbutina em' Peças,
rORANGA217 ,14
cadeiras com rodas, cadeiras semana,
cambratu de linho, casliniras, crepe,
Ind,•
Brasiléira
cadeiras para -escritório, camas com
cretone em peças, damasco de al gomolas, cattisetras, cornas -comuns,
dão em peças, flanelas, fustão, gases,
gamelo, temei; lá em parras, massa- Requervnt e: Comercial e %lag's' - cole.hões, conjuntos de móveis, crialo-mudo, cristaleiras: clivara, dormiline. Organdi, pescai, ,rstion, sarja.
dura Porant ratu "Ltda.
tbrioa. guarria-etnniSes, guarda -asopecas..' setIni. Unhe em
s
ent
f
L:
cal
:
i.S
Paulo
gedi
vai,: guarda:oura e4 1r,LIrtrAzt_,
Nwrilr~unfaZtateam-" - Pele*
,
.

II

Una-feira 2

en,

as9 824.251

No 824.248

ltOTO PADRIO

t i

gammeenter. Padaria e Confettaria
=ao Padrão Ltda.
Locai: Mo Paulo
Classe 41
Ardam: =o e bolos
NP 824.24a,

•

Janeiro 'cies 196I1 Z.1

DIÁRIO OFICIAL, (Seção III)

11 • VALREC

-Ind. , Brasileira-

7.19

824..256

' COMERCIAL GUAY-r.
,CURUS r

. Requerente: Taioca — Comercial

Requerente: Takesbi Rawanishi
e "mporfaciora Ltda.
Local* São Paulo
Local: São Paulo
Classe: 33
Classe: 8
?Meros
de
negócios
— Comércio do
Artigos: Válvulas para rádios, acenbaldas
dedores, acumuladores, 'aparelhos de
N9 824 .-257
ar atrigando, aparelhos de reagiuração, aparelhos refrigerados, bataNEIMAN
rias, chassis. bobinai, chaves automá- t'
Pis ba SIM!
ticas,
chuveiros
elétricos,
chaves
elét
Ind.
,Brasileira
:
1
(72ffeira
"
'(Ind.
tricas, liquiditicadores, mole:andores,
rádios e aparelhos de televisão
impa , MaUStria e Comércio de
82..252
Madeiras Nelman Ltda.
Requerente:. Oguhnotor Auto Peças
•
Local: São Paulo
Ltda.
mamai
'
a
t
11"
Classe 4
Local: São Paulo
irettãel Bresilexrai
Artigos: Madeiras em bruto.
Clame: 21
Classe 16
Ártigta,. Alavanca de câmbio, amorTacos, janelas, caibros, pratecedores de veículos, aros para vai- Requerente: Untar Lanternas Aéreas arados: para
construções, batentes
calos, breques, calotas; atinaras de
a construções, grades, pisos, porar para veículos, carrocem., carros
Local: São Paula
tas, portões, soleiras para portas
reboques e suas partes integrantes,
Classe: 38
dragas, direções de veiculas, eixos de Artigos: Argolas de papel, balões de
119 824.258
veículos, engates de vedculos, estribo- papel, bobinas de papel, Mias de pade veículos, freios de veículos, guidões pel, papel aluminizado, ornamentos
AG2NCIAS
r arículou, moiam de veículos, paratar
de papel, papel de seda, tubos
ANUNCIANTES
da vekulos, para-choquei de
de papel
veiculoa, para-lamas de veicular, rodas
Classe: 49
de veículos
Artigos: Lanternas voadoras, balões, Requerente: Bias Espínola de Parias
• Local: São Paulo
aeroplanos de brinquedos, avos para
N9 824.247
Classe 32
Jegue e Palmtgolos de Papel
Artigo: Um periódico.
N9 824.253
119 824.259

p recuitcn, •I

Ind.

•

Brasileiru

Requerente: !aduma IndOstria e Congénito de Artefatos da Cimento Ltda.
Local: 13ão Paulo
Classe: 28
Artigos: Argila preparada para cens
truções, calhas de telhados, • cimenta
comum, caibros preparados para construções, gradei, cal para construções,
esquimbehn, 41111141411ei lajes, lambria,
manilhas, mosaicos, parquetes, pisos,
portas, telhas e tijolos
119,824.248
IP

r• Tra: 1P01.1221.3:irei

BOA-BOCA "
712d• rzwilei ra

INDU., DOS DIRETORES
I)B maPRESAS. DO ASII

Requerente; Biaa Espínola de Pari
Requerente: IfercadinhO Boa-BÔca
Local: São Paulo
Ltda. .
Classe. 32
' Local: São Paulo
Artigo: . Um periódico.
Classe: 41
149 824.269
Artigos: Azeite, açúcar, arroz, feijão,
cuminho, erva-doce, ervilhas, farinhas
de cereais, farinhas de mandioca, farinha da trigo, féculas alimenticias,
tubis, linguiça, massas alimentícias,
massa de tomate, vinagre,
duras
alimentícias, grão de bico,
tilhas
e legumes
N* a24.254

Renierente: Bazar Formosa Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 12
i H e iraD
Artigos: Colchetes, dedais, fechos corrediços, fivelas, grifaa de metal para Requerente: Ganteins - 8: Dalmazo
I
vestidos. barbatanas e botões
Ltda.
Nv 824.249
Local: São Paulo

Requerente: Joétly Tatitstria e Comércio de Cosméticos Ltda. .
Local: São Paulo
Classe: 48
Artigos: A.cetona pua toucador, águaa
e colecta, ág uas- perfumadas, arml.
atos, batom camin, ~hm, cera
depilatória, dentifrícios, cremes para
pele, desodorantes, extratos perfuma.
as• esmaltes para unhas, ater pedir.,
medo para toucador, glicerina pertagim" legas para embelezar a pele,
Ida para toucador, perfumes e laqull

N9 824.250

[Ixtd.

tomáveis

N9 824,261

00TrOSIVOIr h+.
exiti-ferruginos q antioxidantes quiROBIN
micos, ativadores químicos, banhos
químicos, decopantos químicos, fluidos I‘ Ind.,,,Brasf 1 Atra
químicas para Mestria, fixadores
químicos, impermeabilizantes
Requerente: José Sazdjian Si Cia.
coe, e carentes químicas
Local: São Paulo
Classe 30
119 1324.22Y
Ártigos: Sapatos para homens, se-I
nef
nhorag e crianças
MAILTA "
' 119824.262
Ind. Brasil.] ei
Requerente: manam wercil Mana
7111120N
_
Ltda,d. .
Local: São Paulo
Cante: 23
Artigos: Tecidos de algodão, tecida
uerente: Industria de Tapetes
de alpaca, aparas de tecidos, tecidos •
Bandeirante 13.A.
de careá, tecidos de irmo, taddos de
Loeal: São Paulo
gordrão, tecidos de linho, tecidos de
ses.e 34
malha, tecidos de linho tecidos de • gos: na classe' .ig: Tecidos em
ramy, sarja, retalhos de tecidos, teci.
rai; na alasse 24: Atacadores, bordos de sEda, tecidos de nylon, mas- dados, brocados, cadarços, cordões,
selina, tecidos de celulose,• tecidos de Tebruns, drOtliteteS. Instilem para
casimira e tecidos de rtsudia
iroupas, enobbnento de panomitretea

Brasileira

,

11 Brasileira"

Requerente: Esteio Browe
Construções Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Coaatrugks

nhas de máquinas.

Ne 824.284

TAPBRIBITA
Requerente: José Carias de Camargo
Local: São Paulo
Claiise 32
Artigos: Designação de rades, desaguo.° de peças teatrais, 2111áZielle
impressas, peças cinematográficas e
teatrais, programas de circo, Program
mas de rádio, programas• de televi.
são, publicaeões impressas, "soripts"
de cinema, teatro e televisão‘
119 824.265

L1LY

. "Nt
•

a. d..
Requerente: Raul Miguel Settl
Classe: 1
•
Local: São Paulo
Artigos: Abrasivos químicos, absor•
Cl
.50
- ventes quimicos, aceleradores qufmL- Artigos:
Serviços, escudeiria de ,au.“,&res químicos, adesivos
cos, ace~

químicos, agentes químicos, gicalia
químicos, alcalinos químicos, ant1-

WMW

lo In. ,Aeme31.1e3.ra
Requerente: Stid S.A. Sociedade
Técnica de Instalações Industriais
Local: São Paulo
Classe 8
Artig os: As segnintés máqulná:
achatadores, acionadoras, adelgaçada.
ras, atiadoras, ajustadoras, abarca.
tadora.9, alisariam.% aplainadoras, arqueadoras, arrolhadoras. aspiradora.,
beneticie.doraa, brunidoras, centracederas, clamificadoras, coletoras,.
compressoras, condutoras, construto.
ras, cortadoras, bobinadeiraa, bordacidras, debruadoras, debulhadeiras,
calandreiras. ealadefras, costureiras,
cavadeiraa, derrubadeiras, despolpadeiraa, dobradeiras, elevadoras. eme
' pacotadoras, impressoras, lixadoras,
moedoras, retificadorae f refrigerado.
ras, sacadoras, serrealeiras, soldado.
rue, sopradoras, torcedoras, torneado.,
rua, trituradoras, ventiladoras, e ain.
da motores, moinhos, prensas pneu~toas, martelos mecânicos, teares,
tornos mecânicos, turbinas e ventoi-

itP . 4.1171g 1 EVAW0gLIcia

Ind. Ê, Rrp's il

,/ Indasi1eir et

Ias, etiquetas dr pane, tilas, fitilhas,
fran;aa„ galões, laços, pavios, ping. ntes, pom-pons. rendas, saem-, telas
pau. , bordar e alues: na classe 34:
Capachos, cortinas, corthiadoe. en•
ceirados para a chão, linóleos, alm,.,
dos, persianas irtóves e tapetes.
219 824.263

e
; 1,. •
el".". PAUL zo..? e • .„
r, inordoczata
.111111118 13
Ugimitita bauilinn

I

Requerente: - Prot. Eugenio Monteiro
Local: São Paulo

Aplicação: Publicações em geral, a
saber: Almanaques, ag endas, união,
rios, albuns impressos, boletins, can

tálogos, folhetos, /ferinos, publica.
dee impressas, livros, jornais, revia.
tas, tragos de publicidade, program
más
radiofônicos, televisionados, pe.
ças, teatrais,
cinematográficas e civ.
canoas,.

Classe 32

11.9.8244268
I

-

PROMOVE,,,
•Taddetrie Brasileira]
Requerente: "Promove"- . Promoções!
•
'de Vendas Ltda.
São Paulo
Aplfeado: Local:
Aparelhos elétrico -do:mis4
ticos em geral
Classe: 8
Aplicação: Produtos alimentícios eia
geral
CUM flif

Áa,,_primeka!!

DIA
:

N.9 824:267
u

de otglu,
~4~
tkpeS de
/' # • • , "plica
C
ues, netas p
otas fiscais, passag
e títulos
824..214

111~110
x

itx

kr.

Paria Pereira
o

e. :16

d

laKAII ;VÃ.AIMIÉ TRAQ AO II? AltTI OIP ACZ5 ÉS E COlitRCIO

"-

íleax10

Requerente: Parkam S. A. —
Participações e Com
Requerente: Cismotieeis Levepronto nWração,
•
Local: São Paulo
Classe: n/e
140.41clade: São Paulg
N.9324.276
,Ilptegoef Mb~olas
g_r-.
cerataive
çlasse: 41

11211104

14.9 824.269
n

aUROTRQN
L

AUREE1

P413211GETVisPI

IND. BRASILEIRA

.Requerente: Eurotron Eletrônica

Ltda.
1,ocaUsto Paulo
:8
es
Articor Amplificadores, rgç
&&.3 g illgtbmas ah peça catre

Requeren,te: Pacifico Industriais e
Comércio Ltda.
Classe: 11
Artigos na classe
',tical: são Paulo
1 •9 824.276
PA4NION-SPORT
Ind. Brasileira"

inelbidlo e lykibe

MN,

• /4.9 924.210

BERGERMAN
IIN

A SI LEC IRA ,

§e9lio iii)

of19.0.1.

Janeiro de 1968

UNI

319. 864.161

%

Is g
lado

a

Classe 21,
de o

:

efitã

Requerente: aiIg1a ladnetrôaa
Girattel L
ffé0
Çlaase

Artigos; Agendo em breu
eia Togue, solam de
•
para eeitrever, caixas
440-4. 414"
derrice molares,
Vialtae,
celulose, f
f6lhaa
de 144
envelpPea, g * ar~
. ,,J cle PO% len
de...
-,ma~,pael • PO4 de
: Oomseol
Imporiae pratoe d
nie Req
Para
"toorke
N9 824483
Classe at
Ame, faia% milho,
leat41,13.e,
'IITILPIDADZ3
AMTPQA0 %SN

TER:CIMA '.

00,

Requerente: Terezinha 'Peruando
Pereira r
usai: São Paulo
desse
título
N 9 824.268

INCORÀI INDU8-.
..TRIÁ. ÕØMROVQ_ Bk'
rtEPRESENTAQ0E5
ART
OS, DO
. AltAld E1TAT8
Requerente: Antônio Rasteiro

oebóla e 41130,8.
N9 84.2fie
*
n

•Ind.

1 Requerente: Pererê — Auto Pôso

Alfc480
Louca: São Paulo '
Classe 11
Titulo
N9 824.284 , .

Requerente: Pashion-Sport Malharia
e Confecções Lt4a.
Locai: Sio ¡Paulo
Classe: 36
Artigos: Malha e confecções
N.9 824.277
.• .

