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SEÇÃO III
ANO XXVI - X° 2
DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
DE PATENTES

Rio. 28 de dezembro de 1967
Privilégio de Invenção Deferido

N. 145.940 - Ndvo processo de separação de fosfatos minerais de calcário uri% obtenção de concentrados
fosfáKr”: - Serrana - S.A. de Mineraçilo
N. 149 .433 - Novo processo de
ioluxiiti . ,0:;10 de fosfatos minerais a
fiartir de minérios de fosfatos de canga
earbon,',iit-;; - Serrana S.A. de Mine;i0,

•

CAPITAL FEDERAL

QUARTA - FEIRA, 3 DE TAND:RO DE 111611

REVISTA DA/ PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
N. 137.292 - W. R. Grace 8 Co.
N. 137.688 - West Laborato1res

Inc.
N. 138.252
Ciba Société Anoapue.
N. 138.796 - Xaile Aktiengesellschaft.
N. 139.320 - Frits Frutigera.
N. 139.456 - Ciba Société Anonyme.
N. 140.947 - United States Rubber
Company.
N. 141.503 - Ortho Pharinacettie.d

Expediente da Seção
de Intarferanda .
Rio, 28 dp desdobro de 1967.

N. 53d.422 - Alo.= - Indo.
Alpemar S.A. Cartonagem Tubos e
Esponjas de Veludo - cl .28 Registre-se com exeteisat, de rebites.
N. 536.423 - Alpernar - lnds. Alpemar S.A. Cartona.m. rn Tubos e Esponjas de Veludo - el. 33.
N. 546.531 - Vda Sue Roque S.A. Vinicola e AvreYti Sanreguense
Sovas - el. 1.
14. •547.898 - 1kii. Sem., - :tf tio
Souto modas e Conções Ltda. el. 36.

Marcas ' Deferidas.
N. 568.127 - Pla'accra
N. 553.773 - Chafix - Oswaldo cera Prods Quinuc . Lida.

Putst-

el. 46.
Odilon Ferreira - cl. 48 - Regist- N. 568.202 - IJsi ai -- Dr. ezeto
tre-se com. exclusão de lança pertu- Formenti - el. 5.
mes.
N. 538.339 -Mii:ett s
N. 556.37 - Quem faz o Que - VMicius de A1bur1 v ,...tja2 e ,stPilo.
Wilma Joanne Bertani Dal Maso , Paulo Pinheiro de Addrazizz e
cl. 32
32 - Registre -se cata exclusao de muel Kauffmann - ci. 40.
agendas e' com os exemplares de i N. 506.63:3 -- EM-

N. 15ó.332 - Dispositivo Suporte Corp.
fls. 8-10.
;tút.ii Educacional S A. - cl. 35.
N. 141.751 - Henkel 8 Cie. GIvIBH N. 556.569
Timispo.t,;dor de Grama em placas ou
Jtingle Jun - The • N. 518.372 - Yacition -de
N. 142.936 - Carlisle Chemical Hearst Corp. - cl. 32.
-- Guilherme Sigried Mark.
:Moveis
e Decomes p .s vticataol 1 da.
N . 556.6$1
casa Dispe;rol - 1 - cl. 40.
N. 179.534 - Ndvo processo para Works Inc.
Dispetrd S. A. Ind. Cem. e Rep.] N. 518.752 - Loja dt•
foli ,:entrmo de fosfatos minerais .-- N. 144.439 - Leesona Corp.
- el. 16. 1
Juige V À12l1 1 St • rv g 11., S.À. de Minera ,- -to.
N. 146.907 - Parhenfabriken Bayer N. 556.715 - Erima - Gráfica iLeoniclio
N. 5 3.2:t1 tonoAktiengeseilscha!t.
Erima Ind.. e Com. Ltda. - cl. 38 mobil Werk. Gmeil:ieáiti Mn Ii.tettE N.ig:mcias
- Registre-se com exclu,,a de em- .rankter Minoria - ci. 21.
N. 155.337 - Universal Ou Pro- feti
N. 541.141 - Urtnenas -- I: mas
T4.7 lia»; (* . • U eXib2MCLIS á Cumprir: ducts Company.
/149 560.51b - Indicador TerapatticolSiderttrgicas de Aln •a •:. (3cr(i i. 8.Pt• 14. 156.849 - J. R. Geigy S.A.
N. 91 . 668 - Ritter Company Inc.
os
Prods..
Parmaduticas pata Esto- Usiminas - 'ci. 2.
N. 156.977 - Pittsburgh Plate Glas
N. 99.777 - Chas Pfizer & Co Inc. Company.
mato-edon I -. • logia - Edmondo Au- i N. 550.337 - E...1.tt -- Entpie.-_..t (.1drei - ci. 132. !nematogrittita tied Ltda. - r i. 32.
N. !Cr! 813 - Otto Felts de La
N. 157.001 - Compagnle de Saint N. 563.1448 - Cazonm - Lab. 1 N. 551.46 -- 13i,....ectir -- C ti E
R-oca.
Gobain.
Yatropan S.A. - c). 3.
1. Cia. Era.sil e i r.t d' L.:xt i i ! - a aN. 103.160 - Otto Felts de La
N. 157.097 - F. Hoffmann La Ra- N. 584.332 . - Sericitextil - Seriei- :Ic--Rot .
tenni S.A. - el. 33 - Reg:.stre -se l N. 551.955 - Lira -- c:TE ii.,ta
che el Cia. Société Anonyme.
N. 106.593 -• Farbenfabriken Bayer
com exclusão de legues.
'Planalto Ltda. -- cl. ..t1 N. 130.733 - Parbwerke Hoechst N. 566.214
566.214 - Em,Masis - Minden- tre-se rem emiti:ao dt• sota.
N. I 0c) . 534
Ciba Sociéti Ano- Aktiengs;ellschaft vorm meister lucha forra Inc.H' c/. 35.
• N. 352.325 - Cl:vidinha -- N:ciitdra
Bruning.
N. 566.4 5 - Treze. - Bazar 13 Abril Ltda. - il. 32
nynn..
Ltda. - . 26.
N. 110.1577 - Almicar Dinis QuhlN. 154.733 - Ciba Société Anonyme N. 506.5 g - pre;a;;;osa ..... Fjorza, I N. W.:'.2.:* :3 - St!r.., ; man - :'.1.1;;,rtell:i.
mau Ind. de Alie is 1n eitaji..-: 1.• da.
N. 155.618 - N. V. PhilipeGloel- Menezes eontes
(r
Ltda. - el. 49.
N. )13.380 - The Norwich Phar- lampenfabrieken.
N. 567.090 - Vikhapool - Auram -- cl. (3.
'11.R.it Cem'
N. 561.i.04'- icittai - Lio. e (*mu.
N. 156.305 - Universal 011 Pro- lima - cl 11.
de Lamiuttees Leiam Ltda. -- c .
N 115.316 - Sandoz S.A.
ducts Company.
N. 567.091 - Telstar - Maihtt.s N. 656.689 - Nvatiitit •- s. •
a
N. 116.320 -- American Cyanandd
Teesport SiA. - el. 39 - Registre-se Criações Infantis tt li -- et .
N. 156.536 • Chemische Werke com
Company.
as exelusões de câmara de ar
N. 117.221
Abbott Laboratoires. Munchen Otto Barlocher Gl1/441311.
pontas de borracha para muletas e N. 566.969 - 1 ,,,,p ,ui -- 11:::teet. 35
N. 120.132 - Société dez Usines N. 157.383 - Onoda Cemeut Com- bengalas pneumáticos e semi-pneu- eties Benstyl Ltda. ,-gistre-se com exelti.... 0 de le:V.IC:.,
pany Ltd.
MátiC08 . .
Rhóne Poulenc.
N. 567.309 - Me. a ' ...v. 14 .567.090
.567.090 - C N T - Cia. Na- lurgica e Setridimh. ....*:•Ialm l'i a.
N. 122.592 - Akticbolaget Medas 1.
clona1
de
Teatros
S.A.
el.
32.
5
N.
1
61M
- cl 5
N. V.
Marwirinfabrik.
N. 567.027 - Raisfil - Paulo de N. 568 032 - Ena, .- 1.,na.! 1::.4.eN. 123.060 - Wlodzlinierz Kury- N. 161.130 • Landbouwwerktulgen Souza
Rollin
cl.
28.
vagens e Acessório: Itid. c ecut. lowicz e Franciszek Ulak.
Machinefabrlek H. Vissers N. V.
O3
14. 561 .58:.. - litalala - Lab. Se- Ltda. - el. 20.
N. 123.37.3 - American Cyanandd
N. 161.133 - Studi c Brevete APHCumo,,ny.
N. 568.076 - kIcidta -- 1111.1.
trN . E1i67.803 el
-. Mardlne - Ind. de
cantou! TesalU S.R.L.
Confecções lIrmãos Mardine Ltda. - ter Potsch - cl. 41.
N. 121.890 - The Dow Chulice/
N. 568.081 - Ouil Teletiinwu •te
36.
,
N. 162.930 - British Nyloa Spye- rd.
N. 568.141 - Panelinha - Antonio gional Leste Patu!....:;
Limas ut
N. 124.393 - Etablissements Bau- ners Ltd.
N. 163.235 - Fausto da Costa AugustoP/anco de Vasconcellos Jr. fónicas Brassie-...ns S.A.
; tet h Cie.
Pál..itias
- cl. 41.
Amarelas - el. 32.
N. 131 . 125 - Hooker Chemical Braga.
N. 535.358 - Snerwin..Williams Coro.
N. 163.936 - %seco International Sherwin-Williams do Brasil B.A. N. 568.112 - Meado - Ve(a(c
N. 133.973 c l . 1 - Rego68.p1.84de21;.atacillsiaLratrila_
Lida.
Tintas e Vernizes
-- BrNas.1151m
Irl.:
Ministero Della Dife- Ltd.
tre-se com i exclusão de - tintas rerniE x e rcito Direzione Generais ArN. 164.132 - Albert Knradjian,
dal e A
zes esmaltes thiner oleos em geral N. 56c81m2i0Ta_Quentrrn.eA.AI
T-114:t
. 3dt8
N. 161.213 - WaIdeninr Paiol!, fluidos Tiara
N. 133.163 - Acessórios Especiais N. 164.335 - Dunlop
freios e Jacu.
Lar
Luiz
Rubber
Duart e Lope4 - ci. 8
Com- N. 5°5.4e9 - Panrostura
S .A. com. e Ind
If. 808 . - Ita - Mathe s
pany Llmited.
cz.;•ttitwit S.A. Ind. e Com. -• -cl Pen19. *atino &778
Cie. Ltda. •••• CL til(j, 4....
Naá
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As Repartições Públicas dei