PE Nu

Ltda.
Local: Cão Paulo .
Classe. 41
•
(Artigos: Álcool motor, dou pau *ri

:m1110,010, /lindos oombusavele, fita.
'doe lierritiçantes, gila para iluminar.
ção, 8114.408 hártireantbs. gordureS
Para dlubrificiação e iluininaçAS;*
óleos
lubrifiontes, Oleou pura amqrr
temam
aleoe Pal! 8411:e91"
!gieiMeo..iefiriadó,
/"'á
querosene, lenha

gaaolina

IQ. 824.290

"
,i,. s), _. 1
. iletra
MOI.
i
VALOOL 0
Ind.Wats il e ira%
Reggel~:
Ind.
iáras e ire:
vule~, Peru
Requerente: Produtos /Metrô:gelos
Reguerenta:
Me Ltda.
211000
TO4e",01.
atue
Soidedade
aik•
1+0011: 810
Requerente: Madeireira Vila Velha
Ciaste:
Ltda.
Clame
•
4,14, 104 EJA9 Peala0
Ar
'Artigos: Amplificadôres, toeptote de
albnne Impeed.
Artigos:
&roais, se
Local: São Paulo
kedfo h Retem de proWeivo contes
Classe: 4
q1.10, Obus impresso& értnattdo,
s ' "I'Pre80041
livros,
pr:gAri
incêndio e • roubo
Artigos: Madeira em bxuto. Vou par- meto, impresso, Itero._ prokeneal
Me"'
/73, e£4.271
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"p112595.

0 • Pau

Requerente: M.'

c seClorato
regiear'
desse: 33
Titulo

qtret

o

Local: lilv:Pwalo

'arkiffifi ?ig4.48 1 NiiPteg

51't 814.03

áttfeRútil

Ind •
Requerente:
Local:

Sp.03 .11.4 • Liter '4f,ste:

Requprente:

•
lese ejetak.

8(4.288

•
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~dates Req~t "Clame
11
Patão

VC690,1=adee irr4;.
824.

••nn•

•

U9AL

g o PROEESSQB 0 -

Bréatiotos.
Ind. . zrae 3.49 ira
ibuidora de Remem Requere ate: oratrL.20 Professou" "Ir° airti=tritigead.°
Requerente:
" Stir Et&11.
ppm

Local: São Patão
C
• 42
oferAg'
nque 'Ltda. Mágoa: Aguard'olkat.%
seque/lente: A ‘.P
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Classe 21
: Alavanca de câmbio, *morres de 'veículos, brequea calos
câmaras de ar para veiculo%
Mos para veículos, carros reboques
• suas partes integrantes, carrocetias, dragas, eixos de veículos, engates de veículos estribos de veíçtiloa,
guidões, rodas de veículos e freios
de veículos
N9 824.294

j1:2WIRO gRiW E
GERAL "E O BOM: 417
Ind. Brasileira
Raquerente: Hennenisildo Pascios
de Almeida
Local: São Paulo
Classe 41
de
Titulo
.,
- -N9 824.215

BAT AT írmas FR I TZ
ND. • BRAS.

OLEOU) DE IDOLOS
Ind. Brasileira .
Requerente: Mário Benassa
Local: São Paulo
Classe 25
Artigos: Figuras, figurinhas, flâmulas, gravuras, imagens, pinturas artisticas, selos e taboletas
Classe 32
Artigos: Almanaques, albus bnpresaos, calendários, folhetos impressos,
estórias impressas, jornais, livras e
peças cinematográficas, televisados e
teatrais
SI9 824.297

SWX0 DA 'TUVE!!
iTna Presileira
Requerente: Mário Benassi
Local: São Paulo
Classe 25
fatigas: Figuras, figurinhas, flâmulas, gravuras, imagens, pinturas artísticas, selos e taboletaa
Classe 32
Artigos: Almanaques, albuns impressos. calendários, folhetos impressos,
estórias impressas, jornais,. livros e
peças cinemateg ráficas, televisadas e
teatrais
N9 824.298
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reto, colas, defumadore.9, inseticida •
defris, líquidos, sabões, pés e produ;DEKAMAR• _
tos desinfetantes, desodorantes, re1 std láractlelxim
médios contra doenças de plantas e
fertilizantes,
formicida;
animais,
guanos, inseticidas, uguentos vessris
nárlos e vacinas veterinárias
Requerente: Dekamar - Coméacio,
1isdtstr1a, Importação e Der *taça°
• Classe 6
Ltda.
Artigos:
Acoplamentos
axiais. alaLocal: São Paulo
vancas
mecânicas,
alavancas
pisara
Classe 21
de máquinas, anéis de seg ma: ias
Artigos: veicules e suas partas inteanéis partes de Máquinas, an deaagrantes: amortecedores, alavancas de
nantes para motores, aquaserloras tia
ciunbio, braços de direção para veímáquinas, asastes, asneara a sal
culos, eixos de direção, molas, paraques de mataras, ;:altes e Iras ao
lamas, para-choques, para-brisas,
máquinas, balanceiras, barrs3 a eupedais, rodas para veículos,
ses de máquina bate-c ase.ss,
.1•NG4LTER
terminais
-,aneiras, bielas b raia tas
aas • h als-aulica benzina,, bar
N9 824.300
raliquilia;:.
ni
coaciaS
pa ss a
Requarente: Empresa Lira
pano-a
"c1:.t:efs"
enk., ‘,11 naOrt...;
Sim:altar Ltda.
TERELUCIA
ira
s as, caiares de maLocar. São asaao
r Ind. Tzracileira
quinas, coniwc O1C S.
comu asa( rss
Classe .5a
Ide Vaso, de velocidade, de man
&tasca:
Como
rara.*
de
Requerente: Bar e Lanches Terehl- para s usada pela requerente em conaciaus e cruzeta:, de maquila Is,
dinaniss, elet.rot:tm., êroá0los, cnneeia Ltda.
o de limpeza e conservação , ralas
de cana, de serra, facas pai te
Local: São Paulo
de
-prédios
de maquinas, !filtros de maga:las,
Classe 41
Piles de mia; alma, fórn:im c12 maçaiArtigos: Lanches, churrascos, pizzas,
N" 824.308
nas, geradores de corrente. graus,
e refeições prontas
guindasts a juntas a lançadeiras paNs 824.301
ra máquinas, cacos, mancais, ar E4CUDERIA MUG 7
fricção, máquinas abanadors, as a.Paulo —
pAIm—nEACH
tadores, adelgaça c: ora s, afiado! as,
Y
ajustadoras, alargadoras, alimen aInd. Brasile£4c%
doras, alisadoras, alumadoraa, tur.asRequIrente: Wilson de Oliveira
sadora.s. apalinadoi as, amassadoras,
Requerente: nane Indústria Textll
C mpos e Odair Besi asila
arrolhadoras, aspiradoras, a tarsaehaS.A.
Local: São Paulo
doraamáquinas a vapor, batedeiras,
Local: São Paulo
Classes 33 e 38
beneficiacioras, bombeadoras, bruniClasse 36
Titula de Esta betecimen to
dosas, máquinas burrilaeoras, cataArtigos: Meias para senhoras
-—
doras, centrifugadoras, classificadoNa 824.309
ras. coletoras, compressoras, condenW 824.302
sadoras, condutoras, canstria.oras,
cortadoras, máquinas de abrir, de
MILANO
"GIREI,"
acoplar, máquinas de bobinar, deInd. Brasileira
de bordar, de coser, do
Ind.Brasileia tiruadoras,
costurar, de cavar, de derrubar, de
drenar, de engraxar, de estriar, de
Requerente: Filme Indústria Textil
Requer ruis : "Canal" - Comercial e explosão, de extração, de filetar, de
S. A.
Local: São Paulo
Driporta dora Elétrico Ltda.
roscar, de salgar, máquinas desnaLocal: São Paulo
Classe 36
tadoras, elevadores, empacotadoras,
empalhadoras, encanadoras,, expiaClasse 2
Artigos: Meiaa para senhoras
Artigos: Absorventes químicas de medoras, furadoras, impulsionadoras,
N9 824.303
poeira, acetatos, usados na agricul- lavadoras, lixadoras, moedores, pultura, acetoarsenito para agricultura, verizadores, rachadoras, retinadoras,
MINI.-NET
ácidos usados na agricultura, na secadoras, separadoras, ;serradoras,
Ind. Brasileira
horticultura, na veterinária, e para soldadoras, sopradoras, torcedoras,
fins sanitários, adonidina para vete- torneadoras, urdidoras, máquinas
adonisvenalis, gera veteriná- ventiladoras, martelos mecânicos,
Requerente: Pilene Indústria Textil rinária,
ria, adubos, sais para adubos, pre- moinhos, molas de máquinas, motoS. A.
paradas contra aftosa, preparados res, parafusos, para máquinas, peLocal: São Paulo
contra af tosa, preparados para afu- dala de máquinas, pentes de ináquia
gentar insetos, agiu tinadores quími- nas, placas para tornos, plainas, poClasse 36
cos sanitários. e veterinários, água lias, polltaizes, pratos de máquinas,
Artigos: Meias para senhoras
de ca desineftante. água de jovel -prensas, ralos de máquinas, redutoN9 824.304
para veterinária, água de potassa, ! res ara máquinas, reguladores de
água saigenada desinrerante, águas férça, para máquinas, rolamentos da
SETA
preparadas para veterinária, águas motores, rotativas, segmentas, teares,
"
!
Ind.
sanitárias, álcalis para agricultura, tesouras, mecânicas, rolamentos de
Brasileira •
para fins sanitários e para veteriná- motores, rotativas, segmentos, teares,
produtos de alcatrão para agri- tesouras raecánlaas, tornos, tremaRequerente: Filme Indústria Terra ria,
cultura, e para veterinária, alimen- nhhas, tubulações para caldeiras,
S. A.
tos. medicamentosos para animais, turbinas, válvulas parte de máquiLocal: São Paula
alóes, ablUa, altéa, alúmen, amônia, nas, ventiladores e ventoinhas, parte
Classe 96
para veterinária, banhos para ani- de máquinas, virabrequins e volantes
Artigos: Meias para senhoras
parte de máquinas
mais, embrocações para animais,
N9 824:30
preparados para destruir animais noN9 .824.310
civos, pós para desinfetar ou lavar
animas, remédios para animais,
SLIP
produtos antigrinptogránito, a:InimiInd. BrasilemJL-a
gos, produtos veterinários, antiparaInd.Brasheira
sitárlos, antipirina, veterinária, apaRequerente: Filme Indústria Textil nha mosca, argonina, arnica para
36
S. A.
veterinária. arsenitos para veteriná- Requerente:Classe:
fliserê Confecções Lis
Local: São Paulo
ria. arsênicos para fins sanitários, or, rnitada.
para veterinária, atropina para ve- Local: São Paulo,
Classe 36
terinária, óleo de babosa para veArtigos: Calcinhas para senhoras terinária.
bactericidas para veteriná- I Artigos:, Asas:alies, alvas, anáguas,
-— -N9 824.306
ria, e para fins sanitários, bálsamos aventais, babye asn, barretss, botipara v eterinária. banhos para ani- nas, cachecols cache-nea, calçados,
ma'.. baraticides, barriria desinieá , calças, calcinhs: c atras s, csmisaa
JODIL
tante, benroato da sód:o veterinário, ;camisetas, carn as, cana so s. "a.
benza natal, bicarbonato de sódio pacotes, capas, cape tea, ca rrp cas,
vetesia áris , rrmcUc. pasa bicheira s , cartelas, casacas casacas, cs ave asa
Ssquer.-1".: ' :
'cise les, ciar phrs,
e CorsSXsio em sair, a a, ba saia d s ma-cada VI,— :casulas, ceroal sin
cl a tas,
assassfas e arsssa:eass
de Jóias ioda Ltda.
coaria:loa
coletes, combin
ejé.
ess
erin ias. birilies 7 2
net; 7'....c,7rr
Paulo
Clr...r.c 13
.
Isarda's pesa eacassaas, saltara, cas, suciar, e'..1!cie.:,
si '.ae, a. a s . sadarns para a im ne, ¡ sal 'rasas rass sas aaas s, ceras
r5'r'rtm„
aals,
fenIas;n::,
águas ms. aihns lapid nana alfinat s para e nas rtos, claral
ne.p t
fr.rcL - r. fiais
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824.299

E`,1

para adornar vestuários de metal
precioso, semi-precioso e suas imitaoões, andá de adorno, balangasidans,
berloques, brincos, broches, colares,
contas de metais ou pedras preciosas ou semi-preciosas, e suas imitações usadas como adorno, correntes
para uso individual para adorno,
diamantes lapidados, esmeraldas
piciadas, medalhas com santo, pulseiras, safiras laidadas, topázios lapidados, turmalinas lapidadas, Larguezas lapidadas
N., 824.307

4-sno

Requerente: Rosa Maria Batista
. Dias
Local: São Paulo
Casse 41
Artigos: Batatas
Z,P, 824.296
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N9 844.324
N9 824-317 • .
ias, fraques, emas, lingerles, luvas,
niacaeões, maillits, mandilões,
de uso pessoal. mantos, manti.
tas de
"GAL-RON
4
lhas, mantos, meios, modeladoãres,
Ind, Brasileira.
Ind. sgf.,asileira
malheis, paramentos, penhoar,
lies. peles quando vestuário, pougae,
Classe 50 Classe $);
eljamas. peitilhos, polainas, pon los,
Requerente; Usi — Ron Confeceu/overes, punnos, quépis, quimonos, Requerente; Usina Sol Ltda.
ções Imaregalos, renards, robeá de chfue.bre, Localidade: Sao Paulo
:roupas brancas de aso rou- Artigos: Prestação de serviços te Lockui.: em) Paulo:
eaS de baixo, roupas para esporte, lavaeem de roupas e roupas passa- • Meigos: Anag UM, aventais, blusas,
ocesee,s, ooles, cacne-colfs, calças, caileapiies, salas, chorts, slacks, sobre- das.
çues, calçamere camisetas,: cartusaias,
tudos, stainas, soutiens, suéter, eunNO
824.318
ceroulas, easaces, ~nau:Ações, caber
--as, suspensórios, tailleurs, tiaras.
pes,-ienos,, Meais, Maillot" soutiens
toucas. túnicas, uniformes,' vestidos,
e vestauos.
véus e visons.
RON-TEL
- N9 824-.311
N.9 ' 824.325
Inddeti. la Brasileira
LAPBR.AC!
."ELETROGAL "
Classe 8
Requerente:
Ron-Tel
Comércio
e
Ind. .BraSileira 4
industria Brásileire. Indústria de Antcsas Ltda., ,
Artigos; Antenas.
Classe 50
Requ-reate: irida)tr.a cle lnodutos
NO 824.319 •
Requerente9 "Lapebrac" — Expor• eaunucos .e.Letà nnal Ltda.
.ação,. Importação. Comércio e In-.
Local: São teaulo
•
Clame: 1
dústria Ltda.
Artigos; Abrasiva» gim:ticos, absorLocalidade: São Paulo.
Gênero de Atividade: Lapidação de
ventes quInucos, ac &As, ácidos, águas
pedras preciosas, semi-preciosas e
(estames, para acastelai, a:vaiada
CINPAL
para irai:Asam, anticorreeivoe benzipão preciosas.
amomaco, carena, cânfora, ciaN9 '824.312
Indástria Brasileira na,
/artes citratos, coretos, corantes
maios, oxigetuo, ionuretas e óxidos
CEREALITA SERVI
•
N.9 824:425
PIRA

"ARISTOTELES °
Classe 41
Classe 5
Ind. Brasileira
Requerente: Francisco eurandir Requerentes: Alcélio de Campos e
Angell.
João Antônio Ga.nzer.
Titula de Estabelecimento: "CeLocal: São Paulo.
Requerente: Me.a.aielea
realista Servipra".
Aplicação: Ciereros e paliteiros de •
Limitada
e'
•
Local: São Paulo
metal.
N9 824.313
Clame: 11
119 824.320
Artigos; E:stampos de terramentaa,
alavancas, ancinhos, bateriats de coINARWuB,
'JOIA
zinha, bebedouros, cs.arolas, cateteiInd. Brasileira
ras.• cântaros, chaves da parafusos,
chaves de fendas, chuveiros comuns,
Classe 41
Classe 40
colheres de mesa, colheres de pedreiRequerente:
Gioconcto
Orai
et
Cia.
ro, enxadas, esguinchos, fôrmas, forRequerente: Jorge dos Santos.
Ltda. •
mões, coqueteleiras, e.onfelteiras e
Localidade: São Paulo.
Localidade:
São
Pado.
bandejas
Artigos: Cadeiras mesas e bancos Artigos: Arroz.
tubulares.
N.9
824.327
"•`-.
NO 824.321
: N9 824.314
"LOCAL

Janeiro de 1968

• N.9 824.33.

"PIE H
n
Ind. Braaileira
Requerente: José de Rammer Sant00
Locai: São Paulo
Classe; á
Artigos: Painéis lutront.on, chave
elétricas, chaves automatleas, toma-,
das, interruptores, fuzi-va'a, fios e16,4
tricos, benjaanna
N. 824.331

"VICENTE DE CARVALHO °
Ind. Brasileira
Requerente: Estaleiro de Construção
• Naval "Vicente de Carvalho"
Local: São Paulo
Classe; 11
Artigos: Baleies para navegs.ato,
cas e suas partes integrantes,
e suas partes integrantes, botes
suas partes integrantes, canteis e aul4
partes integrantes, Ca8003 de 4:10~
cações, elevadores, embareações e
partes integrantes, navios e suas RI
tes integrantes, navios, remos, na
e suas partes integrantes
/C9 824.332

"MAGIFIL
Ind.. Brasileira
Requ:iente: =trio ~nino Martáaxi'

Local: São Paga
Classe: 22

Artigos: Pios para bordar e costuaior

N.9 824.333 '
" ESCRIBA °
Ind. Brasileira
Requerente; EdItôra Escriba Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos; Almataques, .albuns im
aos, folhetos Impressos, jornais,
vros, programas de televiaço e
tas imperaste
N.9 824.334

, CASA MITRIBECA
Ind. Brasileira.
•
Claseas Se 13
NUA "
(Titulo)
Requerente; Locai isolamentos Ltda.
Ind. Brasileira
Requerente: João Tourinha de MoClasse 41.
Local: São Paulo
Classe: 8
Requerente: Moacafé Compelia' de rais.
Artigos: Género de Comércio — Artigos: Impernieabilizantes
e isola- Requemete: Bar, Drinks e Lanai...
Café Ltda.
e
e",pulso
Relógios
de
!Also,
parede
Nika Ltda,
mentos
Localidade: São Paula.
despertadores. Bijouteria e jóias.
Local: São Pestio
Artigos: Café.
• N,9 824.338
N9 824.322
Classe: 41
•
Is
N0 824.315
•
WESTPALIA "
Artigos: Lanches de; ALche, moresdela, presunto, roz-bife, queijo, sae
Ind. Brasileira lame,
MATA ATTA
salsichas„ linguiça, maioneses,.
Lgasileira
rizot" lasanhas, m acarronada4 PleZ
Ind. Brasileira
feijoadas, arroz, feijão, bife
Reqgerente: Eletaa Miriam Indústila, zas,
Classe 41
portuguesa, ravioll e churrasco.
Comércio e Engenharia Ltda.
1..."rem. 7
Local: São P8,1113
e' e 244.S35
Requerente: Super Meneei,
Requerente: Irmãos Biagi Ltd))
Ltda.
Localidade: São Paulo.
Classe; 8
Artigos: Adubadores, arados, bate- Local: São Paulo.
Ainplificadores de sons, rãe produtos Artigos:
°TRANSPORTADORA,
dias,
vitrolas,
freqüência modulada,
deiras agrícolas, bombas agricolaa Artigos: Substancias
eapinadeiras mecânicas, charruas, alimentícios em geral,- cereais de tõ. aparelhos de televisa-o, adaptadores,
LIVRE "
ãesterradores agricolas, eixos de má- das as espécies, Óleos e banhas co- alto-falantes, aparelhos amplificado•
quinas agrícolas, lança-chamas agri- mestivels, alimentos enlatados,- frio&. vos, antenas, aparehlos de contrôle
aolas, locomóveis agrícolas, mem:Inas e defumados, leite, e seus derivados, de cana, aparelhos de radio,- apare- Requerente: Rejas & Mijares Ltda.
er_e_assadoras, máquinas batedeiras, doces em geral, frutas frescas, secas lhos de, 80311; fonógrafos, gramofones,
Local: São Paulo
tile:gansa cultivadoras, máquinas de e cristalizadas.
gravadores, pick-ups, radiofolies„ tocaClasse: 33
seatar fOrmigas e outroji insetosna
discos, transitares
N9 824.323
Título: Transportes de cargas
Wiettlttira e tratores ageicollis.
N. 824.329
N.9 824.338
R5 824.318

MOACAFÉ
Ind. Brasileira

AloROA.

-Ind

Ind. Brasileira I

SAUER
Brasileira'

í -

H

BACIONAC "
2rasileira

"
( Ind.

LONDON
Brasileira
h

•
Requerente: Organização Flnanceli
Classe 1
Classe 41
e Imobiliária ,Londo nletda. 8/0
Requerente: Bar e Lanches Morena Recalerente: Drogaria e Fennão12 • Requerente: gozo Uninnura
Local: São Paulo
. ZÃOalSão 1aulo
flegUet Ltda.
•
Viga.
Classe: CO
sabat
: São Palibe
•
.
Zocalidade: São Paulo.
Ado~tração de bens, orMarca iggeW,Orenclo.
ta
gçs àihr
rtrertgos: eandèlcheb rettgs!ea_li.
Sinanoeira e imobiliária
_

•

f

•

Tèrça-feira 2
N. 824.7

NAPOLITANO "
Ind. Brasileira

"

Dl .R10 OFICIAL (Seco III)
Na 824.343

FAULO DE CARVA.
LHO'
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824.349

I TAUBATÉ E TATUI"
Ind. Brasileira

Ind. Brasileira
Una.
• -•
Lçca • : São ea.1.10
Requerente: Escritório JinoWnario Requerente: ass ando alarans Pilho
ciasse: 12
Paulo de Carvalha S, C
.ai: São ?aula
,Art.gos: C Cne, tiecta.s, 1Jios .orLocal: são Paulo
Classe: .a2
reulços, fiveias, grifas ae metal para
Classe: 50
Artigos: Peças cinematdasiiicas, powatidos, barbatanas e botões
ças
teatrais,
Artigos: Pastação de servicos
1 programas de televisão
N. 821.338
N. 824.344
e pr ramas radiofanicos
N.9 824.350
"CORRENTÉCNICA "
/ELETR0,AuDium
Resn./

Ind. Brasileira

End. Brasileira

'Maneira

Requeren.: e: Correu teme a Real esentações Comerciais e Indnistriais Ltda. Requerente: Eletro — Atalham indúsLocal: São Paulo
tria, Comércio e Enaenharia Ltda.
Classe: b0
Local: São raulo
Artigos: Enganharia e íepresentações
Classes: 8 e 9 — Título
- comerciais e industriais
N.0 824.345
N.9 824.339

"SANNE0 "

,

Ind. Brasileira
Requerente: Indústria lecarilea Sanneo Ltda.
Local: São Parlo
Classe: 21
Artigos: Alavanca de câmbio, amortecedores de veículos, aros rara Clculos, breques, calotas, cansaras de
ar para veículos, carroceriaia carros
reboques e suas partes tateara/nes,
direções de veiculas, dragas, engates
de veículos, eixos do veiculas, estribos
de veiculas, freios de veauloe, molas
de veículos, para-brtsas de veículos,
para-choques de veículos e rodas de
veículos
all.9 824.340

"ROTERDAM

Ind. Brasileira
Requerente: Roterdam Indústria e
Comércio de Moveis Ltda.
Local: São Palio
Classe: 10
Artigos: Acolchoados para móveis, armários, berços, cadeiras de molas, cadeiras com rodas, cadeiras cxuntins,
Cadeiras para escritório, camas com
molas, camas comuns, camisciros, colchões, conjuntos de .11a/eis, criadoMudo, cristaleiras, aivans, dormitarios, guarda-comidas, guarda-louças,
guarda-roupa e poitrona.s
824.341
"

ESPELHAUTO

Requerente: Jóias lienridor arda.
cal: São ?amo
Classe: 13
Artigos: Abotoaduras .sai-a punhos,
águas marinhas lapidadas, alfinetes
para adarnar vestuários, de metal
precioso, seMi-precioso ou sua., imitações, anéis de aderno, balangandans, berloves, brincos, broches, coares, contas de lutais Y t pedras preciosas ou ser
i-preciona, e suas imiCIO E ENGENHARIA
taçõis usad s como adorno, correntes de uso individual pesa adorno,
• diamantes lapidados, ssineraldas la•
Requerente: aleiro — Audiurn Indús- pidadas, medalhas com santo, pulseitria, Comércio e Engeanalit Ltda. ras, safiras lapidadas, rapazios lapidados, turmpiinas lapidadas. :amais
Local: São Paulo
as lapidadas
Classes: 8 o à
N.9 824.331
Artigos na classe 8: Amplificadores
de sons, rádios, vitrolas, aparelhos
de televisão, adaptadores, aito-falanLAMORO
tes, aparelhos amplifisadues, antebrasileira
nas, aparelhos de contrate de som,
aparelhas de rádio, aparsibos de som, Requerente: Lavcao lsailadas raras
fonógrafos, gramofones, gravadares,
Limitada
o a-Iiiscos e
pick-ups, radiofones,
ai: São Paillo
trausis:ores
Classe: 10
Artigos na classe 9: Arcos para ins- Artigos: Ai In ários, baia ;as, butfets,
trumentos musicais, artnjas, baterias cadeiras, canas, camiseiras, carteiras
musicais, bocais para instrumentos escolares, c leilões, criado-aludo, di..
musicais, clarinetes, surdas para ins- vans, escr - 'aninhas, guarda-louças,
trumentos musicais, cornetas, crave- guarda-roupas, mesas, poltronas, pralhas para— instrum .mtJs musicais, teleiras, sa aleiras, sofás, saia-camas,
flautas, guiteuras, instrumentos musitravesseiros
cais de corda, instilo-Mos musicais
INLQ 824.352
de percussão, saxofones, violõea xinofones. metais de bateria musical, pinos e teclas para instrumentos musicais e guitarras elél ricas
N.9 824.346

"ELETRO—AUDIUM —
INDUSTRIA COMER-

"RAINHA DA BELA—
VISTA "

Ind. Brasileira

Ind.. Brasileira

Requerente: Panificadora e Confeitaria Rainha d aBela Vista Ltda.
Requerente: Metalúrgica 'Esp21113111Local: São Paula
to" Ltda.
Classe: 41
Local: SAo Paulo
Artigos: Pão e Bolos
Classe: 21
Artigos; Espelhos para autos, alavanN. 824.34/
ca de câmbio, amortecedores do vaiculos, aros para veículos, breques, calotas, câmaras de ar para veICU108,
carroceriaa, carros reboques 9 SUO
partes integrantes, direcões de vet
culos, eixos de veículos, engates de
veículos, dragas, estribos de veiculOS,
freios de veículos, guidões de tel. Requerente: Escritório ImpbilistrIO
Paulo de Carvalho a/C
culos, molas de veículos, para-brisas
Local: São Pallo
de veículos, para-lamas de veículos,
rodas de veiculas
Classe: 33 — fitulo
N.9 824,342
N. 824.348

"g§CRITóRIO

Requerente: Silva Olirsira S.A. —
Representações, Indústria e Comércio
Local: São Paulo
Cl es: 41, 21 e 33
Iaisfgnia Comercial
--a
N.9 824.353

BilagiRdit

THOR
Brasileira..

mais, aparas, argolas, aros, arreio
banhas, bandejas, peais dc boi, 052.
saS, peles de búfalo, caixas, (amura'
ças, capas para álbuns e livrai, uar.
teiras, pelei de carneiro, peles cie ias•
toras, capeairas, chieoltas, pele.s a0
coelhos, coleiras, correames, de para.
quedas, correias não de outras classes, peles de docinha, :atolas , malas,
maletas peas de fuintia, peles de
gato, linguetas, peles ue lontra, peies
de marta, mochilas, painés, palmilhas, pastas, peles an bruto, peies
parcialmente preparadas, pintas, pais,
loiras, porta-blocos, porta-chaves,
porta-níqueis, porta-notas, pulseiras,
rabichos, peles de raposas, rebenjussa
rabichos, peles de raposa, rebenques,
recepientes, rédcas, sacolas, sacos,
saltos, selas, solados, s:alits para tacos,
suportes, terminais, tirasoacs, tiran,aa
tubos, valises, vasilhames, e viras
de calçados
N9 824.355

"FLOR DE VIU.
NEVI " •

Ind.. Brasileira

Requerente: Thor Indústria de Fechos Limitada
Requerente: Panificadora e Corri.
Lolca: São Paulo
taria Flós de Vila .Nevi Ltda.
Classe: 12
Local: São Paulo
Artigos: Fechos, zipers, adcheas, 'de- I
11
dais, fivelas, grifas ile metal paia
Artigos: Pão e Boajz
Nestidos, barbatanas e betões

Reverei).

ria. resileira (
: Silva Oliveira $.A.