verão entregar na Seção de Cor
-municaçÕes do Departamento de

Imprensa Nacional, até' às 17 horas, o expediente destinado à pa.
blicação.

,,
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E) ED VE N TE
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DEPARTAMEIZ
.
. ITO
•

-

'

0E.,:- IMPiENSA NACIONAL '

sanavon •*

*I

ALBERTO-DE BRITTO

PEREIRA

Janeirt: de 1968

•-• As assinaturas vencidas po.•
derão ser suspensas sem prévià
aviso.
▪ Para chita, interrupção na .
rentessa.dos Órgãos oficiais a se*

'
novação
:de assinatura deve- sei
sió . saaveça oa P uoi.ncoçalco '
c44a093 0 ^ .96. 025 O ReD^olcn
reclamações pertinentes CHEF
solicitada
com antecedência de .
J.
B.
DE
ALMEIDA
CARNEIRO
FL
ÕRIANO GUIMARÀES
A matéria retrilmicia, nos casos de
trinta (30) dias. •
. .•
érro 8u omissão. deverão ser
•
.DIÁRIO OFICIAL
• Na parte superior do ende:
formuladas por escrito à Seção
• Gaga ° O.
1.fro estão consignado o'nümero
de Redação, até o quinto dia átil
Ileolka 4o 8•49•112•44•44 O ••4•414nor •lo chwoariannumma
do . talão de registro da assinatura
subseqüente à publicação no
•4•1•11~11,
Proorlsgo4o Snaddatrist 4o OliniatielO
e o mês e e ano , em que findará.
órgão oficial.
• glh• 10411olnio• tto tegoO•olo

As

A Seção de Redação jun.
dona, para atendimento do públi-

lonarsiso soa Oficinas do Dapartamcato dednigensc Nacional

mái.~•~1~~~..

ASSINATURAS
REPARIIÇÕES E PAINCULARE3
•
FUNCIONÁRIOS
- Os originiais, devidamente
Capital e Interb)r
• Ca.vital e Interior
autentlaidos. deverão ‘er dactilo- Semestre
Ner$ 18.00 Semestre ..... • /11.• • • ArCr$ 13.50
grafados em espaço dois. em unia Ano- ....••••••• n••••.NCr$36.00 Ano
NCr$ 27,00
só face do papel, formato 22233:
Exterior':
Exterior a
as emendas e rasuras sedo res •
Ano
NCej
39,00
Ano
Off
los
Ilh•
•••
~d.o
•
•
011_, • • Ndt$ 30,00
salvadas por quars de direito.
• NUMERO AVULSO`
••
-- As assinaturas podem ser
-•
O
preço
do
número
avulso figura na última página de cadatomadas lem qualquer época do
exemplar
.
ano, por seis meses OU um ano.
exceto as para O exterior, que
•-• O preço do exemplar atrasado será acrescido -de NCr§ 0,61.
Ce do mesmo ano, e dê NCr$ 0.01 por . ano, se de anos anteriores.
sempre serão anuais:
co. de 11 às 17h30m.

• As assinaturas das Repartições Públicas serão anuais e . de..
verão ser renovadas até 28 de ft.

retiro.

••;•• A remessa di-valdrea, sem.
pre a favor do Tesoureiro do De»
partamento de Imprensa Nado..
na!, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto sua apliCação.
- Os suplementos às edições
doa órgãos oficiais 16 serio remetidos aos assinantes que os to&
citarem no ato da assinatura.
kG4:,

3'51-C
•
t
NO 645
PARABENS
Exigências
- Lenços Turf Ind. e Cem. Ltda.
Jt)
cl.
Tênnbe com exigénele.ek
ST IC cumPrr
149 . 545,907.- 1311ASILIA - Fari- prir:
na & Vieira - cl 41.
219 560.313 • Aço Torstme S.A.
279.628.733 - ogr.owkorii Ne 565.265
Walter as Cia. LiM. Comercial_ S.A. - el. 28.
mitada
1,19 541.939 - TARANTELA - J.
.179
565.267
Walter &.,-,.Cia. LiG. Pimentel Ltda. - cl. 41.
- „
,
NV 544.893 - XAROPE CAIXAN 4 aeada..
." 8. '''''',"n "*" 561427 -- 547.330
TE CREOSOTATDO - Lab. Phos-- 567.333
- 587.334 - Esportes
Hei& Ltda. - el.- 3.
Moura
Ltda
NO 550.920- STANDARD - No 567.395
- Bonifácio Marinho
etandord Material Hospitalar Ltda. de Mello.
U. Â.
289.667
-20 651.489 - SANTO 'ANDRÉ -ORO Técnico CoPasto de Escapamento Santo André metia' et,ex ada
Ltda. - el. 21.
•2n41.9 511.45e - 0.51.7PEL ComerPaulista de Engenharia Ltda.
Indo. dalN"
179 551.679 - PIONEIRO
de Refrigerantes Pioneiro Ltda. - Gmbh-. 525.592 - Teroson. Werire
el. 41.
Welfrldb ItIneds
219 551.718 .7--REVISTA DOS 249 548.419
CAMPOS - João Augusto Lesmes? leemmer.
Ertiest Hen).
21' 551;509
Pontes - el. 32.
NO 567.342 ."." Joseph ~ter.
219652.118- C 73 A --,01a. Bre. 14'
Mussi Ferreira &
.105
alleira de Adubos CBA - • 38 •
anua..,
.
N9 555.638 - GRANI-ARTE - .....; .._,.
.41 ''.' AtitMla Ltda.
Grani-Arte Ind. e Com. Ltda. ...- 1.4' "13.1
el. 16.
Diversos
N• 567.174 -. LUA NOVA ..- ind.
-de Feltros Lua Nova 8.A. .- el. 36.
149 587.180 - I. LUA NOVA - Ind. N O 556.366 - - plaga Suares marde Feltros Lua Nova S.A. • el. 14. recos - Prognata-se na 4À . 35.
EXPEDMITE DA SEÇÃO LEGAL
Name comerciai kuteferião
Rio 38 de deaembro de 1967
219 468.227 - 2:leiteiros do Nordeste
Indústria
Química
S.A.
97 ni 1).
Desistência de processo
keine
a do Nordeste QU'inle 8. A.
Macas stuteferiátts •
N9 581.421 - DEPROO Programa-,
Omniura 13. A. Crédito PinandoIltido de estabeectminto
ção e Estudos Econ.:anima Deprog,
Mente e Investimento (declara de.
rade/ergo
0.A, progre,Mação e Estudos Eco- N o 608.793 • FOLOET -Pttiget
sistência do- Urine 586.183 insia
ígn
nômicos - el. 33 (art. 9; IIP 1). D'inereial e Industrial Ltda. .., Oroteitant). Anote-se a desistência
535,988
TORREPAOLO
VE
el.
16.
249
DEPROGI
programa10 t6t.42:2
R.A - Ind. eOom. Vera LWa. - e arquive-se o processo.
PARMAJADE
00 e listudes Econôrdeos Deprog N9 1514.1104
Ernest Helb (declara desist&tola do
el.
41.
e
Estudos
'Ecoet.
3.
Parma jade Ltda.
S.A. Programação
545„e4e - SuperMeroado de termo 532.586 marce"----Fiter
zi9
Rosa
vIc
nômicos - el. 33 (art. 97, n9 .
19 533.830 -2
Materiais para Constrit5es Santo Anote-se a desistência e arqufee-soe
CI.
tires (Blenders) Ltd. das- o p.hboeS130.
Arsenio - AntZnie Ribeire
N9 564.130 - Barbearia Versailles
Edson Marcondes . Menezes - el. 249 538.147 - PROQITIAL Pro- Se 18.
Artex 8. A. Fábrica de Artefatos
cedei - Presentes ~Os e Ali33 (art. 97 119 1).
da
OtacteridA
Testeis
(declara desistência do reg.
gan
Free de PrMtl
1719 340.000 marca Artes). - Anote.
219566.798 - TRAMAC- Trete- mentidos Ind. e Cem. Ltda.
149 551.920 - POSTES CAVAN se a desiatência e arquive-se.
iras e Máquinas S.A. TRAMAC. .- ci. 1.
Alfa Gevaert Aktiengesellechafo
41. 33 (art. 97 n9 1).
519 - IMPERIAL - Mar- rEmpo
QUALIDADE
Ne
bepecQUE
Com.DESAFIA
de EstudosO(declara
desistência do reg. ti9 258.698
136
519
el.
46.
tine
s
&
Palotlaa
AçoUgUe
)112 597.952
llohr i Petenre ç e Tkar'P ri ni mentOt ge
p (ai- marna Ra i).. Anote-se a delistencia
N O 1535.690 -1(T
41.•
Palotina Ltda. .-'Açougue
bz
4-W ••••.„.... ketri. & Cle, I-. el. Ne--lerdo S.A. a arquive-se processa.
•
16 4.
(art. 97 10 lb