Indústria e Comércio
1: São Paulo
Classe: 41
Artig : Óleos COmestiveis
N.° 824.3,54

Itepresen

"

40 RAFAEL "
_

Requeransl: Indústria e C.3inércio
Metais e (touros "São Rafael" Ltda.
Local: São Paio
Classe: 35
I
ArUfy,o : !L .f.adores paia faiar/lentas,
smilais snal'aisi para riapslcs

'Ind. Bra s leira
Silva Oliveira S. A. Representaçõe8
Indústria e Comércio
Local: São Paulo
Classe: 21
Artigos: Alavancas de câmbio, ambulâncias e suas partes integrantes,
amortecedores de veículos, aros para
veículos, automóveis e suas partes in.
tegrante.s. auto-caminhões e suas par.
Les integrantes, auto-motries e suaa
partes integrantes, aviões e suas par.
Les integrantes, bancos de veiculas,
barcos e suas partes integrantes, laia
eieletas e suas partes Integrantes,
braços de veie tilos, breques, calotas,
câmaras de ar para veículos, camionetas e suas partes integrantes, caminhões e suas partes integrantes,
carretas e suas partes integrantes, •
carroças e suas partes integrantes,
carrocerias, carros irrigadores e suas
partes integrantes, carros motores e
suas partes integrantes, carros reboque e suas partes integrantes, carroa
tanque e suas partes integrantes, cha
pita para veículos, chassis, desligadal. ras de veículos, direções de veículoa
dirigíveis e suas partes integrantei
dragas, eixas de direção para veículoa
elevadores, embarcações e suas par.
tes integrantes, agentes de veiculas
escotilhas, estribos de veículos, freio(
de veículos, furgões e suas partes integrantes, guidões para veículos, héKees de veículos, jangadas, lancha
e suas partes integrantes, locomotivos e suas partes integrantes, inani.:
velas de veículos, molas de veículos,
motocargas e suas partes integrantes,
motocicletas e suas partes Integrantes, motociclos, motonetas, motofurgões e suas partes integrantes, na.
Vias e suas partes integrantes, muibUs e suas partes Integrantes, para.
brisas, para-choques e paralama.s de
Veiculas, pedais de câmbio, petroleiros e suas partes • Integrantes, pickUps e suas partes Integrantes, radiadores de vácules, penumáticos e suas
partes integrantes, rodas de veiculo,
toletes para valer a s. tratores não
suas partes integrantes. vagões e sua,
partes inte grantes, e varetas e varias de veículos
Classe: 41
Artigo,: ,Abacate, abacaxi. mel (Ie
abelha, abóbora, abricó, acarajé, acalca, alcaparra, alcachofra, agrião, alma
pitu. açúcar. aletria., alface, alho, ala
piste, ameixa. p ai:elidias, amendoim,
amido alimentício, alisa, araruta, ar.

24 Térçaidra 2
aspargo, assada, *Melai, mu
abatidas, nvells, atum, azeite, azeito
Mn bacalhau, balite, bananas, bearha,11
'baunilha, ' ,beterraba, biacoiw
hrs'acalia, bolaclias, Xá" Web.'
bana, 'buam caças alimentiolas,
OU, ,café, cajú, camarão, -canela, canjica, eiraja, canta, casimbolas, iraram frascas, Mesa, congeladas ou em
bonservas, castanhas, cebolas, crasanMn, cereais, cevada, ubá, -cheiros alimenticios, clieurius, vs./rumam" coalhada, obro, cogumelos, colaccanetok
para altmeatos, cominhos, compotas,
aandimentos ,para alimentai, couve,
oraao, cremes, frutas e docas ~aligadoe, dOces, drops, enchovas, ~narra essências alimenticias, exjaato de
tomate, extrato de carne, extrata dè
fruta, erva-dõce, arvilbax fardo, datinhas alimentikilas, itioulaa mantiolai, feijão, leiloada, fazzaento,
'fígado. go Mós, flocos,
Ia ~tura em conserva .ou aso
caldas, tubas, garoupas, gelatina* aliMenticias, geléias alimenticias, gergelim, gila, abro" ~zoe, gorduras alimeatirdas, goiabadas, grão de
bico, hortaliças, lagosta, laranja, laticinios, legtnnes, bate In natura, em
pá ou contieneado, lentilhas linguas,
linguiçaa, louro, maças, -mae,arrao,
Mandiocas, manteiga, margarina,
marmelada, nutrimos, muno amentidos, massa de tomate, mel, :nela-do, milho, miúdos, de animais moMos alimentícias, mortadela, mostarda, nabo, nozes, dama alimentícios
peixes, Pasoad" Pimenta. Instauro', queijos. quiabos, rações alimenti&as, sal, salames, salsrehas, modula" sardinhas, salga, soja, sopas,
talharim, t data, torrões
entas,
=cios, tortas
ge, UVeS, vagens e vinagre
hig,

re

DI$14140 'OFICIAL (Seçào III)

edlos di papel, rótulos de papel, Baços de papõl, tubos de cartão, tubos
papel a papelão, Mictes de 'orfeão,
tubetee de papel e de papelão e Vasos
de c.-~a ou papelão
149 824.357

Janeiro de 1968

gens plásticas, estojos de material
plástico, lancheiras, malas, porta-niquais, porta-notas, porta-chaves, porti-documentos, pastas, zac0194 ~N i- ,
nhos, guarnições para porta-blocos e
para agendas, vasilhames de material

N. 824.369
IX 17. 332C R-33
si.
ar.àfflus
,

plástico

82i.4.878,1

Requerente: Pinansears S. A. — Ftnpni-inmg-tito, Crédito e Investimento
Localidade: São Paulo
O .•
ir
Género da Atividade: iPipanciamente,
„crédito e investõnento
Panificadora e .e.onfaitaria Millt/tIgo
Clame: 50
Limitada
•n•••
lesnale.~=adiem.~.~,
•
Local: .Sáo Paulo
N.9 324.370
Classe:- 41
AZZstz-4(10Instituto Brialleiro de Artigos: Solaohas, belos, biscoitos,
de Raiara/ias Ltda. croquetes, doces, empadas, trituras,
TOS IDA
Local: São _Paulo •
trica, lanches, pães, pães doce, paArtigos: Nome Comercial netones, pizzas, pasteis, salgados; tor- Ind.
fieira
radas tortas e zincas
a24J58
•
Nv '824.863
Requerente: Yeshida Motores Ltda.
A
Local: -Eito Paulo
ladseapitalClasse: .8.Artigos: Alavanvas mecinicas, anatas,
arranques
de
motores, bases de MaESTACZNTRO — Representação -a
beteastacaa, betoneiras, bontAdminftração de Garagens Ltda. Panifloadrea e Confeitaria N. S. do quinas,
bas, brocas mecânicas, bronzhiaa
Local: São Paulo
.
• Monte - Limitada
Inimistas,
cadeias para. cifiquhuta,
Classe: 83
Local: São Paulo
calandras, caldeiras, carburadores, el.
a/taças : 'Titulo
Classe: 41
ltadros, compressores, correntes para
Artigos: Balas bolachas, bolo*, bom- máquinas, Miram" dragas, eixos
""
g
bons, doces, farinhas alimentícias, Para máquinas, engenhos, engrenar
03 'POSITIVOS
leite, macarrão, massa§ alimentícias gera, facas de maquinai,. ferramen'
e piles doces
liatas 4riectinieas •Jorquilhas
1r9 824.359
,
me, furadores .mecanicoa, geradores,
Nv 824.364 '
Conatantino Gondim Nato
guinchos, guindadas. juntas
Locai: Bão Pulo
Ine.QUIDAS, laçadehas, maca.cos, manClasse: 3$
caia, motores, máquinas para serraArtigos: Titulo
rias máquinas para indústrias de do-+
oas; „máquinas para 'fundições, máqui- z'49 124.380
nas para confeitarias e panificadoras,
máquinas ajustadoras, máquinas alar-.
;adoras, máquinas -aspiradoras,
--" TICO-TICQ
quinas bisneficiaderat máquinas voeInd.Brasileire
tadchs, máquinas de costura, maquiNv 124.356nas para-cavar, máquinas de roscar,
mqu1nas ,descascadoras, máquinas
Madeiras 4Tico-Tico" Limitada
buldoras, máquinas escavadoras,
Lecal: São Paulo
04ETROGAPH ee
máquinas ltsadoras, martelos mear.
Classe: 16
nicos, moinhos, molas de maquinal,
Artigos: stle.atroados para construInd.Bratiletra
pentes da maquiam pilões Ineetude0e,
ções, argila preparada para -constela- ç fint:érocio de
plaina, poli" politrizaa, prensas, ri-.
quinas ções, areia para •oonstruçãk, asfalta
Antonio de Seduz Pereira
o" Ltda. Para oginiii~s, azulejos para oonedotares -de máquinas, rolamentos de
MPetrogaph
'Local:
fido
Pulo
•
motores, rotativas, rolos, teares, te-São
Cineres, balaustres para construções,
Classe:
3$
-mouras
mecânicas, ternos, turbinas,
Classe: 38
balcões quando-conetruções, batente&
Titulo de altancloolmento
virabrequins e ventiladores de má"Artia08: Agendas na branco, ,allbuns para construçõee, blocos para GeneÉrtpresso
Itad
Limitada
quinas
em branat, olita de papal-ou
truçõee, blocos para pavimentaçao,
Local: São Paulo
Ião, bailia
p~ para enfeites, calhas de telhado, -cimentos comum,
Nome
Comercial
. N.9 834.371 Um de lia . oupepelso, bilhatel de caibrai preparados para construção,
119 824.363
, Mara"
de 'daria, bilhetes caixas de cimento, cala1l1ao, oul papara aziotações, ra construções, &ambula de concreto,
de pasaige
" SANTARRITENZE 9'
biscas
'•
chap as Para construções, colunas pa".1"Peatiak doecie"" Pressenab°1,4 ra construções, oarnijaa de concreto,
Ind. Brasileira
BARS
=gsztew
eacrer,,
- • não Ore Para congelações, divisões pré-l11Super Mercado SantaRequerente:
»ripadas, drenos para construções,
cadeenkas em branco, • raia as-. bdUicaçõee
ritmas Ltda.
pr&snoldadas,
esquadrias,
Énd,.
cobrai, /5941 para cabogramas, ..oa- eitauspraparadas para construçõex
Local:, São Paulo
demos n dearnho, caixas de •
estuque,
para
constru
Classe: 41
15a,
de
Pra
tações de
grades,
turezfrisos,
uoa,
ri.;
Barsart Editor ial & Cia, Ltda.
Artigos: Arroz, 'feijão, azeite. -comitos, ,ca
ire
már.,~e,
para
construções,
iraperLocal: dto Paulo
nho, cravo, Chá, café, cereal:a;
.tua, cfir
t—
elrss
ineaba~tea de argamassas, janelas,
Ibas ie rinhaR de mandioca,
de 193:41- ladrilhos, lageotas, lajes, lambris,
13108 b, ,~ses,
revistas,
Jornais,
puLIvrul'
de Ulgo, 'féculas ~kin Tabas,
dade, Cartõeo de visita, cartões em melas, lixeiras para •construções; lo- Artigos:
blicações
impressas,
programas
radiomassas alimentícias, xnelhos
branco, cartões indicas, -carlartates
vas
de
junções
para
construções,,
mafónicos
e
de
televisão
dolos, lentilhas, linguiça, grilo de
cartolina, chsgsgui de papelão para fine cadame, madeira ,preparada para
bico ,e vinagres
rio 1334-187
diversos, chapas illailisgerlitioan, dto- construgábaa. manilha" Inlirolores pre, troes em branco, daplicatic, encader-• parados para construções, massa paN.r 4334.372
nações de papal nu pepsia°, entalo- ra parede, mosaicos, papelal spara forpes, ortsilucros de papel • de papa rar caça. paredes parqueELI
"INSTALABRÁS
Ifio, alquetas, faturas, folhas de
pilastras de concreto, pises, plaInd.. 'Brasileira
hilese, folhas de papel, /olhas Matam tes,
cas
de
pavistentaçao,
pedras
e
pedraIngressos de papel ou cartolina; lenhos para conatruções, portas, porços de papel, livros oranerrlats em
Sequerente: ittenulo Eseobar
leiras, quando coastrucões.
Pratede
Rapbael
•
branco, livros -de contabilidade, U- produtos
Vilhegas
base
.asráltica,
Madras
Paulo.
Ifficid:
SÃO
nas tiacalS elas branco, livras nãO Pará portas, tacos, tabas, tijolos,
Local: São Piado
Classe:
33
Impressos, IT.,alas de papelão, aneles tas para construções, tubos de can•Classe: $2— Titulo
as: Casacos, blusas, saias e ver,
e maletas de papelão, anstarbordta, greto. tubos de ventilação para -ediconfeccionados
de
"malha
e
• N9 824.373
nicas fiscais, natas Proraiseibriat, ar- lidos, ~arianas, vigamentos limpasoutiens
nementos de papal, papel absorvente, rad% para conittruções viges
apapel alraaço, papel aluminizado, pa- radas para con.struç aa h
Nv 824.388,
.
• " STAMPA
pel , celaferte, papel crepom, papel car924.361
•
Ind. Brasileira,
ta. papel de linim, papel de seda. Papel encerado, papel estanhado, papelk• H.P.
higiênico, pape/ impermeável, papel
CO, .-k44.
atiileira • Requerente: Stanipa — Desenho Inlinho, d'água, papel „para derribo.
, dustrial e Mandamento Grárica
pap.91 para embruliro, papel para en- MEÇO — -Oanani-ação. Representa• BAC Ltda.
caiernanlo. papel 'para impressão, çbei ~AO de Plãstico Ltda. 1
1
Linina-la
•
Conmircio
,F.
H.
panei can. escrever, pagilea de corteN-'
Local: São Paulo
' Classe:50
Local: São 'RUI°
p:41:11.:stelas em branco, racibos
Classe: 28
; irdustr!ais e pia-- \
Classe:
50
Desenho.
Artigos:'
cm aretIrti, recliiientes de papel, re-'
13olsas. carteiras. eestit . lissot
aejamentos gpiticas
Optantes ti epaprao, rosetas de pipi;
de material, plástico, embala-1 Artigos: Consórcio de automóveis

!BAC-INSTITUTO ItRA.
481LEIRO DE ÂDMNIS.
IMIAVIO DE

fd.DUREfir..

A

-11-•ta-fc.:;a 2
_ __
N. 824.374

"VILA FAMOSA
Ind. 73rasileirt,

rj0
Classe: 16
Artigos: Grades, psiaas, vitrõs por-.
tões, janelas, ba:ci.rS, aluanco se
¡construções. placas s.a.a pavimenta... ção, prateleiras e tacos
N.9 821.382

,Jaro

ti)
N9 er.4.289

FORISANTOS
Ind. Brasile)rn

GUIA JOIA
deCampilas

•sequerente: Forraisantos Móveis
Ltda. Local: São Pa
' Classe 40
Artigos: bancas, banquetas, berçoes'
biombos, cadeiras, divarts, escrivanDs
nhas, gavetas, guarda-roupas, nane
da-louças, mesas, poltronas, estofada& ";?F
ou não, Sofás, sofás-camas, móveis
para decorações.
N 9 924.394
Armeell

CLAUSINEI
Ind. Brasileira

TRUTA
DO AMOR

wmpgioupoRE

Requerente: Fundição Anglo Cana-. densa Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 5 Artigos: Aça. alpacas, alundrild;bronze, éliurabo, cobre, estanho, ferro,
• gusa, latão, niquel e zinco
, ,N.9 824.377

"MARCELO MARCE
IN° E OLAIR."
Ind. Srasileira
Requerente: Wilson Vicente
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Peças cinematográficas, peças teatrais, programas de televisão e
programas radiofônicos,
N. 824.378

"FINA -FIL
-BraAileirm

T!ii

Resuerente: Depósito de Meias 1-2-3
— Ltda.
Locai: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Meia,
14.9 824.379

• DROGANOVE °
Ind. Brasileira

CAMPINAS "
tad. Brasileiru
Requerente: Liu Chow
Local: São Paulo
Classe 8
Artigos: Acumuladores
INF 824.385

• °JETILAN "
Ind. Brasileira,
Requerente:
Jetilan Indústria e
Comérico de Malhas Ltda.

Local: São Paulo
Classe 36
Artigos: Aná guas, aventais, Missas,
blusões, botas, cache-cols, calças, calcinhas, camisetaa, caraisoias, casacos, oeroulais, combinações, echarpes,
lanças, atém/1, Maillots, lenços, meiga,
0outlens e aesgdos.
N9 824.389

FII-FIN A O
Lnd. Brasileira
Requerente: Depósito de Meias
— 2 — 3 — Ltda.
Local: São Paulo
Clas8e 36
Artigos: Meias
824.387

ÕrZaanDlYSTRU
Requerente: Droganove Ltda.
Local: São Paulo
.Classe: 3
Artigos: Marca genérica, produtos
farmacéutices
N.9 824:380

Ind. Rrasileira,,
requerente: Cerealista Jussara sada.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Vendas de Cereais NS 824.381
?

1 rE3 2/

N. 824.393

Requerente: Casa de Carnes ramosa
Ltda.
i.
"*EICKA "
Local: São Paulo
Classe: 41
Ind
B rasiíelra
Artigos: Carnes Verdes
Requerente; Ekka Montagem e CoN.9 824.375
- s-- mércio Ltda.
LoiSal: São Paulo
Requerente: Jorge José Cabral Varia
1Classe: 50 •
° ANJO AZUL'!
Local: São r saiuArtigos: -Montagem de elevadores e
Ind. Brasileira
Classe 32
transportes 1:eaados
.N.9 824.383
N9 824.390
Requerente: Anjo Azul Luport aÇão e
Comércio Ltda.
"OOURGRftP
Local: São Pado
Ind. Brasileira,
Classe: 41
Artigos: Arroz, feijão, farinhas,. féculas, alhos, café, chá, cebola, fubá,
tilnmuerente: Cblorgraf
banho, batatas,. ervilhas, grão de biGráfica Ltda.
se, farinhas alimenticias, farinhas de
Local: São Paulo
cereais, farinhas de mandioca; fariClasse: 38
nha de trigo, grânulos alimentícios,
Artigos: Impressão
lentilhas e trigo.
,
N9 824.384
aL9 824.376
iND. BRA511..EiRÀ
t

;ITLORICaSI4

Co

Requerente: Silvano Clandlano
J únior
Local: São Paulo
Classe 42
Artigos: Aguardente, aperitivos, anis,
ksitter, brandy, conhaque, cervejas,
fernet, genebra, gln, licores, fruta;
com álcool, vinhos vermoutes, vinhog
espumantes, vinhos quinados, vudka,
whisky.
irelquerente: Par -e Lanches "GrutaN9
824.395
do Amor" Ltda.
Local: São Paulo
Classe 41
MOSAICO-FLORES
Artigos: Lanches, pães, bolos , biscoiInd. MrasilAira
tos, roscas, sanduiches, empadas,.
pastéis, pizzas, churrascos, croquetes,
coe/linhas, tortas e café.
— I,
Requerente:
"Mosalco-Flõres"
117 824 391.
Artes e Decoraçbes Ltda.
',areal: São. Paulo
'
Classe 40
baianos, banqu.ssas, 'Orças,
biombos, cadeiras , divans, asem:nua
nhas, guarda-roupas, guarda-loucas,
mesas, poltronas, estofadas ou :asa,
sortis-sofás-cama, movets /i u a
decorações. •
No
-824.39ü .
IND. BRA51,L.EIRA
•

n111,

Artigos:

NATINGU1

1

Requerente:
•Natingui
Fios 4411
Confecções Ltda.
Local São Paulo
Classe 23
Artigos: Tecidos de algodão, tecidos
de 'linho, cânhamo, juta, 'tecidos de
ramt tecidos plásticos, impermeáveis,:
tecidos de seda natural g' rayon,
fazendas e tecidos de lá ou pêlo

em peças.

N9 824.392

3

Obnclaoro DE nurnu,0
Waloor440 1TDA._
Local: São Paulo
Requerente: Oby — Indústria' e Comárcio de Máquinas .Agricolas Ltda.
149 824.383

Requerente: Ramos de Almeida
Importação Ltda,
Local: São Paulo
Classe 41
Artigos: azeitonas, ervilttas, pessegoss
ameixas, palmito, goiaba, marmelada,
bananada, massa de tomate, óleo dg
amendoim, óleo de milho, Meo
soja, Meca- e conservas. alimenticiaa,
N9 824.397

11 ality 11

ESTUDOS DE
PROJETOS INDUSTRIAIS

In'as 13rasi1eira

Local: São Paulo
•
Titulo
N9 824.398

Requerente: Ramas de Almeida

Importação Ltda.
tRequerente: Oby — anaustria
Local: São Paulo
Conlérelo de Máquinas Agrícolas
° GRADEFAZ
lAda.
Classe 41
Ind. Brasileira
Local: No Paulo
Artigos: Azeitonas, minis, pésse" ECI "
Class 2 •
gos, ameixas, pahnito, goiaba, marInd.brasileira
Aplicação: Máquinas de agricultura meladas, bananada massa de tomate,
lequerente: ('rra:lera s — sarralherla e horticultura .e suas partes inte- 'óleo de amendoim, óleo de milho, Requerente: "EGI" — Emprása 44
óleo de soja, dõees, conservas
Construções Indu:trials tda,
Industrial e Asti-- Lica r tda. • Í grantes. Grandes instr , anantos agrialimenticias
Local: São P,aulo
I . calas, inclusive ratores.
Local; São Paulo,

1

ass'w.

4,-

2E T'érça-Nra

2

DIÁRIO OFICIAL (Etetção

III).

Classe ia
, Classe; 41
N. 824.40,,
.Artios: Alcatroados para constra- i Ar'ágos: Pães, salsichas, sandukdies, da: coes, argala preparada para constru- 'alues, mortadela, queijos, manteiga,
ções, arala preparada para • constru- alargarias, chouriços, linguiças, churrasMões . argamaseas, asfalto, azulejos cos, empadas, cox.inhas, pasteis, gaites,
r.asra construções, argamassas, asfal- bolinhos salgados e doces, pizzas, assato . azule para construções, /*Uns: res de construções, balcões quan- dos, azeitonas, carnes e peixes preparado em construções batentes para dos, ovos cozidos, fritos ou quentes,
'cons„ritções, blocos para constraçOes mõlbto alimenticios, doces, confeitos,
e para pavimentaça la aalhas de te- biscoitos, bolos, bolachas, coalhada,
lhadok. cimento comun. caibros pre- 'ratas ia marra, sacas, em calda ou conparados para congtruções, datas de serva, presuntos, pudins, sorvete, sUcimento, caixilhos, cal para Consirar coa de tomate, bombons, castanhas, bachaminés de concreto, chapas tatas fritas, amendoim, massas ulbnenCpara construções, colunas para- sons. cias, e lecumes preparádos .
!trucões, cornijas de concreto, ore
N. 824.402
para construções, divisões pré-tabrl!carias. drenos para construçõeS, ediIndttstria Brasileira
ItIcaaõea premoldadata , ^ esquadrias,"
Requerente: Cerâmica e Velas da Ignilestgas praparadas para construções,
ção Ngk do Brasil S.A.
-estrutura para construções. estuque,
Local: São Paulo
'Orme frisos, guichets, grades, imi-1
aações de mármore para construções, Requerente: w.EPL! — Estudos Sie
Classe: 50
•
permeabilayadores de argamasso,
Artigos: %estação .de serviços espeeta- jatos^ Industriais Ltda. S.G.
anelas,. ^ ladrilho* lajota, lajes,
lizadm em limpeza
• Local: São Paulo
bris, lamelas, lixeiras para tonae colocação de velas de igapio tem moituções, Ativas de junções para Constores de velcultis em geral, e bem assim
Clame: 50
rucões, macadame, madeira prepaServiços de projetos Inda»- serviços de manutençáo de motores e de
inda para tonetruções, manilhas, Artigoa:
veículos em geral
Mármores preparadas para colastrit- (riais; planejamentos; estudos técnicos e
engenharia
6ea. MaNia0 para parede, moucos,
N. 824.408
papel pare, torrar casa, paredes diN.
824.403
visórias Inclusive Para eacritórios,
parquetes,
peças ornamentais de aifll
/4 G ento ou gesso, para tetos e pareInd.
33rasi1eira
ales pedregulhos preparados para
30-FISTICATA.
'construções. pilastras de concreto.
Brasileira
Requerente:
Cerâmica e Velai de Igai.
Ind.,
pises, placas para ^ pavimentar, piação
Ngk
do Brasil S.A.
uon
uçties,
Cass -preparadas para
Local: São Paulo
ax)1.(as. portões, prateleima quando Requerente: Mais. Indústria de Calçaconstruções,' produtos betumbsosos
Classe: 50
dos Ltda..
para cnostruções, produtos de base
Artigos: Prestação de serviços de 'ar,
Local: São Paulo
su;Çeica, soleiras para portas, ta,quitetura, engenharia, decorações de ara=
Ws. tanques de cimento, telhas. tijoClasse: 36
blente,s
interiores e exteriores, sugestões
los. tintes para paredes, muras, porArtigos: Calçados para acabamentos
de pisos e paredes,
ta% e janelas, tubo§ • de cometo,
N. 824.404
administração de imóveis, e mostragens
tub-..s de uso exclusivo em oonstriez
de materiais de construção em gerai
gbe.;, tudos de ventila.çaó de edil!.
cio-. venezianas. vi gamentos PrePaN. 824.409
redn. para construções vigias, nresIRI10ETI
pa t a das, para construções. vitrina
ADARL
e viarões
Ind. br a s
quanda construções
TnellP.erasileire
(vitreaux).
-•
,
Requereste: Sirildti — Comércio de
l' ------=-.N" 824.398
'.
Requerente: elaampadaris
~as e
Roupas e Afias Ltda.
•'
Iluminação. Comércio e Indústria Ltda.
"ECI":- EMPRESA üà
. Local: São Paulo
•-•
Local: São Paulo
• Classe: 36
CON.STRUCU3 INDUSTRIAIS
Classe: 8
Artigos:. Blusas, calções, calçados, ;alLustres e tampadas para iluRequerente: "ECi" ginprasa .-^. - , ças, camisas, capas, cinta, combinações, Artigos: minação
..
de ambiente
gravatas, luvas, main" meias, malhai
classe - SO,
pijamas,. soutiens, sweaters,- vestidos
14. 824.410
SfrIst;09 de construções industriais;
servias de demolicões; estudos téc- •N' 824.405 •
nicos.... projetos Industriais:' Planeismenta e orientaçáa): .; . adatinistraçâo
SOL
de obras; e engenharia.Ind. Brasileira
ITO
N. 824.399 - .
aeileira
Requi.-reme: rECls -- Emprésal de
Requerente: Auto Posto Sol IMA
Construções -Industriais Ltda. 4
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Roquiyanie: dna de Pneus Periquito
—
Ltda .
Casse: 47
Classe: 33
Lora : São Pateio
Artigos: óleo ,graxa, gasolina e lubri'Artigos:. Serviços de construçõaa, in21
ficantes
dustriais; serviço de demoliçaen geados
técnica; projetos' industriais; olailaaa- N. 824.411
mento e orientaçgo; adieánletraego . de
obras; a engelhada
;$

Janeiro de 1965
Clgise: 41
e
N9 824.413

Artigos: Curau

•

tri

Pizzas

• PARM101311T
,ind. amaneira:
Requerente: Calçados Parararmoda
Ltda.
Local: Silo Paulo
Classe: 39
Artigos: Saltos, solados e sola
Classe: 48
Artigos: alvaiade para limpeza, hum
ebsz para polis, ce•ra para lustrar *
polir, graxa •psza couro de sapatos,
lixa, panadas para dar e oonsprvar
o brilha)
Classe 60
Artigos: Serviços de: modelagem g
arabamento em calçada 249 04.414

[GREDI PRAIA

••

Requerente; Credi-Prala Novidade*
Ltda.
..
Local: São Paulo
- Classe: 37
Artigaat Toalhas de mesa, toalhas de
banho, toalhas de rosto, lençóis, fronhas. Danos de prato e ,guardanapo
br 824.415

ileira

Ã`

IBÀ. H "1
do suloiftat
hh

N"' 424.400
hugassês
sIBAlão
Ruur n J.,
sA,..ro dc 'Aandat~ da grawksi

Una,
Requerente
8,
Q.
Localidade — São Paulo
Macro de agonias

Wouiva

Ltda.