Título de dstlaeiChn ente vete- N 9 548.733 - México-Bar .... Horst
sido:
Shoning - el. 41 - 42 -- 43 - 44
(art. 97 no 1.4.
N. 525.388 - Curso Saem Pena IP 551,851 - LUC - Mac Com.
(Pré-/Cdt). - - Amadeu Sweal Ri- e Publicidade Ltda. - cl. 13 .... 55
- 82_- 33 - 41 - 42 .... 43 .(artigo
be4ro - el. 33. (art. 97 n 9 1).
14. 556.007 -- Centre Nacional e 97 n9 1).
Casa das Retalhos
Internacional de Comércio Cenine0 N9 552.273
clame 23
Ultralar Aparelhes e Serviços -Ltda. -- Lojas Martins Ltda .
ci. 6 8 9 11 14 15 18 23 26 21728 (art. 97 n9 1).
19 566.539 - Salão Métro
93 34 38 37 39 40 47 49 (art. 97 ri9 1). 2
classe 33,
N. 552.455 - Criaste& e Voinerele tilares Diversões Ltda.
de Minérios São Joe& - Carlos Pe. - 42 - 43 (art. 917 ns 1). trone el. 4 (art. 97 n9 I).
N9.566.906 - Expresso Asnérica N. 555.361 - Centro Nacional e Afvarô Alves - el. 33 (art. 97 119 I),
Internacional de Comerciá Celine° - NO 58e.941 ••• &Ceio Hollywohd
Ultralar Aparelhos O Serviços Ltda. Center Pd) Atnerloana de nige..
-eis. 6 8 9 11 14 18 18 23 36 27 28 nharin S. A. - ci. 33 (art. 97 n9 1)
33 34 36 37 39 40 47 49 (art. 97 n0 1) .
Sinal de Propaganda deferido
N. 581.417 - Depieg - Programe.:
ção e Estudos Eo0A0micos Depate
B44.24s Jotkey tlub delhil8.A. Programaçáo e Estiais* 1:cone- tea custa
- Matai Lbna Drealond
:nicas •- el. 33 (art. 07 no 1).
- cl. 33 (art. 101) .
N. 581.418 Deprog -Programa»
.0o e Estudas EcenOmicile Deerea
Mine ~ai 'detetiele
8.A. Programação e Estudos Emuleel. 33 (art. 97 TO 1).
mleoe
~eu da liurdío
N9 - 691.164
N. 561.41e - Deprog Programação Limitada. • ronrom its Irma.)
•
Eatedos Econômiees --"Depfx.ig 134, Imitada.
programaçao e Estudes beonõrnieee
Inaimaia comerciai
33._(ext. 97 n4.1).
.DEPROG Progra- 219 533.883 - Casa 1314)04 8. A.
149 561.420
- Casa =pai S.A. •I• elant*:
mação e ksLuõos ECOOOMICO$ -.- •••••
44
44
••• 4 em. 18 •••• 81
DEPROO S.A. Programação e Es.
. 95).
todos Econõm'cos - el. 35 (artigo

4*
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Doraclima 8. A. Ind. de Apare- 8.D.R.M.. "[junto so registro número
lhos Domésticos (trans!, para seu 350.0e0).
Termos com exigênclaa
OlUndrir: nome da marca Bomblica n9 203.793). Calçado a Augusthi 8.A. Ind. e Com
Cia. Comercial e Industrial Ni.
Fairbanks Morsa Inc. (trans!, para (junto a °registro n9 352.027).
colas Merino S.A. (titular do reg. seu nome da marca Fairba.nks Morsa
Paschoal paskin & Filho Ltda. (junti 9 167.595).
n9 265.342).
to
ao t. 287.188).
N'Y 395.291 - Braaocntabil Ltda.
Palhinha S. A. Ind. e Com. de Cafeteira Bras. 8.A. rad. e Com.
Iastauta Terapêutico Activus Limi- Bebidas em Geral (trans!, para seu de Metais e seus Artefatos (junto ao
tada (juri.o ,ao reg. n9 224.132).
nome da frase do propaganda Palhi- t. 457.053) .
nha o Refrigerador do Brasil núme- 'talo Mora (Junto ao t. 479.731).
Cia. de Cigarras Sinimbai (junto ro
269.545).
Nç' 802.941: J. & P. COats Ltda.
ao reg. n" 251.859).
Mai dia
Rossi 5 P A (junto ao The Ohlo Bras Company (transN9 802.942: J. & P. Coats Ltda.
272.0031.
rve..
-taramela para seu nome da marca
Bracco Ind. Chimica Societa Per
Piads Farmacêutico.;Li- OBB - Na 2119.72.3)'.
Azioni (juta) ao t 512.4131).
juflio ao reg. 9 257.813).
.X9 750.049: Labs. Goupil.
The Chio Brasa Company (transN9 700.777: J. 81 P. Coats Ltda.
cieti do Brasil Preás. fer(ncia para seu nome da marca
Terapeu, S. A. (junto ao reg. OBB - N 9 273.590).
Rhodia Inds. Químicas e Têsteis
Diversos
sa' a )1.3a;
#
Lanciaas S. A. (junta ao S.A. (transferência para seu nome
da riiiia. Rhodana - NQ 284.140).
Carbea Ioda. Reunidas S.A. (junre:
r:"..12:1..
to ao t. 5319.939) Nada há que defeLiaiiires S. A. ajunto ao
Super Sol S.A. Ind. e Com de rir.
rea n a aaa..4aa).
Ageardente e Álcool (transferencia
Prcdutoa Quhnicos Leblon Ltda.
V. ma P redial c Comarutora (titu-' para seu mane da marca Patricia - (junto ao 'registro n9 230.683).
N"
lai çiu
226.360).
Anote-se me diante apostila a transSuper Sol S A. 1nd e Com de ferencia.
(*! • in (.1. • Balanças e Máquinas So.
• • ananima Cobinna kj:itrm no Aauarticnte e Álcool 1 treasfcrencia
Cia. Bras. de Equipamentos Esporjacta seu nome da marca Tupy - tivos
1.e? n 23.1.222).
(junto ao registro 342.175) (t.!, Ft:ograndewe de Adi ,lx)s C:a N Y 2L5.535, 321..743).
Arthur Mat.arai2o & Pilho Ltda, Anote-se Mediante apostila o contrato
(liiiao ao rei a? 289.833).
(lransferencla para seu nome da de exploração.
iiid. ••• Cora Dunorie :•'. A. ijunt0 marca Bitter Sa a . • aideno - NúmeLatia:dos Lea Ltda. (junto ao re1 291.1:52).
ao rea. a, 293.115).
gi:Jtro 315.371) Anote - se mediante
tahicoil Inc (junto ao reg. nu-1 ro Produtcs
Pia tários 'raurus apostila o i nóvo contrato de explora211-1.: 413).
itraniferencia para seu nome Ç)0.
lav.l) into de Angeli do Bria•il Pro- S.A..
da maica
--- N9 311.726).
da: . a Teis ialeuticos S. A. ,junto
Produtos, Alimentícios Salina'. Ltda.
504.450
Martorano & Machacia Ltda. (trana- (junto ao t. 533.404).
te:ene:a
para
ar.:
nome
da
marca
Rctifiqua-se mediante apostila,
Ind Quinilea e Farm:lei:titica SebeN" 314.388).
Produtcs Alimentícios Salmar Ltda.
ling S. A. ajunto ao reg. nQ 317.820). Procalaia
Betty
Ind.
Ltda.
(transferência
pa(junto ao rt. 535.557, 535.558). - Re-v*.n
S. A. titular do
ra seu nome da toarca Girna - Nú- tifique-sc rned'ante apostila.
toa. ri..; a A
.
mero
325.232).
• •'at S. A. (titular do
Siatemens Aktiengellachaft (alterara a. n"
.
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Prima Frigorifico Matogrossensa
O. A. (oposição ao térmo: 807.391
- Maraca: Frigma - T. 807.396
Marca: IPrigma - T. 808.595
Marca: Frama - T. 808.600
Marca: Frama),
Laboratório Isa S. A. (oposição ao

termo: 807.878 - Marca: Crescilia
na).
Josefina, Silveira D'Avida (optaição ao termo: 808.043 - Marca:1
Ted Bob Marino),
Sotec Sociedade de Publicidade
Técnica Ltda. (oposição ao têrtno:
808.076 - Marca: Sotec).
Instron Ind. Metalúrgica Laia,
(oposição ao termo: 869.200 - Marca: Instron).