L : São
:

Roggatonss: 51§118
Jteladtietries
1

Pagio
1
O PRINCIP3_
Gesse: 12
OHOPPS
qss J.,
4mgh, de todos Cd UpOL iaInd. Brasileira'
ÉiUil
maquinas de costura, ali, botões, clipe, colchetes. Rt•gev•rcnte: Pizzaria e Churrascaria O
erre corrediços. prrr. ollat para
prira
do Chopps Ltda.. Lat.)1;
yestirnentas ,zra gerai
P.mlo
Lesei: Sio

"ITÃ
Irxd.
- :

9
eltediutkWO

Reu

Titulo de Fatdoelmiamuito
ame: 21
.
- N. 24.4I2

5

Requerente: Caetano /alucino Soares
Local: São Paulo
Classe: 8
Artigo: Discos gravados
•
-- N9 824.418

Requerente: "Ceca" — 8eâlçoe de
Cobrança e Instruções Legais 8/0.
Local: São Paulo
Classe: 33
Artigos: Cobrança, aerviços ténnicoak
contábeis, Audi-econômicos, administração de bens, compra e venda da
Imóveis, planejamentos, prestação (.1,
serviçoafiscals e juridicos, bem come
instruções legais e técnicos admitiaCativos
No 894.417

RAPIC
Requerente: Bar e Restaurante
"Rafic" Ltda.
Local: São Paulo
Chisse: 41
Artigos: Petisqueiras.- gualdes
, e refeições

iéraa-feira 2

D;

N"

W24

4111

UNE WICOR
ao Paulo-Capital
itutbiva Ltda.
jampterenie:
Local: São Paulo
Classe: 33
Titulo de Estabelecimento
824.419

L U Z • Al:
rraSild.ra
Ind.
Requerei' e: Importadora e Exportadora Liminar Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 48
artigo: Da cla.sse
- • ---— • - No 824.420

JEAN CACHAREJJ

Ind. brt:.:i:eíra
Kirby S.A.
Raquel-mate:
Local: São Paulo
•
Classa : 36
Artiao: Da classe
N o 824.421

L.
Requerente: I. P Importação
e Comércio Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 8
Artigos: Relógios
1479 024 122

RE:MATOU

Ind. Brasileira
Itequereatc: Indústria de Rondo
Rendatove Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 24
Artigos: Rendas
N9

824.423

-----

MARBID
Ind. BrasileirA

1

Requerente: Estacionamento Marbo

Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 80

Artigo: Serviço de estacionamento
NO 824.424

ÇARBON
Ind. Era:311.1ra'
Requerente: Transportas Rápidos
Sarbon Ltda.
Local: São Paulo
Clame: 80
Artigo: Marca de serviço
Ns 824.425

.1ggile3.ra
K
InSR
'Remiram te: "Praaolar a - - Arte.:
Impressas Ltda.
Local: São Paulo
1.

iona.so de 19:..-8

n:o onc:AL (Fc

••••••

OMR.01

'
N' • ;;:...t"N
ClitN
Claase:
Artigos: Edi•ata inip e.: as. livra,:n'.ent brr.so:o.
ax
cie cambiar
arta:as- S
presos, putaicacaes ima-essa: orca
• '
(amimo da iatat e qualquer especie ern branco. argolas de paliei ou papede publieadarle. obras
.seres ó:olham, e iitset0s
a
aaains para colaasta. a. a •
era): ; Ião, ai s a., de pape; ou pap lao, tlha
les de
ri .
e de passaann. boba.
talões, tolheu.
aSs1S1etiritt etaiipiem e serviços es- 1 nas
.blocos.
_
de papal, blocos para anotaram
peetalizad& de desbaratiza00, des.
8-24.42a
blocaa para correspondam-ia. blocos
rati7eçeo. desirrifeeito em geral e ima ' »ara
dasenhar - e e..tr,
e...r,
v brochura.;
per caba inça°
'Dão ao ¡Ire. .i, radiai:e as em bataJARDIM DA CERVEJA
—
—
co. cadernos est:Meras. cadernos .
Classe 46
Ind. Brasileira
ia desenha a ias, s de papel ou p.,p
Artigo.: Ahraaivos pare polir, iam( : Ião, capta de pap. 1 Ou pai:Man
a.
limpeaa,
tilpara
sanitúria, alvaiade
doeu:Pai)
carteiras de papel •
(:;,-; rotulei' • •:
Ralem-ente: Jardim, da Cerveja -- vejam as, aliada pura lavanderia, anil. para/ama cavada . .a
areia fina para polimento. bavrilha
Cie
uai'
Mana,. co,.
Re staurante e Bar Ltda .
para lavanderia, boneca da céra para taca indiera. aliapi s i- de pwa
São Paulo
polanento. briquetes para palia bra- Peifa) paia lina. airtrre,, enapfz..
Clave 42
C/I:e:, era baic
Artigos: Acuara:ant . . aperitivos. anis. nidores, *buebaa pa polir, cêtai para nagrafieter,
rlo
bitter, brandy, tambaque. cervejaa, lawuldw a, cêra para (anisara:ir o p1 Itatas. ema:lera a cai s de mi .!
temei, ret nebra, gyn, licores, frutas brilho, cara para lustrar. tara para papelão. e ilVOIIR i*C.• de PU 13el et;
etiourta finurra falaaa
com ácaol. Vinhos vannoutes, vinhos polir. coraposlçae s para brilho e conespumantes, vinhos quinados, vodka, servaçars cha móveis e men:alam. ealtiloac. :bato
papc! ou
:• a,
rompia:caies pára lavagem e limpeza f(j)11:::3
C I guardanapos de PaP•':.
whisky.
de inórela utepsilios, detergentes,
d(
—'•
1a:a. animaa
r .
tu
Ni. 824.427
esfregões paro; polir, esmeril, espon- ta anca, la rua pa '-a contabilitiad,.
jas, ti,. aço pura polir, farinha rara ;a
f;.tau, eu, i :a . a, livros
o
féeuiai para lixívia. flanela inip; csaa
a Inale:, da lei lá°, mataHENCA
quimicamente
'pr,
parada
para
limpeberrt;
o.
n
otas 1. 1.-e ais. notas praia:
Ind. Brasileira
za, foãforw, aumas para lavanderia, acc la:s. iraa, dr an11);0. ornam(
graxa para sapatos , couro e rnadelra. Cies pap:1. 11.5e1 árvorveate, papel aia'r. para sapatos, lã de aço, para po- ;naco, faaa-1 aia:amuado, papel cala.
p areai ;,. paia] curta, En n
e..a • - Aparelhos de lir. liquido, dana:untes. lixas, pro- la .n e. pa,
Requerente:
dutos para. lustrai . massiat para po- pel
lindo. pa ael de :.n s aa. papel ur!..
FM( UI ti l_t da .
lir.
lustrar
e
'trilhar,
ma.
Raiai
abraeerado,
,papt1
CA.t1111..K10. papei bata*.
Saio Paulo
sivo para polir, tileina para lustrar,
piipal para embrulho. papel 1;.
Arilos • Aparelhos de pintura
pai,e1 o: . ra cies:1113o,
- - óleos para lustrar e. limpar, móveis mine d'a
- - N * a24.42a
e utensílio'. palha de aço pare polir. pi') pura eneaciernaçao. papel iaa a.
pano dia vidra e aancril, pastas para escrever. papel para iropresSão.
dar e conscrvar brilho, para lustrar tas de co ri o I
ree i
II
eia
,t
,
C para polir, polimento para madei- envelopes. rosatos de papel. ralas (114
ra,
couro,
sapatos,
pós
para
lavar,
Papel.
ral
lila
de
ia,
pci,
sacos
de
paIna.Brasileira
lustrar, para polir. lustrar e lavai. pel e vivos de a rolina
paia-lá/a
1 Requeren ta • 'túlipa , - - Fanaras-a Pau - sabão comum,, bao de areia. sapoN o 52-1 431
li s ta de Comézeio e de Aplicações nticeo,s, soda taxis' ira, sulfato para
S.A.
lavand aria, tiota para lustrar e lioSão Paulo
lir, Web* de cara e vela.
aaaass.
sss i:
Classe 2
•
82-1 . •Ï:2• -9-- • -• • 1. ri c i • r s
ara
—
Ar figos: Absorventes qu únicos de
poeira, aceuitos usados na agricultura. acetoarseni to para agricultura,
'SAOUARA"
ácidos usados tia agricultura. na veilf•QUf. ris n
1.( ivlo
Ind.Drssileira
terinária e para fins sanitários, aderalho
sivos mcdlcadientosas, veterinários, e
Si
o
Paula
para fins sanitários. adonidina para
veterinária, adubos, sais para adubos,
Artigos.," Alealroa~ par:1 constra.
preparados contra afias. preparados Raquel ente. : ."Nt mi- Churra- Comer - Oes.
pai';'cortm.rpetivs.
eia) Lida .
para afugentar insetos, agiutinadores
prepltrada Ocra suam ritaões.
aa10
Paulo
quimkos sanitários, aglutlnadores
massas para enastraras:a asfalto eanl
Chase 41
químicos veterinArios. agua de cal
ecal.Truçáo, ;i7,111ej0:3 para eolistiaa:O,Y,
desifetante, água de jovel para vete- •fatigas: Abóbora. acarajé. aer !a.a. 13M:111:Ores liara ilamtrie . :o, ea
rinária, água de potassa, água oxi- açticar. aimpina alcachofra. alcapar- e balcaes para rOia;trueões. blocos
aletria, tataca. ameixa. ameng enada desinfetante. á g uas Prepara- ra,
illlelitaçào e cura • ruça, S. co
das para vetc.rinarla. águas sanitá- doas. amendoitm alimentício. lhasPaV
telhado, cantai o comum. eai.
rias, álcalis para agricultura, veteri- araruta, anila asaado. aveia. aves imosda
para cong rueras, mictas da eia
nária e fins sanitários, produtos de abatidas. atum, :malte, azeitonas, ba- mento.
cal e em para consiraraesa
alcatráo para agricultura, e veteri- calhau. banana, banha, batata, bis- vaix'Inoa,
chapas e Colunas tiara
nária, alimentos medicamentosos pa- c011aa vinagre, bolai, bolachas. can- cOliStrinõrs,
divisava p ré-fabricadas il
ra animais, embrocações para ani- jica. castanha, caramelo. cebola, ca- Iara e‘ailtorio.
para cem: / rua
mais. preparados para destruir ani- noura, cevada, cereais, chá, cheiros çiks, eri gia:10 gdrenoa
p moldadia.
mais nocivos, pós para desinfetar e alimentícios, élioulaçus, chispes. chur- q uadrias aistacaré
e estrutu ra para
rascos, coalhada, cõeo. carne de coelavar animais, ramédios para ani- lho, carne da cabrito, cogumelos, co- construçue s. casuais... farros,
g
mais, antifimgun, produtos veteriná- lorantes para alimentos, compotas, rades, imitações
nairmore para
rios antipaniatos para veterinária, condimentos para alimentos, colve. .:011strUçõe, iMperiti izaçõe.‘ de
a
rg
aintaaas. janclas, portas, ladrilhos,
arsénico para veterinária, bacterici- cremes, frutas e doces clastalizados,
das para fins sanitários e veteriná- Ocas, extrato de carne de fruta e de lageotas, lajes. lambris. lamelas, ma.
cadame.
machos p reparadas para
ria, banhes e produtos: para lavar tomate, ervilhas, farinhas alimentícachorros. baratioldas, adubo com cias, fígado, :feijão, fiambre, geléias, construções, manilhas, mármores prabase de cal, cal desinfetante, cal in- e gelatinas .ftlimenticias, gorduras ali- paardcs para construções, parquetes,
seticida, caldo antisético, cálcios pa- menticiaa, grão de bico, hortaliças, massas para parede, MOSalcos. Para-,
papel para forrar casa, pedreaulho.a
ra fins sanitários, para. agricultura, lagostas, frutas ia natura. eu con- prep
para tirar cheiro de geladeira, caras serva, secas pu em ca/da, latidaloa
arados para construção, pilastras
para enchertos, danam:11de para ve- legumes, linguiça, lombo. macarrão. de concreto, placas para pavimentam
terinária e agricultura, cloral hidra- manteiga, margarina, marisco& mas- çãO, portões, soleiras para portas. ta.*
tado, clorofórmio inseticida doropi- sas alimenti s, mel, nuae, morta- cos. tanques de cimento, telhas,
crina, preparados para destruir co- dela, mos • a, piles, pescados, Dre- jolos, pedras p reparadas para ccone..
gumelos, colas para apanhar moscas. aliados, que , salemas, salsichas, trações, tintas para comstruções, tu..
e outros insetos, colas para fina ea- sanduiches, lapas, sorvetes,. xarques, bos de concreto, tubos de ventilitaã.