Clube Portaguêa de Niterói aipo-.
sição ao tarmo: 810.1199 - Marca:
'
Anuário Arra-aleiro
da Comunidade
Lusiada),
Trevo Ind. de Calçados Laia.;
(oposição ao tarmo: 810.279 - Marca: Frevo).
Laguna Com. Ind. S. A. (oposição ao talam: 816.504 Laguna).
Contepa Construções Terrapi: • nagera Pavimentação Ltda. (opoi.ição
ao térmo: 816.704 - Marca: Contrpal - T. 816.705 - Conterpal Canatruções Terraplanagens Pa via ir ações Ltda.).
Modas Main S. A. (operiçáo ao

termo: 813.188 - Titulo: Ethrana)..
3. A. Moinhos Rio Granck t Lies
(oposição ao larmo: 804.765 -- Marca: Primor).
Armaaaes de Aço Probel S. A.
(oposição ao tarmo: 812.997 - Marca: Bailar - T. 813.038 - _Marca:
ranho-Bel) .
Calçados Faina S. A. toposiraa ao •
NOTICIÁRIO
termo: 804.134 - Marca: Fama).
Dircéla Tavolieri (oposição ao larI
Oposiçeõs
m
ano:
- Marca: Cristal).
Institut .NationaI Des Appellations Pai-fuma Marcel Rochas (opa' laão
D'Origine Des Vins et Eaux-de-Vie ao térmo: 804.134 - Marca: na-

Temaéatico Activas Li- ção de nome e tiansferência na marca Siemens
N" 330.136).
Labs. Da. alarbeat Szama S.A.
Com o Ind &transferência para seu
;tome de marca Noaoxin - Número
337.243).
Brasilabor Produtos Farmacêuticos
Ltda. (transferência para seu nome (oposição ao termo: 815.197 - MarDiv e rsos
ca: Teixçirinha - T. 815.195 da Mr.rea Solinvert - N9 339.741).
Marca: Ramallio).
Dragar,
Schuck
&
Cia.
Ltda.
(transS1 , 1:• : at i. S. A. Ind. e Cum. (tiBombaz.ii & Cia. (oposição ao tértia ir do reg. n 9 168.931). Arquive_ ferencia para seu nome da marca mo:
798.09 - Nome: Ind. de Conproso
fecções
a3 nia S. A.).
Confie
. - N 9343.372).
altaninio Marrnicoc Ind. e Com.
Merck
Brasil
S-A
Produtos
FarmaPucci
S. A. Artefatos de BorraLtda. (titular do reg. n 9 336.948). cêuticos uateração de nome na marcha (oposição ao térmo: 797.026 Tromologo o cancelamento do pra- ca Agua Dupla - N 9 347.608).
Aymoré).
sene registro.
• Produtos Alimenticioz Glutelar Ltda Marca:
Inds. de Chocolate Lacta 3. A.
sInstit.n')

int° ao reg. n9 216.915).
balada
Come,,.1r.„-ntações Ltda. (Utak): do rea. IA 218.221).
Confecções Levran S. A, (junto ao
rae. IV :123.518).

Cointrean (titular do reg.
númeio 2131 070). Arquive-se o processo.
AIitmiiio Marmicoc Ind. e Com.
L: ./.. (1. limiar do reg.. n9 219.624).
(eriai:agn o cancelanamto do presente pedido.
EXPEDI1-"NTE DA SEÇAO DE
TNSFERÊNCTA E LICENÇA
Rio. 25 de de/embro de 1961
Covtrato de exploração de marcas
Produtos Químicos Lubrizol do
13raall Ltda. (no pedido de aVerbacãO

da contrato da marca Lubrizol

União de Bebidas Ind. e com.
Ltda. (oposição ao termo: 799.347
- Marca: Laranjada Arten1S).
Brasil Góes (opo., ição ao t(rmo:
808.780 - Marca: Brasília),
MB Ind. Metalimilca S. A. (oposição ao termo: 809.647 - Morca:
MB).
Paulo Pierre Menezes (oposição ao
tramterencia para seu nome da mar- (oposição ,ao termo: 305.562 - Martermo: 808.853 - Marca: EPA).
ca Olutenina - N9 349.113).
ca: Tabeitaa Alpina).
Editorial Bruguera Ltda. (o posiMaybach Mercedes Benz laIotorenao termo: 808.746 - Nal r,-; a:
b;:11 Ge:,C1ISChaft: Mit Beschrankter
Barolo S. A. Viti-Vinícola (oposl- ção
Cultura).
1:a1 tung (alteração de no mena mar- çao ao termo: 808.674 - Marca:
Cara Flamingo Ltda. (oposição ao
Llarolino)
ca M)1 1.. 411.7:ari.
Bela Vlista S. A. Produtos ali- tarmo: 809.355 - Marca: Flumina
a:cri:adora S.À. lad e Com (al teao).
',alça° de anuie t
ia 2rea R3picl t. mentícios (oposição ao termo: ....
,i10.695
Marca: Vista Bela).
MB Ind. alcur.lúrgica S. A. topo.
-177.871).
Ia:alta:to Bii clunocu S.A. Paulo
Kibon p. A. (Inds. Alimentícios) siai() ao tarmo: C09.648 - NoMO
Proença (transferência para seu nome , 'aposição ao termo: 805.838 - Mar- Com.: Marcenaria M B Ltda. - T.,
da marca IB t. 557.829 e 557.8a0). ' aa: Millaabon - T. 805.839 - Mar- 809.646 - Marca: MB - T. 230 .
- alaraca: MB).
! ea: "Milkobon).
•
Societe Prolabo, Societe Pour La
EXIGÉNCIAS
Nacional Companhia Distribuidcra FabrIcation
et La Vente Des Pro.
de Produtos de Petróleo (oposição ao
Termos com e.i• gericas a cuinp;.ir itlêarim
) o: 000.335 - Marca: Nacio- dutits et AppareiLs de Laboratoire

Rhone-Poulenc (oposição ao talam:

mero 230.234),
Cluett, Peabody & Co. Inc. (junto
819.039 - Marca: Prolab),
Amo lairst az Cia. Ltda. ;oposição
e i 3. Química Rbodia Bras. (no ao registro 249.715).
Societa Formaccutici Italia (opo-.
Cia. Vidraria anta. Marina (junto ao térmo:: 800.591 - Marca: Ham- sição
pedido de averbação de contrato da
ao &amo: 804.129 -- Marcai
burgão):
ao n' 189.471).
niarea Fla g yl a9 298.759).
Alfredo Jorge Casseb (junto ao re- Taiko Ind. de Pesca 8. A. (opo- Geostabol),
Companhia Com. e Nava'ação
sição ao termo: 800.659 - Marca: (oposição
gy avsfevencias e alterações de nome gistro n 9 235.5a6).
ao (armo: 804.762 - MarMartins Machado S.A. Imp. e Com Retifica Toyo),
titular de processos
ca: Charque Boiadeiro),
(juto ao registro n9 292.837).
Metalágica Central Ltda. (oposiInd. Farmacêutica Lassa Ltda. (jun- ção
Studart S. A. Ind. e Com. opoa
Foram mandadaa anotar nos proao têrmo: 801.753 - Marca: sição
ao têrmo: 816.847) - Marca:.
Cessos abaixo mencionados as seguin- to ao registro n9 316.254).
M C).
Colonial - T. 818.848 - Marca.
tes transferências e alterações de
Gilfort 8. A. Com . e Ind. (opo- Colonial).
Xerox Corp. (junto ao registro nútome do titular de processos.
sição ao , termo: 801.915 - Marca:
mero 302.104).
Perfumes Malibú Ltda. (oposição
Doa- Badische Company (transf.
Supermercados Pão de Açucar S.A. Mottan).
-Ind.
Artefatos de Matérias ao têrmo: 795.573 - Marca: Delata
para seu nome da marca Lurex nú- (junto ao registro 119 308.972).
de Dener - T. 795.574 - Marlacro 212.590).
Eletram Ind. e Com. Ltda. (junto Plásticasa Real Ltda. (oposição ao tant
ca: Danem de Denep - T. 795 575
termo: 802.162 - Marca: Real).
ao registro n9 333.673).
- Marca: Danar - Line).
Produtos Químicos Lubrizol do
Bramisa In.sda. Gráficas Ltda. (Jau- Vogale S. A. Com . e Ind. (oposi- Casa Mattos, Papelaria e Livraria
Brasil Ltda. (no p edido de averbação
ao
tênue:
802.196
Marca: S. A. (oposição ao tanno: 817 7); ção de contrato da marca Anglamol to ao registro n9 340.925). -Marca: Paraíso),
Ind. de Calçados Durex Ltda. (jun- Voga).
(O 233.5941.
Ampliniag Ind. e Com. de Con- Coinapnhia Dyree
Duo Mata: Of Canada Ltd. (transf. to ao registro ri9 346.445).
tróles 4 aimáticos Ltda. (oposição fumaria Estamparia e Cart( P. , para seun oe
m da marca 011-0-Matic
Societe de Distribution deao
Radio ao tèrmen 8(,s84
- Mar ga: HoraIn' 247,017/a
(oposição
téreaz:
-

4
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~tez eilolapor 13. A. Ind. de
Artefatos de Borracha (oposição ao
tênno: 818.630 - Mares: Hayama).
Certac B. A. Com . de Equipamentos R,odoviários Tratores e Meadorios (opossidto ao timo: 817.410 Marca: &deo T. 817.410 - MarMarca: &rito T. 817.411 - '11tulo: Series - T. 817.412 - Nome:
R. P. Nazaré Serviços Técnicos de
Economia e Engenharia Industrial
Sertec).
Union Carbide Corporataon (opodOto ao Mamo: 817.028 - Marca:

Téntica dellbtaquesinentos Ltda.
note».
Co/una 8. A. °Maca Jogos 'e
Brinquedos (oposição ao Mimo: ...
811.192 - Marca: Ft:ativai de liam-

Cia. andustrial Conservas Alimentícias Cica (oposição ao Mano:
810.534 - Marca: Sisal).
Cadinho Aças Pinos S. A. (oposição ao Urino: 808.190 - Marca:

Janeiro de 1968

1112.937
InsIgnia: Disco Pino
T. 812.662 - Marca: Disco Pino).
São Pado AlPartlatas 8. A. (oposição' ao Urino: 815.350 -•-• Marca:
Bambas).
AM! Loffi Bichara 8i Pilho Ltda.Oiliosição ao Urino: 814.595 - 748e•
ca: 'Prou-Prou - T. 814.596 - Mar.
ca: Pre-Pru).
Trevo» El. Á. Artefatos de Courol
e Plásticos (oposição ao. termo:
819.793 - Md~: Trevo).
Comercial Treviso' dr Produtos
Alimentícios Ltda.. (oposição ao ter.
em: 818.834 - Marca: Arco Iria).

kat).
Rio).
Ltda. (oposição ao
Prema Preservação de Madeiras Lipoquknica
810.930 - Marca: Ltp).
8. A. (oposição ao Urino: 808.195 Urino:
eTsch
lie.hhtsehebil (oposição
- Marca: Perma-Gel).
Urino: 666.480- Marca: MogiMon 8. A. (Indo. Alimentadas) ao
.
(oposição co ténno: 812.943 - Mar-' carne)
Centrais& Sul' Americana 8. A.
as; (i) Brama.
(oposição ao 807.119 - Marca: -ArInda. Yoric 8. A. Produtós Cirúr- deo).
FM).
gicos, (opoofção ao Mimo: 1111.778 - Inatituto Pinheiros Produtos ToraAssociação Brasileira dos Produto- Marca: Ziss T. 811.779 - Mar- péluticos 8. A. (oposição ao tènno:
inquisa Ind. Química Santo An-,
res de Disma (colimação ao thrtio:... ca: Ziss).
808.208 - Marca: Pdeosedin
tenio 13. A. (oposição ao Urino:
Disco
Pino).
•Oaaparotto li Lobato (oposição ao ret).
809.946 .-Marca: Desodorene).
1111Nestlé
• 661 - mana:
13. A. (oposição ao térmo: Usino: 807.344 - Marca: Principe- taxa 13. A. (Inda. Alimentícias) J. Saroinse &Cia.
Ltda. (
806.475 - Marca: Liz).
Negro) .
(oposição ao tèrroo: 806,381 - MarMar- Urino: 794.718 - MareaerPrinMirabel Produtos Alimentícios 8. Inda. de Chocolate Lacta EL A. ca: O Pino).
cape ,Baby).
A. (oposição ao tênno • 819.582 - (oposição -ao termo: 807.344 Mar- Bitter Águia ¡il. A. Ind. de Bebi- .Enedo M. Raposo (oposição ao
Marca: •lbel).
Branco).
das (oposição ao *mo: 808.163 - blinno: 810.067 - Marca: Legal).
Lainsa naratoaçáo e Artefatos de ca: Ouro Campos
Hidalgo (oposição Marca: Emblematica - T. 806.167 Bandos EL A. (oposição ao thloo:
Metais S. A. (oposição ao *irmo: aoIrmãos
ténno: 804.285 - Mardi: Cana- - Marca: Emblemática T. 806172 807.248 - Marca: Sacarvit).
806.147 - Marca: Emblemática).
- Marca: Agua Vermelha - T.
eivada Produtos Elétricos Ltda.
Cobandel Comissária de Despachos vinho).
806.173 - Marco: Águia Verme- (oposição ao ~no: 812.630 - Mar..
Ltda. (oposição ao termo: 811.175 - Ws,. Reunidas São Jorge EL A. lha).
Micro Siar).
Titulo: Cobandes)
(oposição ao ténno: 808.645 - Mu- J. Alvea Veriesimo 13. A. Comér- ca:Irmãos
Srdnelli (oposição ao 18rIrabon 8. A. (Inda. Alimentielos) ca: São Jorge).
cio e Importação (oposição ao ter- mo: 811.060 - Calçados
ç$o
(oposição ao tlinno: 811.918 - Marr Televisão Excelsior S. A. (oporá- mo:
Spinel»).
809.360 - Marca: Anita).
ca: Ml - T. 811.917- /RUM: ção ao termo: 805.963 - Marca:
Zozzano El. A. Comercial Indus- •American Radiai& ti Standard
•Akt).
Reis do Ringue). _
trial e Importadora (o ção ao ennitary corporation, (oposição ao •
idéia Serviços Promocionais e de Ringue S. A. (Indo. Alimentadas) Urino: 812.715 - Marca: posi
Posto-Ra- ténno: 810.140 - Marca: Lar Ideal .
Representações Ltda. (oposição ao (oposição ao tiirmo: 813.012 - Mar- ma) .
T. 812.748 - Marca: Ideal).têmo: 808.904 - Insígnia: Idéia - ca: Moto).
Sidol-Werke Siegel Et Co. (oposi- Bar
yigalle Nigth Club • Lida. (noT. 808.905 - Titulo: Idéia Planeja- Kibin 13. A. anda. loOrentimo0 ção ao Urino: 809.049 Marca: tação
ao termo: 817.814 - Marca:
mento e Organização).
(oposição ao Oinno: 811.873 -Mar'- Sinto».
- T. 817.886 - Marca: PIRoeschat do Brasil Quimica e Par- Pigale
Doceira Paulista Ltda. (oposição es: Elaboro).
8. A. (oposição ao tér- galle).
ao térmo: 808.889 - Marca: Pau- Decorações Prodis EL A. (oposição macautica
813.797 - Marca: Neuraell).
thillever Lbnited (oopeIção ao tarlista).
ao Urino: 811.865 - Marca: Pro- mo:
Companhia Impo-Agrícola. Co- mo: 805.962 - Marca: Elida).
Móveis de Aço Fiel El. A. toposi- ).
e Indústria' (oposição ao Marital a Rosal L p.A. (oposição
ao
. 809.084 - Marca. Américo de Miranda Sampaio mercial
812.849 - Marca: Medusa). ao tênno: 814,974 - iMareasTORoisli). (oopsição ao armo: 812.1") - Mor- Urino:
raspar ~les is Co. -Inhaber Emba ?Link Breedera Assopationg
Eletro Ind. Arpai 8. A. (oposição es: Peneplac).
liv. P., A. Schenker-Winker 8; Dr. (oposição ao tèrmo: 814.306 Marao térmo: 808.117 - Mares: Arpa). Construtora Bradlia 8, Aa (oposi- R. Burkard Schenker (oposição ao ca: Me.gor Diadema).4:2 troW
Sociedade Técnica de Materiais ção ao termo: 806.195 - Nome Co- *roo: 811.828 -- Marca: 811/Plasn• Robapharm A. O. (oposição ao
Sotana S. A. (oposição ao teimo: mercial: ~toro Bradlia Limi- Associação Bradiefra dos Produto- Urino: 809.033 - Marca: marretai
808.874 - Nome Com.: Sociedade tada).
•
na de Discos (opodçâo 11.0 termo:
T.809.203 - Marca: Zuporin)
•
SOO

TRIBUNAL DE ALÇADA
DO ESTADO DA GUANABARA
ROBRNO
_LIWULGAÇA0 )119 1.030
PRnOt NCr$'1.34:1
_

J11-YEkerAt
Pin Guanabara
•Seção de Vendas: Avenida Rodripea Alves n*
)
Agenda • li Idiniatéeld da Fazenda:
atende... g pedidos peb.SsMgo. de gessehtdsO:Rostal

•
•
-.00a=soora~levrrevarr----,,
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MARCAS DEPOSITADAS 1
pubacaçao teu

do acordo com o art. 109 e seus parágrafos do Código da Propriedade India.trial
n•nn•••~.....

TRM03 DEPOSITADOS EM
19-9-667
Ne l24.493

#•n•nnnnn•

N. 824.501

atacadores, ataduras (exceto pura fins
medicinais, bicos, bdIsas, borbados, borbraçadeii Ias, brocados, cadarços, cai .rboatte:1241,.:;?
-004
.-are paz para máVeis, capas para raquetes,
'AO capas para instrumenos
t musicais, caraRAIADA MONOBLOCO i
puças (exceto vestuário), chumaços de
algodão, coadores de café, cobertas não
IND. BRASILEIRA
Indústria Braelleim
de outras desta, coberturas para cavalos, para pianos,etc.,
etc. cordões de qual, uerente: R.Ociablea Indústria Bram Requerente: S.A. Moinhos Rio Grox- quer tecido, debruns,
aeq
elásticos
deuses
*Seira de Rodas e Auto Peças Ltda.
para vestuários, enchimentos de pano,
Local: Lião Paulo,
Local: Rio Grande do Sul
enfeites de bano, entremeios, entretelas,
Clame: 21.
Classe: 41
Maca: Rodas de veiculas em mal Artigos: Proteínas animais e ou vege- estopas de algodão para alfaiate, etiquétas de pano, feltro para limpeza,
tais concentradas ou isoladas para em- festões, filtrPs de pano, fitas, fitilhos,
N" 824.493
prego em produtos alimenUcias
flanelas para limpeza, franjas, galardetes, galões, laços, mochilas, mantas
N. 824.502
(exceto quagdo estuário), mortalhas,
nastro: ates4,as,
passa
ombreiras, palmilhas,
BRASILEIRA
passamanari
manes, pavios, pingentes, pom-pons, protetores de pano
para colei:8 4. N rédeas de qualquer tecica. zuwaa: Pirace Peduti & Cá.
Limitada.
do, rendas, sacas, sacolas, sacos, sianiLocal: São Paulo.
nhas, sutaches, tampos 'não de outras
Classe: 41.
classes, tela o para bordar, tiras, vieses,
Indústria
Artigos: Suplemento para rações baxergas
lanceadas para animais.
' Classe: 22
Requerente: S.A. Moinhos Rio GraisArtigos: Fios para tecelagem e para
N9 824.484
den-ses
uso comum: linhas de costura, linhas e
Local: Rio Grande do S.I
lãs para bordar, cerzir, tricotar e fazer
Classe: 41
croché
Artigos: Proteínas animais e o 1 ,.egetais concentradas ou isoladas para em,
N. 824.506
prêgo em produtos alimentícios a
N. 824.503
824.503

CORTE%

Requerente: A.V.M. — Auto Equipamentos S.A.
Local: São Paulo.
Classe: 50.
~cação: Como marca de aervIçoa
para distinguir as atividades de ou
irelacionadas com oficinas mecânicas.
N" 824.495

A.V:M. — Auto Equipamentos S.A.
Local: São Paulo.
Classe: 50.
.Aplicaçáo: Como marca de serviços
para distinguir as atividades de ou
relacionadas com oficinas mecânicas.
Ne 824.500
R404uerente:

N 824 .50.4

1

ARRACLO

JOCI tn
-

j

C2 CD

*-44: -maw

Indústria

111..

Brasileira

Requerente: José Beierril Serrado
Local: Guanabara
Classe: 36
Artigos: aritgos de vestuário e roupas
feitas, a saber: agasalhos, blusas, blusões, boinas, bonés, capas, cachecois,
calçados, chapéus, cintos, calças, camisas, camisetas, c-uécas, ceroulas, casacos,
gra,vatas, lenços, melas, paletós, oulover, pijamas, robes de chambre, roupão, suspensórios, sandálias, sweaters,
shorts, sungas. slaks, bermudas e calções de banho
N. 824,504

eti zum ...I r2 com
Requereu:e: juba Bezerral Serrano
Local: Guanabara
Classe: 36
N. 824.505

inclústria Brasileira

L
• Indústria Brasileira
Requerente: Lanifício Inter Ara,i,,; n .te
S.A.
Local: Guanabara
Classe: 22
Aritgos: Pios para tecelagem e para
uso comum: linhas de costura, linhas e
lãs para bordar. cerzir. tricotar e faze./
crochê
N. 824.510
1. *1 No:um:fona dos Munic;pio1
netd

Nasitairos Ltda.

Requerente: P. M B. PloCu.udori, dos
Municípios Brasileiros Ltda .
Local: Guanabara
N. 824.511

a
(.?""c7ã1
•

bakoà1-13

Requerente: Ou..ar Bernardo B.- ha
ser e Rudi O. Beckhniser
Local: Paraná
Classe: 33
AmeriN. 24.512

Requererrtei Lanificio Inter
cano S. A.
Loczl: Guanabara
Classe: 22
Artigos: Fios para tecelagem coara- uso
comum; linhas de costura, linhas e lãs Mentor Universitário
para bordar, cerzir, tricotar e fazer
crochê
Requerente Te cnop, cot Graliça S.A,„
N. 824.5)7
Local: Guanabara
. Classe: 32
Artigos: Artigos da classe
N. 8."3.513

indústria Brasileira
Requerente t Lanifício Inter-Americano
!
S.A.
Local: Guanabara
Classe: 22
Artigos: Éios para tecelagem e para
uso comum; linhas de costura, Inhas e
lã para bordar, cerzir, tricotar e fazer
crochê
N 824.508

Á Waua 01~
Requerente: Rádio Rio Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 32
Artigos: Artigos da classe
Nos 824.5151522

TISPETEAS
Indústria Bra—sileira

Indústria tsrasuetra

Indústria Brasileira

Requerente. í.-+.A. Moinhos Rio
Requerente Lanifício Inter — AmeriCIruttrienses.
cano S.A,
Local: Rio Grande do Sul
Local: Gii,,nah:-,ra
ciassp:
triir
r'"
Classe: 24
ou veA.tórpos d p-no.
,l.'
para
1 . ..1 p
r,ft, • . • n •-,

• ••

'

1 .•,.

3 CU t812 124

iQ.

J.;

lu •

Requerene: I,anificio Inter-Americauo
S.A.
Local: Guanabara
Classe; 22
p::rn • r>celagem para
:c cr.1n, liii.is e
rr
trizetar e fa•
'-‘":
C

Requerente: Finastil S.A. — Finarei
cimento. Crédito e Investimentos
Local: RGS
Classe: 16
Artigos: Alcatroados para construi&
çaes, argamassa para construções,
nrzlejos para construvões, blocos Pau
COnSti:ução, calina de telhado, et•e
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alento comum, caixas de cimento, cal espingarda,. ~das. estopins,'expara construções, chapas para com- Oloallas, fogos de artifícios, fogos de
truÇões, colunas para construções, dl- bengala, fuzis, gelatinas ~antes,
visões pré-fabricadas,edificações lanças, metralhadoras, minaw'explosipre-moldadas, esquadrias, estacas voa, morteiros, mosquestdes, munições
preparadas para construções, ferros, de caça e de guerra nitro-celulose,
frisos, grades, impermeabilizantes de nitro-glicerina,
pistolas, pólvoras,
argamassa, janelas, ladrilhos, lajeosabres, torpedos
tae, lajes, lamtalo, massas para pa- projéteis, revólveres,
22
rede, mosaicos, papel para forrar Artigos: FiosClasse:
de algodão, fios de
casa parquetes, pisos, Portas. Portões, amianto para tecelagem,
fios de litanques de cimento, telhas, tijolos,
para bordar, fios de ceinharao
tintas para paredes, munis, portas e nha
janelas, tubos de concreto, varicela- para tecelagem, carretéis; de linha,
de celulose para tecelagem, linas,,, vigamentos preparados ;ara fim
nhas para coser, linha de costura, liconstruções
nhas de Ma para crochet, fios elástiClasse: 23
cos para ticeSagem, fios lie
Artigos: Tecidos de algodão, de
de luta- para tecelagem, fios de
pacas, de amianto, aparas de teci- fios
dos, entremeados de borracha, teci- la, novelos de linha, fios de nylon
para tecelagem, fios de Pêlos Para
dos, de cambraia, de alinhara°, de tecelagem,
fios de rayon para tecelacaroá, de casimira, de celulose, de
cetim, de crepe, de cretone, dç elás- gem, fios de pèlos para tecelagem,
ticos, fazendas em peças, tecidas 'de fios de sêda, fios, linhas e Ida para
tricotar
flanelas, fulas, tecidos fustão, de gabardine, de ganga, de gaze, de gomaN.
824.514
rão, de guta-percha, tecidos impeiineficvels, tecidos impregados de
qualquer material, tecidos em peças,
tecidos de ierseir, de juta, de lã, de
linhagem tecidos, 5 acidas isolantes
em peças, tecidos de linho, de maRequerente: Rádio Rio Ltda.
lhas, de matéria plástica, morim,
Local: Guanabara
Inuaseline, tecidos de- nyIon, de opaClasse: 32
la, organdi, paco-paco, panos em peças para qualquer fim, penal, percaArtigos: Artigos da classe
Dna, tecidosplásticos de rami, sarN9 824.530
ja, tecidos de seda, tecidos em gel.
ral, veiculo, tecidos de vicose
Classe: 21
Artigos: Alavanca de cambio, ambuMacias e suas partes integrantes,
amortecedores de veiculas, automóveis e suas partes integrantes, auto
caminhões e suas partes integrantes,
auto-motrizes e suas partes integrantes, aviões e suas partes Inte- Requerente: Ciarco Companhia Resgrantes, barcas e Suas partes inte.
taurantes Comerciais
grantes, barcose suas partes lute.
Local: Guanabara
pante', bicicleta se suai partes InClasses: 41, 42, 43 e .44 .
tegrantes, caminhonetas e suas parN9 824.531
tes integrantes, caminhões e sua,
partes integrantes, carrocerias, carros
motores e suas partes Integrantes,
carros tanques e suas partas integrantes, chapas para veiculas, elevadores, escadas rodantes, locomotivas
e suas partes integrantes; motocicletas e suas partes integrantes, motonetas, e suas partes integrantes, naVias e suas partes integrantes, pneu=Micos de veículos, -"troles, troleibus
e suas partes integrantes
Requerente: Bifai Francisco Amorim
Classe: 20.
Local: Golas
Artigos: Ancoras, birutas, bóias, caClasse: 41
brestantes, cadeias de navios, cintos Artigos: café
em grilo, torrado e
de natação, craques para barcos, dismoldo
positivos para arriar 'botes, fateixas
hidráulicas para uso a bordo, ganN9 824.532
chos para botes, jaquetas para nataçao, molinetes, paraquedas, roupas
salva-vidas vergas para mastros, vigas náuticas, vigias para prandes
barcos
Classe: 19
Artigos:. Abelhas, araras, avestruzes,
i os s Nury • Ltda.
bezerros, bicho da seda, bois, borbo- Requerente: &ard
letas vivas, búfalos, cães, camelos,
caprinos, carneiros, cisnes, gado equiAi'-tiVers
ajr;ec:arç6ados
no. galináceos vivos, leitões, lontras,
gado bovino, pombos, gadosisino,
I•
19
824.533
gado vacum
Classe: 17
de Relações
Artigos: Abridores para carimbos, almofadas para carimbos, apitgadores
Se tinta, aparelhos duplicadores de
Públicas
cópias apontadores de lapis, arquivais
canetas comuns, canetas esferográfiRequerente: Alberto Chaves de .
cas. canetas tinteiros, caixas regisBarros
tradoras, carimbos, classificadores,
Local: Guanabara
cofres, fichários, fitas Para má quinas, goma arábica, jogos para mesa
Classe: 32
de escritório, lápis, máquinas de calArtigos: Revistas
cular, de endereçar, de escrever, de
N9 824.534
grampear, de registrar de somar, pastas de arquivo, percevejos, tintas paCASAS
PERNAMBUCANAS
ra desenho itntas para escrever e
tintas para marcar
Classe: 18
VENDEM SEMPRE POR MENOS
Artigos: Adegas, alabardas, alfangas,
atritos, armas de caça, arpões para
Requerente: Lundgren Irmãos
balas, bombas, canhões, caraTecidos S.A.
binas, cartuchos para munição,
c
Local: Guanabara
chumbo de caça clorato da bário, de
Classes: 23, 38 e 37
potássio, de sódio, dinamite, -tapadas,
Frase de Propagandr