"EMPA

nitárlos, &fumadores, Inseticida derria, liquido desinfetantes, sabões desinfetantes, pós e produtos desinfetantes, desodorantes sanitários, destruidores de animais nocivos, e de
ervas daninhas, remédios contra doença de plantar, fertilizadores, fertilizantes, formicida, fungicidas, preparados para destruir fungos, gemacidas (exceto da el. 3), gua nos, inaeticidas, marga (adubos), marna
(adubo), salitre do Chile, soda cánafica para p r..rietiEl)ra, trngur.;,tarinárlos, e vacinas vete rinasins.

sal, miúdos e animais, mate. óleas de adificlos, venezianas, vigamentoa
para construções, %jacta
alinienticioa, vos quentes, cosidos ou pre parados
para_• construções e svitrlia.
fritos, e carnes frescas, secas, congeladas. em conserva ou preparadas
N° 82.1.432
-•-•• •
'Na 824.430
"

EWAL.0 R

Ind. Brasileira
Ind.Brnsile:!rn
Ragu* :.
R-imiti. R.a:afr.
PITHI emeo, Diavaldo Grifo. José
!e:44o. José
Rwysa
Mato
e
Dirceu Ferreira da
. /aão PaUla
Ftõeha

3è Jkça-feirá 2-

•

D1482

3h, 784.488
São Par larnito
e vocal e CateiArtigoe: Um eSkin
cal, peças cineme.tográfiçae, peças
" PIP.ÀJIJ8SÀIÀ ",
teatrais, programas clã telévieão, re... &asilei-1'a;
Ilido
vistas, programas radtefeasloos,
Mentos juvenis e i1ustlos,
ques, boletins, jornais, livros e agen- rtear:
te: "Pirajar
qss
das.
Mãs ores e ar
al: Mó
1
824.4$11
• Classe: 4
411:: IYUirtaores e grau
túmulos ti '
" CARI= "
mlrrnóes6 e
Ind. Brasileira

-01.4go Ni)
R.9 8E4.448

•

URR808191°
Requerente: Vicente Avalia Natio
Local: São
Classes: 8 e 2$ — trilo
N. 824.448

Janeíro de 1968'
4 9 824.453

11.

"CREPERCIL " Ind. Brasileira

RequerÉnte: Crefereil Comercio e Re
presentações de Ferro e Cimento
Ltda.
Classe: 3
Artigos: Aço, adesivos metálicos.
paca, alumínio, aparas de metal, me
tais em barras, bronze, cobre, chuns
bo, ferro, metais fundidos, guea, mau
ganes, colas meta-Mas: soldas -met,411
coa, níquel,' platina, soldas metáliets1
sucata de metal e cinco
N. 824.453

Novidades
Requerente: Carimã
Têxtelis Ltda.
Prisma Assessoria de
Ti "IS
.
- Requerente:
São Pargo
gujios Gerais L4a.
eira]
Clame 36
Local: geie Paulo
Artigos: Anáguas, aventa, bina"
Classe: 50
blusões, calças, calcinhas, botas, ea- Requerente: °limite Brasil —
'Arame Assessorias de segffirs gerais
ESTREIA DE PRATA,
che-cols, camisetas, cwilsolas, cerounas para
ra FaerStegio Ltda.
°
824.4d
las, combinações, echarpes, lenços,
Loófti: São PaUki
cuecas, casacos, Meias, maillots, souGaseie 38
Artigos: Carapra • Venda, manutentiens e vestidos. .
IS
Requerente: Organização Xmobiliárli
ção
e
consertos
de máquinas de CoN9 824.434
Estrela de Prata Ltdit.
mar, calcular e eliiiierver
ifeire."
Local: São Paulo
N. 834.441
ESTRELA DO AIAR "1
Classe: 50
Requerente: Martel Exportação e Artigos: Imóveis,
• atintle istração d
Ind.. Brasileira
mportação Ltda.
bens e loteamentos
Local: São Paulo
Classe 16
Classe: 50
119 824.454
Artigos: Importação, Exportação e
iRéciti rente: Bar e Restaurante EsRepresentações
trela do Mar Ltda.
São Paulo
N.9 824.448
Classe et)
Artigos: Serviços de Bar e Restaurante
°ALUI 1.
N9,824.435
Ind.
aias *ir&
Requerente: Sidney Maria de &ar
seressara zeurnsral
Valho.
BANCO SANGUE YKO;
Local:
São .Paulo.
Requerente;
Bar
Lanches
Caldeira
Requerente: Olavo épueste
, Ltda.
Local: São Pa
DUO. SIO PAULO 4
dasse: 8"
Local: São Paulo
Artigos: Acendedores, extunurb"dor1
Artigos: Vinhos
atairliá4os de ar refrigerado, aPatiillat!
'salmo se eano4e fira- —
Clame:
41
1431 824.44ã
apatelhoit refrigeee.
Artigos: Lanchar de: Alicthe, morta- de refrig-eração,
creio de São Paulo S/C Lbda.
bobinas, bataria' chassis, chani
São ,Paulo
dela Preánnto„ rq-at4fe queljb, sa- doe,
autffirlátteas, Chttliet,T4 glétrioco, cha.
Classe 33
lame, -salsichas, elioallirleo,
yes elètriées, llquiddicadores, rdostre.,
Géneros de Negóelos: Banca da
pateei, paio
terroso% dores,
°
I LOTUS *
rádios, sorveteiras, telev1seça3
Sangue
Ind. Brateileiral
824.4415
toca-discos, tomadas 9 ventiladores,
N9 824.436
149 824.£53Requerente: Auto Pato Lotus Igtia.
i.ocal: São 8'oido
*LUCREM "
Ind"."Cffienira
Cismá: 47
COSMEDIOA *
Álcool nibtor, cera para INInd. Brasileira Artigos:
Ind.
Brasileira
RniuUlo, fluidos cougnisfyivn.
dos lfibi=ifisantes, fluidos ma, freio, Requerente: Bar e Bilhares Assunção
Ltda.
Lucrena . fluidos para iluminação, fliiidtts para
Requerente: Dr. André Roseira eg i
Isqueiro, gás ccarrlaustival, gagolária,
Limitada
,Local: São Bernardo do Campo
.
.
luWitleantes,
lenha.
óloos
Matos.
graxas,
São Paulo
Classe: 59
Local:
São Paulo.
brifleantirà, óleos Para aMertee
Classe 40'
Artigos: Acoloircadas para móveis, res. óleos para aquecimento, 6ioog Artigos: Serviços de Bar e B1112teres
Classes:
3 e 10
204.4ho
armários, berçoIcadelras de molas„ pára iluminb4ão, petróleo refinado le
querosene
lArtigos
(Classe
3):
Cadeiras com rocias. cadeiras comuns,
Para dietinell
como 'marca genérica produtos tal''
cadeit as pra escritório, , camas eme
14.i? 8i-17-4-45.----s
molas, carnas comuns, camiseiros, cotmaceutloos.
ehões. conjuntos de móveis, criadoArtigos (Classe 10): Obstas abdcazil,
leira,
Indo"
nata, abridores cirúrgicos, agulhas 0-1
mudo, cristaleiras, divana, dormitó"
AStEMAQQ
rios, g uarda-comidas, -guarda4ointi,
Injeção,' biaburia belsae pare, uso n i
end.' 2rasileira
guarda -roupa e PoitionaS.
medicina, bombas para, trato na medi;
Regrai:Bete Cointio_dettrodutOe dna, otst-gut, cintas hopo-glietr1r_4•1
* N9 824.437,
dilatadores cirúrgicos, Rasa para en,
LoirileVRulo
Requerente: Çarmelo Parira
termos, luvas para_ ~adores. m*,
Local: Sio éaido•
casas gere, anestesia, aparelhes reli I
Claus: 41.
ene za
etos
inaciiii:dm
osulettadoAnbe I
Artigos: Alho, bustos. cebola, mede,
Claus: 8
" MIRUNA
, 40toar2h9r4etrar,or 0~0, cravo, a-d
$1'28glier elt
Ind., Brasileira
aparelhos orboperdim pia;
garganta, apareduSe -!i
aortistiXelmiras e blit
àan, Yen
pneumoteraix.
loba
tiEtequercnic: P.,,nificadora e Confeitaria Miruna Ltda.
•
N.9 824.444
U14 1:1114call e
São Paulo
• R9 82.4.4té
Classe 41
•
Artigos: Pão e bolos.
„Z
N.9
li
índ. Brasileira
WAX00
N9 324.438
tad. Brasileira •
Requerente: Paulo Cunha
Local:•São
WAIDAN "
. Paulo
g
IReçoerente: Tasco Imóveis o Mbar
Und. Brasileira
Classe: 41
. Distração Ltda.
Artigos: Lanches der Ancha, mortaLocal: Mo Paulo.
t
dela,
~unto,
rosbife,
queijo.
sala•
Classe: 50
Requerente: RessoIagem N. 8. do
Artigos: imóveis e Administração
_Carmo Ltda.
Meaticrer. te : 1,‘"al•.1f• t,,.:4% Lida. it-e. sinetas. lirl 3 t110 calo,
Classe: 33 .
Local: São Paulo
São Prer.'0
choasteett, charraeects. martmens, risoArtigo: Compra e Venda, amém
Classe: 3e
tos, raglinleaS, livacatUnacts. pizzas,
•
Classe 6
Artigos: Ressolagem de Pneus
• Ma e plantes. e ~guete'.
feijoadas, arroz, feijão, bife a cavalo.
• rtiges: Eletrodo'.
nn••nn•••n101..

In2EREPefl:ira

"

Man.

Dl

nrceafe.ra. 2
_

N9 824.453
" EMAÇO "
Ind. Brasileira
Iteanerenta: leeraaço teaciedade Coraercial de Ferro e Aço Ltda.
Local: São Paulo.
claeee: 5
Arras: Aço. alpaca, ala ranso, bronza aaesivos metálicos. aparas de metal. Jactais cm barra% cobre, gnea
ciaaabo, meta tefiniics, a:engata:a mar; metálicae. io metálica:a eoltaes met5.11eas. nisaiet.
pica: a de metal e zinco.
Ne efll.a113

nio OFICAL (Se:Z.ialeja0
, IN)
Ja

Classe: 50
Artigos: Prestação de serviços de representações em ge.al.
•
t24. -':i

L,
DO
niee g

'„ G
r

na e Velas de
Brasil S.A.
aae Paulo.
S24.4e5

PRIrY73PY
In2.

ospysz

de 1 StC 3 '.7,1

n5o impreezaa cabogramas - papel
N" 821.433
paea, cadencias em branco, eadernds tseoIarrs, curiarnos pa -a desenho,
caixas dc Ipapeláa. caras de papel
para. dec. tratos, essas de papeias
para decareento, cir riras de papel
2,anYST.PJA va.!-.571ETRI
cartehan c paps.lão, cartolina, cartões de de . ;• .ade. c: . ões de vistas
cariiles f
brence, ca:tães indiees • Requereate: Je.ee Correa -piare:a
eartne:-. s. da ca:-t'- ;
náo de Outra'
Rio da.
da..
elasse, c :1 .• .;a s •
çielão pit • a fin.
:Urre
chapas
cias*
gusa ers ccanco,
a-•
naçls Ce papel. r. :a,'rü. de pa- • mcn .'s
ne1,18
_
pAiia, ta ...Cepas eivil:ueres de papa -•
as !a! , e e
envoaecros de ;,..e,";e1Eio,. eiaqur::40, faturas, ft:ilirs de .cel:I'aiae, fOlhas
papel, fil:1-2..5 de papelão, 'filhas de
OLI2or
ingrt.J.
so.s de
.1 ei ez; ;»; ol:tia. lençospapel
rles
can branco
livr r s ee
hera: fiy,e0;:!.
b.area
r.•za ir
• ima.
: .s.
:..:,, r.. ,.....•.....-•0
las de panfe eie. taaletas '-de papelae. E.,-.r.:•.:;•e;
alaaere a- a . N. — : -•,-:- •.•,
.
naea-beada, neaes fiecaie, noas pram e ras. caraari:raras de pa p el, paLu- ... ' .la 2.1a:e.
...e, o...-..icaeen tt. i — ael almas ..., pape
a ,....t.' 11
na:nau:ai ..e.e lie a:1 celofane, pa aa. n Arta ce: 01e ...s.Cr
ate.' ..- -,;.ls e.; g rrul.
crepan, nnpe: cana, papel de celula----:----, —
----se, pe:r-• 1 de linho, papel de sèc'a,i
. !N7- .... . 4.., 1
papel enfarado, panei estanhado, papel h! » .n ; en papel ii . "11.:.:rnieável, papel linha d'ãgua p apel Para eles-uno, papel para eni . iruJho, papel para
OLIVáTU
encaecients eão, papel para escrever,
Irld'istz.,14 D.:maneira
papel para un p reseán, papálo para
qualquer tini:papelinhos para fins
variados, pa gsagens de paael ou cai- Roque: ente: Masa ia e Ccal, :•eis3
tollna, pateais de cartolina, promissó- "Brasmen" S.A. - Exportação e lmpor.aeao.
rias em branco, papel ee radicgranias
Local: São Paulo.
recibos em branco, reci piente; de paClasse: 41
pel. recipiente de papelão,
papel. ralo de papel, retulorosetas
de papel Artigos: Oleos.- C otne.n1VCIS em geral.
sacos de papel, talão de caboanaemas.
N9 824.472
talão de ingressos, talão de possa
gens, ta 15.) de p romissórias, talão de
radiogramas, talão de recibos, talão
de telegramas, telegramas em branRADIO CULTURA'
co, tubos de cartão, tubos de papel,
tubos de papelão. tubetes de cartaeo,
A
MAIS OUVIDA
tuteies de papel, tubetes de papelão,
vasos
Requerente:
le
cartolina,
ou
PapelãoAbel acaraste.
Local: São Paulo. .
N9 824.466
Classe: 32 e 33.
Ne 8-24.473

-''XEREM"