Ncdtecerge."-RITV

Nes

PETIZ

Éevistã

NO 824.543

bEDETIZEJ
SUA CÃSÀ.

Requerente; Gaspar Augusto
Requerente: J. A. 'C. Costa
.Machado
Local: Guanabara
Local: Guanabara
• Classes: 3e 33
Classe: 48 lesPressão de Propaganda
Artigos: Perfumaria, cosméticos deu'Cridos. sabonetes e preparados Por,
N9 824.547
o cabeio. Artigos de toucador e escovas para os • dentes, unhas, cabelo e
roupa
Classe: 14
rP,WLAQUA
Artigos: Vidro, cristal e -seus artefa•
tos, mamadeiras
- Classe: 10
Artigos: Instrumentos, máquinas,
aparelhos e petrechos para mediciClasse 48
na, a arte dentária, a cirurgia e a Requerente: Roberto Tosta de /A
higiene. Mamadeiras- Má quinas, apa- Peita.
relhos e instalações hoapitalares, de Local: Guanabara.
expurgo e fins_ análogos
Artigo: Agua desmineralizada para
toucador.•
Dr 824.538
1419 824.548

04
Requerente: Lourival' Guiai:atei
Local: Guanabara
Classe: 33 •

Leila Mia

NURY

824.895/537

Janeiro cie 1968

Sinai de propaganda
N9 824.539

Adalwioseim

• CERAMICA

tri

Clame 2
Requerente: Jayrne de Sousa Man-.
ao.
Local: Guanabara.
Requerente: Farmácia Cerâmica
Artigos: Adubos para - emprego na
Limitada
agricultura, horticultura e floricultuLocal: Guanabara
ra, provenientes de extrenaentos
Classe: $
aves,- já curtidos.
Artigos: Para distinguir substandlas
NO 824,549
qui:alie:as,' produtos e preparados
na serem usados na Medicina e
Farmácia
FEMME REUR P REI
N9 824.540

INDÜSTRIA BRAME-lã-A
-

GUANABARA
.
INDÚSTRIA BRASILEIRA

A PORTER MODAS LTD&

Classe Nome Comercial
Requerente: Ferome Fiem Prét a
Portei. Modas Ltda.
Requerente: Farmácia Guanabara Local: Guanabara.
Artigos: Compra e venda de artit Limitada
Loe.41: Guanabara
gos de vestuário.
N9 824.551
Classe: 3
Artigos: Para clistinguir substancias
químicas, produtos e preparados para serem usados na Medicina e
. Farmácia
N9 824.541 n i• 41-i

A BELHA

•

,NGUENSE

INDÚSTRIA BRiâiLEIRA
Requerente: Ruben de Preitos
Local: Rio de Janeiro
Nv 824.542

DEDETIZE
SEU LAR
lizqente: J. A. C. t:osta
Local: Guanabara
Classes: 2 e33
Expressa°. de Propaganda

classe 50
' Requerènte: Cooperativa AgrícOnt
de Cotia — Cooperativa Central.
Artigos: Orientação administrativa,
técnica e social, escolas, bolsas de ene
tudo, ambulatórios, hospitais. formão
cias, assistências jurídicas, médicas e
dentária, transportes terrestres, ma.
ritirnos e aéreos, instalações mecânicas, agrie.olas em geral. colonização, campos') de .experiências. laboratórios, chibej e deOnrte,nr-ens‘ecoor_
tivOS„ cinemas. divertimentos,

técas, restaurantes.

-
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N9 824.550

N9 621.550
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N9 C24.558

I

POLAR..

N v (:24.577

RESIDÊNCIAS
NOVO LAR

INDÚSTRIA BRASItEIRA

SAAHBAD'S

INDUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: -- S. A . à briut
te
Polar
ir Alves ind.usta tal de Fumou
Classe
16
Classe 50
Ltda.
jah ia
Local :
Requerente: Oséas Ca rdoso da
Requurente: Expedito Ho tines MeArtigos: Sorveteria, xaropes aliClasse 11
Silva.
mentícios, laticínios, geléias. alimen- nezes.
Artigos tia Lia:se
Local: Guanabara.
Local: Rio de Janeiro.
ticias, condimentos para alimentos,
N. t124. ; il
Artigos:
Iedificaeões
reSica:nciais.
Artigos: Administração de autoficremes. churrascos, cheiros anilen.
_
tidos, balas, bombons, carnes fres- nanciamentos, fundo mútuo de autoN9 824.569
financiamentos.
cas, sêcas e em conservas,
—
—
N9 824.560
N9 824.552
Clas,. 41
Requerente: Organizações

ZOUDEEL'S

DENAVE

ABELHA
Classe 50
Requerente: Cooperativa Agrícola
de Cotia — Cooperativa Central.
Artigos: Orientação addaainistratiClasse 33
Va, técnica e social, escolas, bolsas de
Classe 33 — Insígnia
estudos, ambulatórios, hospitais, [arRequarente: Expedito Flolmes
macias, assistências jurídicas, medi-- neZes.
cas e dentárias, transportes terresLocal Rio de Janeito.
tres. marítimos e aéreos, instalações
Insígnia.
mecanicas, agrícolas em geral, colo•
N'? 824 . ii61
nização, e.t inpo:-; de experiências, laboratórios, clubes e departamentos
esportivos, cinemas, divertimentos,
bibliotécas, restaurantes.
No -8-21.553

Requerente: - 5. A.
1.! a a
& Alves Inct usti iC l de Vinil.
C1.1..1:;e 5
Local: - - iad-na
Requerente : Denave D.amonte de
Classe 44
Navios Comércio Indústria Ltda
Artiaw na c!::
Local : Civana bui a .
N" 8:14 ,1
Artigos: ; Aço alumínio, aronae.
chumbo, cobre, ferro. latão tt zinco
' em barras, chapas. lingotes, verga- I
1-100-B00
alões ou laminados.
_
Ni' P:1.572

A Guerra

Classe 6 .
Regue)
: Ouriço S. A. Inclastria
e Comércio. `: •
Arti gos: Escovas circulares, 'escovas
rotativa, escovas para dínamos, escovas para reatores, escovas mecânicas, escovas para, niamtinas indus-

Ocal: - Guanabara

•

ti o2r,s: -- Livros e
,
$21.573

LO:'.2.1 •

A Campanha dos Seis Dias
indieacio tio t.

, Ind,:mtria

•

INDIÏST,?1AIVISIL,'.1?7,4--

ABADAAH
INDUSTRIA BRASILEIRA

Zli1.1134

Lacal

a

L,tie

aa

mies atte
S. A.
Enema:ia! de Fumas
Local : - • Pabla
•
Clasaa ‘,4
Artiaos na clasas
''"

SIGALETTE
rp :DUSTR.TA BRASILEIRA
F..,

••

Local

A

ris Furnoa
• -2 flea

ti;;o., na ela...aa

1::..eire
: 3

.11 .a 1

ia.
da

'deu

eft

-

einuk-ifiedive.
pP.stila ante
sa.nUicados
-Is:" 521.