Requerente: Prisueepa - Importaala
e Mal:ars:ajas Ltda.
Local: São Paulo.
17 e 33
Requerente: ,OSDIFE. - Comércio de Na classe Clessaa
r: :a:ralares cia envelopes;
Presentes e Novislac:cs Ltda.
almolastas para (=rir:lace, apaaadares
Laza': Sãc Pau:o.
de tinta, aparelhos dup:icadores de
Artiaae : Abe oa ti e ta p a
purf:: os, etpia..1,
::.taen;.,..der.:s de laai.s, aecaavus.
águas inteinhas lap idaria:a ale-ir:ates berça, para
anueraborraci, borrachas
para adornar vestuários de metal pre- brochas,- caneta'
comuns, canetas escír s o seraireciosu ou suas iita"s ferograficas, caaetas
para deseáho
anéis de adarno. balangandans, bei- canetas-tinteiro, caixas
para papeis.
loques, brincos, broches, colares, con- cai me rewstracaaas, papel
carbouia
tas de metais ou pedras preciosas ou carimbadarcs. carimbos, cestos
para
sem preciosas, e suas imitações usaclassificadores, "clips", cofres,
das como aderno. correntes de uso papéis,
caiadores. colas pata escraorio, comIndividual para adi:ano, dianaeates la- peases.
para secretária, corpidados, es meraldas lapidadas, meda- tadoresconjuntas
pana!, datadores depósilhas cem santo, pulueiras, safiras la- tos para de
descansos para lápis e
pidadae. tepazios,lap.iciados, turmalinas canetas, cola,
desenhadores, duplicadores
lapidadas, turquesas lapidadas.
de captas, espátulas, esponjas para
N9 824.460
escriSorio, %quadros, estereocartsa
grafas. estereagi aros. estiletes para
papéis, estojos de canetas, estojos de
lápis, ficharias, fitas gomadas, fitas
RIMO
para maquinas, furadores de papel
Ind. anasileira
fusis, • ganchos para papéis, giz para
escrever, e desenhar
, , - godets", goma
arábica, gonsadares, grafites para laRequerente: OSDIPE - Comércio de piseira, grampos -de escritório. guarPresentes e Novidades Leda.
da-papéis, guarda-ponta de lápis, ínLocal: São Paulo.
dices para arquivar documentos, inaClase.e: 13
trumentas de desenhos, instrumentos
trtigos: Aparelhos de água, apare- de escrever, inatrumentas para selar
boa de di& aparelhos de café, ban- logos para mesa de escritório, lavres
MOZSZL-FARRAPOS
leias, biscoiteiras, bombonieres, come pesa envelopes, lápis, lapiseiras, maSexo Alegro- Rio
INDJSITIIA BRAS1LETRA
lotearas, fôrmas, frtreiras, leiteiras, pota.ca.3, maçusnas de apontar lápis,
koreiros, saladeiras, serviçcs de jan- maquinas de calcular, máquinas de,
frende do Sol
tar, travessas, vaallhames. vasas. indereear, maquinas de escrever, ma-1
qn-nns de grampear, maquinas de re- Requeren : Materiais de Construção Requerente: alichalski, Borde sa Cfa.
N'824.461
Alvorad a Ltda.
gistrar, inamilaaa de somar, megalóLtda,
gratos malhadores de dedos para esLocal: Guanabara
Local: RGS.
critório, multiplicadores de cópias,
Classe: 7 - 11 - 33.
Classe:
normógra.fas, palhetas de pintor,
Adir: Artigos -da classe.
pantógrafos, papel carbono, papel
1n19 821.474
=as 2-1.0 ira Menai',
pastas de arquivo, P astas de
N9
824.467
mesa, pastéia de tinta para desenho,
Requerente: Boas trama-e Chocolates penas, percevejos, perfuradores de
EDIFICIO RIO
e Balas Ltda.
escritório, pesas para papéis,' pincéis
R áo Paultu:cardtal
Local: São Paulo.
para desenho, pincéis para cola, planchatas, ponteiras de . borracha para
Classe: 41
dedos,- ponteiras para . lápis, PortaArtigcs: Chocolates, balas, biscoitos, blocos,
Requ ...4eu.e; Con,: azi.uss
liNNSTRIA BRASILEIRA
porta-canetas, porta-carimbos,
bolachas, caramelos.
Paris-Roma-Rio.
porta-cartões, porta-papel, porta-peLocal: São Paulo. •
nas, porta-tinteiros, prendedores de
N9 624.482
Requere:
e;
laia
Auto
lelectinica
InClasse: 33. •
papéis, • prensas de escritório, raspad Itria e Comércio Ltda.
deiras, registradoras de uso em esses 824.473
TRINCAR
critório-maquia:1e, re gistradores de
Local: Guanalia,ra,
•
Uso em escritório, réguas de uso em
Ind. Prasileira
Classe: 50.
•
escritório e para desenhos, separadoAr aos: Artigos da classe.
res
de papéis, separadores para arquiRequerente: Auto Mecânica "Trio-:
;
vos, sinetes. "atendi", suportes para
Cai." Ltda.
Ne e 71.468
canetas e lápis, taboas de desenho,
Local: São Paulo.
404,
tecnigrafos, tintas para carimbos, tin- •
Musa: 50
tas
para
desenho,
tintas
para
duplitkrii". os: Prestae en de servia.., era cadores, tintas para eacrever, tintas
ninn.,tenção de Veículos e autornaveis para marcara umedecedores de dedos,
WloN
— umedecedores para copiar, e vidros de.
N9 a 24.4 e3
. -15,„
cola;
Na Classe 33: aeendae Cri 1:
ta/1-ae•r a resee;lie'rra
buns r.n armas. argolas de papel o:;
PROPIAN
xsptlaeo. aro:, de
ou papei,'.
'çt)
Ind, Breileira
-es de inarea;o. b : 1aeSes da passearia.,
.f - : tpr. lre....,:iá::r:a 3 Cornér•
bae
aaaci aaaa
beas
'e re, l' eadae Ltda. •
aea /.30Clis para anais
eaae
Requere::': -r.
; • : 1. -,"' '', i e. e .c o:frcio
eia
de
c Ia :
Tase
tilas. blocas re .a
bre_•a-rr.-.
eao leaale
Cie ses.: 4.2
Claes?: 41 - rs

Lracil-,Lra

ALVORADA

ne

ISIS

C„

1::

1,,1-.;

32 nina-feira 2
119

824.478

27.300-PIRaLL1
Requerente: Pirelli &micta Per Azioni.
• 1~1: Milano-Itália.
Classe: 8.
&algo': Pios de antena de barata°, c~ e cabinhos para antenas de
televisão.
N9 824.417
SOVA: 'OXIZEIRO xxBUI!_

Dl : RIO OFICIAL Seção III)
N9 824.488

119 824..482

PUBLIÇAMPO"
Requerente: Roberto AbrahLa Mato,
/
Local: Minas Gerais.Classe: 50.
Artigos: Publicidade, Propaganda,
promoção, colocação de cartazes, de
painéis e de fotogravuras, especialmente em estádios esportivos em
geral.
e
N9 824.483

Requerente: Bar e Lanches "Nova
v z P.L
Cruzeiro do
.
I•u°
Classe: 41.
Revestimentos
• Lanches, refeições prontas, Requerente: Viplast
Limitada.
a e salgados, bolinhos, croquea Local: São Paulo.
churrascos, ousotia, caixinhas, cara
Classe: 18.
Chnáadea,. eafihas, _kibes,
pastais, p~ salsichas; sandui- 4raloa: Revestimentos da intarkaaa.
obaa,
lortaa e Meia
119 824.484
',it.? 04.413

Requerente: Móveis Darei Ltda.
Local: São Paulo.
Classe: 40..
appopt.e4oesta.
Artigos: Almofadas, acolchoados para
móveis, assentos e encostos Para cadeiras, cadeiras, carrinhos pata refeiste4Uatents: Markt ° Basílio da Silva. ções,
conjuntos para dormitórios, conLocal: Sáo Paulo.
juntos para sala derlantar, conjunto
Gaseei 38.
para escritórios, conjuntos para terraAram Insignia de gaspeio. ços, conjuntos para sala de visitas,
conjunto para praias, conjuntos para
copa e cozinha, colchões de molas,
mesínhas, móveis, para rádios,
para televisores, sofás-camas,
• móveis
IR TO R .
arinsalos e prateleiras (ranal).
igadetria BrasileiTa- •
149 8:14.495
Requerente: Produtos - de irieleza
liton fatda.
Local: Sita Paulo. •
Classe: 441.
oa: Aguas de colónia, agua para
pele, batons, casinaticas para o caelo, cremes para a pele, coematicos
r
a pele • para os cílios, depiladesodOraistes, esponjas, estoperfumes, escoam para toucaitã, pasta pare, dentes, perfu,
ma pehmobaa para onu/ier o ca elo, sabeariales, tea4ores
a para o cabelo, galhas e kgm*.
g$4.4a1)

Janeir0. de 19611

cozinha, argolas para guardanapos a
sinalares, aros para guardanapos
similares, assadeiras, azeiteiras, bacian
baixelas, baldes, bandejas, baterias da
cozinha, biscoiteiras, bombonieres,
bules, caçarolas, ca.chepots, cafeteiras,
caldeirões, canecas, centros de mesa,
chaleiras, colheres, de mesa, campoteiras, conchas, confeteiras, cuscuzela
ros, descanso para talheres, para ter.;
ros etca espumadeiras, facas, facões,
frigideiras, fruteiras, lanha garfos,
jardineiras, jarras, jarros, latam, lea
tões, lava-dedos de mesa, lavatórios,
leiteiras, manteigueiras, marrni
paliteiros, panelas, peneiras, pias,
ires, porta-copos, porta-galo, portas'
frios, porta-jarros, porta-jólaa, Portem
pão, parta-toalhas, potes, pratos, qual.
.raladorea, ral rec ipiente, aias
Requerente: Albano Alberto afuller. jeíraa,
gadores, redomaa
rolo,
Local: 11,G.S.
saca-rolhas, aattellata
sal
serviços
para
Pára
Classe: 21.
taeho, telhas, talheir
119 824.489
1(8, ira
1,6404

,

Clame: 24,
Adiam BOUM Capas Paga indalirsie
,
eaPas alara Uonaatbr
Requerente: Irmãos Oranges S.A. — trtuatentoo m
a „
Indústria e comércio 40 carnes., cordões de qualquer:
tas de pano, en n — il. :
São Pamit.
etiquetas de ps= sacas, Satêo
119 824..490

GÁLIMP'

r

nereeen istu caulim De

HIC4LICHT'",1

•
Indstria Brasileira

Requerente: Perfumaria Liclaa Ltda.
Local: alo Paulo,.
Classe: 48,
•
Artigos a produtos: águas de alf=
ma, águas de balam, agua_ dç
nia, águas de lavanda, aguas de quina, aguas de rosas, águas Para em
-belzamntodpel,águasrmem, aguas perfumadas, alisascar, Taton, brilhantina, cartain, cara
depilatória, cofflaticas, dam para
maquilagem, cremes para massagens,
Cremes para peia, cheiro", Çorantes
cabelo, karantea para pele, orlapara banho, denbifrícioa, desodoA "a T.
rantes, %limites para imlins essências perfumadas, extratos perítmiados,
fixadores
para cabelo, geléia: perfuRequerente: Organização Cm:stabil
madas, lanolina perfumada, leites
Aetor Ltda.
para, erabeleziú 4 pele, loções para
local: SM Paulo.
tpucador,
óleos perfumadosaegrfaillea,
Clame: O.
pó-de-arroz,
pós para uso toucaArtigos Administração contábil, dei- dor, roia" sabonetes
pertnna,dmasais
pacata janto as repartiMes, asam- perfumadoa„ shainpoos,
taioo p
tos fiscais, aberturas e 0110erraelei- macio, tintaras para cabelo
e
tos de firmara
gres aroinaticoa.
•
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Requerente:, Intexpesca — Companhia, anternacidnea aa Pesca.
Local: São Paulo.
Requerente: larupp Metalúrgica
Classe: 41.
"Campo Limpo" ta.A.
Artigos: Peixes em conserva ou não,
Local: São Pass.
Mu, bacalhau, camará°, ara, 4ina
chovas, lagostas, cerustãoeol=r,
Clame: O.
Jatigoa: Pomos para aunOgá
tk ,ititajaa, moluscos, Ovas, ostras,
tatufs.
o, Vaiteimo per tratamento t
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SODIPROL
IND. BRAS.

. 19610 03,12.ait0
-Saia Patiley•:•depital.,

Requerente: SODIPIM — Sociedade
Distribuidora de Produtos Ltda.
Requerente: Pranciaco Calando.
Local: São Paulo.
• Local: Sito Paulo.
'
Classe: 11.
•
Artigos: ~carteiros, aparelhos de
Classe: .33 — 47.
Lag, -ente: Argol a.A. Indústria de Artigos: Tittilo
de 3:sta.belealmenta. café, aparelhos de chá, aparelhos de
.4!
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Artigo': Abrigos, agasalhos, alvas,
Clamei 88. anáguas, aventais, bab
benwa
tal, batas, batinas,
Witriaè,
blusões, boinas; bealeros,
bo •
oache-ciolsa oacheasea,
calcinha., caladas Vá ipearkaarctpot
porta, 'camisas Md ae
te oamiseaapasãoa oaraistitaa,
solas, cainisolfiel, capita, cabotas, oaa
sac caseateata ~et" MinaitiãOa
chaPáta, 011111610a,

to, cinturões,
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fraques, gesPar"hcei
áridalas, 8~.
88"lai
dnaraiafraidadi
Pde
gravatas, hábitos,»-ja .. nla, jaquataa
Jaalletõae
_ len9dea, lifisa,
gerias, arme, ma.caeõea, Mago
mantas de u.so peseoel, man
me,ntoa, martas, mantilha', m emá
melas confecções, modeladorea, Pale4
(ponchoe' leves), Watts, piai
pijamas, petteh04 pdoe, pulõ
pelam:ars, pelierinee, Pelei
punhos, peanhas, quinam%
renards, robes-de-c'llarabré,
brancas de ust, Pessoal rouPaii
siataafelat"
wfm
dálias, sapatos, ab
"Pas
edrump
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:
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.
tc4c9.14 ves
t"tiedati, vens, v isoa.
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Clare: 41.
Artigos: açúcar, arroz, azeita,
bananada/. biscoitos, bolaahaa,
bombena, cacau, café, carameacea, cla
bolas, cereais, chocolates,
cris~ados (frutas),
(do-~, doces, dropa, ~Nau
menticias, extrato de ~ate, extra
to de carne, extrato de fruta; faca
ohm, alimentícias, farinhas de ca
reais, farinhas de mandioca, farinha
de mesa, farinha de trigo, favas ali:
raentiolaa, feijão, folheados (Mas)
frutas (n natura, secas, em _calda oi
em conserva), tubas, gelatinas, alimentidas, geléias alimenticias, sinop
-se,galrdoimntíceabra, leite, de vaca (in natura, em pó. ou condensado), Macarrão, mandioca,
manteiga, margarina, marmelada ,
MUS8,8 alimenticias, massas de tomate, massas de sõpa, mel, melado, milho, molhos alimenticlos, õleos
mentidos, pastilhas, pudins, queijos,
sorvetes, temperos, torrões alimenta
aba, torta" ahmentiCiaa, xaropes ali•
mantidos.
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