1.,4eovas circularei, escovas I
Citaaa3t -- Titulo
rotativas , encovas para dina:nos. esRequerente: Rita Cernaralo e Indústria de Rottaaa Ia
'Covas para motores, (--,covas
Local 'Catanqbara.
cas, c.: . ccvas para máquinas industriais, éniboles. e , covas em discos
N'" 824.557
paia inaoninls, rapadeiras
máciiiinas lixacloras,
-olos
')i'. de 11V:quinas.
Conewco Guitarra da Miro
CL!‘..S81;:. 10
Artigos: 1- ,,
!: e iras i
da Juventud.3
1)8 t":1 1.1:4) em ao.J.: s ellics e p...•tr,..:clior,
le e, nti.-tas, t'SCOVC:. para ma
atis,
,na tt ., Nay, e aoa tah ca. da incaae
11
II
CL ^SSI".
s.in,o! de nr: 'sarar. a
1;a:a
Fseov:
("1".
Reg tterent .::
C..c, anele,
-.^ • r.a)..9 !

i: a

t'; . A.

haat:tal
T ais ou) eus
de Al:aig ssif ato,:

neokler,•ate - Colalw Ida
CLAASSE 3(1
•
Lux
Artigos: Vestidos, a. , nos, ::obrettt.
!IP 1 taba IT.
dos, manteattx, nula tuaaveis, calças.
32
saias, camisas, elle!CILS, C0111b111110CS,
Liv:os e Album.
soutiens, blusas, paignoir, pijamas,
Ia' 811..574
chinelos, chapéus, luvas, gravatas. 1
pullovers, roupões, mailots para banho, calç.es para esporte, meias.
.YUL C O
CLASSE 37
Artigos: Roupas de cama, Mutuai-ia
Indlitstria Aras tia z' ra
cobertores, toalhas de uso pesscai
.
toalhas para mesa. panos de prato,
I
panos domést co:,,..
laaqueren te - Indústria e ca i a, eia
da Darivas de ite-aaa "'Malan"
1121.5,3
Limit a'at
•Local Cata: a 1
e :eus (1 ,. n ..u.os.
Artigos - a saber:
- adesivos;
,

Classe 6
fteatteronte : Ouriço S. A. Ind uai] ia
e Comércio.
Local : Sao Paulo.

:

a: Abres Inchra.: ta I de Fun:,
local:
Lá hia
C lasse 14
Artia os na clayse.
N" 821.5' O
,
4
C4(1, ".1, 1.
d.Cfd

82

triais, êmbolos escovas em discos pa- decoração.
ra máquinas, raspadairas rotativas,

máquinas Exactoras, polias, rolos partas de máquinas.
CLASSE 10
Artigos: Escovas cirúrgicas. atcovas para uso em aparelhos e apetrechos de dentirl as, escovas para máquinas, aparelhos e apetrechos de
medicina.
CLASSE 48 Artigos: Escovas de toucadores para banho, cabelos, cilins. dentes, pestanas, sombra neelhas, roupas e
unhas
N' 824.556

Reutw:

dos Seis Dias

• ott reate
Cutaptivl ia
Erállca Lux

Classe '22
Requerente: C'TA, Com paanie In' dustrielle de Tex tiles Artificieis Et
Synthétiques. — Franca.
Artigos: Fios em geral.
CLASSE 23
Artigos: Tecidos em coral.
CLASSE 31
Artigos: Cortinas e • tecidas para

INDOSTRIA BRASILEIRA

indústria Brasileira

OURIÇO
,vDtt-:-!ztv-rt,:mAs_LL:;,12.,1

INDÚSTRIA BRASILEIRA

INDÚSTRIA BRASILEIRA

of.
11"°•••(.."::7..9 ." • ,
negue;

-

f 1,117 Lotirja

A Iltuata,rque
fatal I
Re.c: ire
C taaat • 3

de

T1t.U.9

_

;a:a
.)

éj 7

,•• r

h,

v

' 115,9

.

1,',,a-:':

:

t.u.A 1.o;,, 1 iro

de Alauquei

Local — R,scife
Mas:sie : 3
im t
:—
fa a -alta [arrua
indicado mui) tóalco vitamodeo
rnin..,:al
N" 821.522

#fh'i"

4.?
:Jour,

Requer:1i te
' :sureiro
ft: . A
I. ocal — • • .
Classe: a
Artiao: Alcoolatu, as, alcoolato
bloaanlinia.s. cremes, cápsulas, comelixires. extratos.
eintia.õtts.
graruli,,dos, gritnutos. linimentos. óvulos, óleos. pomadas,
4, piÀs. pílulas. pastilhas,
chi guiãk„ aabez3 medica:ais, supoRt-

•
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atros, soluções, injetáveis e soluções
N• 824.604,
N9 824.590
N9 824.597
~os, tinturas, vacinas, vinhos, velas
e xaropes e outros preparados, 'ou
substâncias liara serem usados na
Nt
N C Qi , •
medicina e na farmácia, não in• duidos em outras classes.
fENÇOES-PAISTA-io
Dos tiviattm
PALMEIRA —
TERMOS DEPOSITADOS EM
PÃO
PAULO. 540 P4tmo
'20 DE SETEMBRO DE 1967
Requerente: Banco Indústria e Comércio
N', 824.584
de Santa-Catarina S/A
Banco Indústria e CaiX411/11
Requerente: Banco Indústria e Comércio Requerente:
•
Local: Santa Catarina
de
Santa
Catarina S/A
de Santa Catarina S/A
, Classe 33
•
Local: Santa Catarina
Local: Santa Catarina
Titulo de Eitabelee.linento
'
Classe 33
• Classe 33
PALMAI — PARANÁ
N9 824.591
_Título de Estabelecimento'
Titulo de Estabelecimento
N° 824.605
824.548Requerente: Banco Indústria e Comércio
INCO
de Santa Catarina S/A
Local: Santa Catarina
MARINGÁ ::: PARAtã
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
k m s. POLO.
Requerente: Bancoanchistria e Comércio
,•• N9 824:585
• -de Santa tarina S/A
Requerente: Banco Indústria e Coméreig
- Local: Santa Catarina •
Requerente: Banco Indústria e Comércio
de Santa Catarina S/A ••
Classe 33
de Sapta'Catarbra S/A
Local: Santa Catarina .
Título, de Estabeleciinento •
Local: Santa Catarina
Classe 33
•
Classe
33
Titulo de Estabelecimento
N9 824.592
.
*LAPA
—
PARARA'
,
Titulo de Estabelecimento
N" 824.606
N° 824.599
INCO
Requerente: Banco Indústria e unnercio
de Santa Catarina S/A
C OS
' .14ONTE MbR s. PAUL, •
Local: Santa Catarina
e
"
Classe 33
.
XAMPINAS S.
Requèente: Banco Indústria 'e-Comercio
• AffITCATUZ-S.PATI:0
Titulo de Estabelecimento
•
de Santa Catarina S/A
N 824;586 ,
Local: Santa Catarina
Requerente: Banco Indústria e Comércio Re uereAte: iRuco Indústria e Comenta.
Classe 33
de Santa Catarina S/A
•
de Santf Catarina S/A ".
' Local: Santa Catarina_
Titulo de Estabelecimento'
Ural: Santa Catarina . ,
Classe 41 ,
Classe 33
,N 824:593
Titulo de Estabeleéimento
Titulo de Es~e._,
PORIA GROSSA — PARANÁ
N 824,607 " 4:
,N9 824:600
IN CO
Jr‘

j_NC_Q
VILA

INÇO

•

- N

'

r

9

g

C. C), . •

IN

l'N (:: C).*

9

N CO
IN

.

9

nulo,

s

q

.

9

•I N C ():

N

— S. PAULO
.
Requerente: Banco Iudúst"ria e Comércio
• •
• de Santa Catarina S/A
MOGI DAS CRUZES--•.Requerente: Banco Indústria e Comércio ,..
tRiiiÉtRO — 5. PAULO' -•
Local: Santa Catarina
•
SÃO PAULO
de Santa Catarina S/A
aassé 33
Local: Santa Catarina,
Titulo de Estabelecimento
Requerente: Banco Indústria e Comércio Requerente: Banco Indústria e Cor-rifarei.
Classe 33
, de Santa Catarina S/A
de Santa Catarina S/A
••
N° 624.587
Titulo de Estabelecimento
Local: Santa Catarina
- Local: Santa Catarina
Classe- 33
Classe 33 N9 824.594. • ,s
Titulo de Estabelecimento
Titule, de Estabelecimento
N' 824.608
/ 1 . -824.601
•

'

N C C),

I N C C-)

tAMBARÁ

".". 7 % 9

• 1NCO

AÔGI MIRIM — S. PAULO

,1 N Ç_C5

Requerente: Banco Indústria e Comércio
POINAí — 5. PAULO
PA-1[0)
de Santa Catarina S/A
_
Local: Santa Catarina
Requerente: Banco Indústria e Comércio' Recinei ente: Banco
Indústria e Comércio Requerente; Banco Indústria e Comére
de Santa Catarina S/A
Classe 33
Santa
Catarina
S/A
."
de
de Santa Catarina S/A
Local: Santa Catarina
Titulo de Estabelecimento
Local: Santa Catárina •
Local: Santa Catarina
Classe 33 , •
Classe 33
Classe 33
N° 824.588
Titulo de Estabelecimento
-Titulo de Estabelecimento
" Titulo de Estabelecimento
menu ,
N° 824.595
*Mu
N° 824.602
824.609

"HA s.

.

ilNC_Q,

- rSÃO . MATEUS DO Ste–ií

moo= riato

)1n1—CO..

íPto

•

Requerente: Banco Indústria e Comércio Requerente; Banco Indústria e Comércio
Requerente: Banco Indústria e Comércio
de Santa Catarina S/A
de Santa Catarina S/A
Local: Santa Catarina
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
N° 824.589
'IN C 0,

-

' CIEVELÂNDIA z– PAÍÂRA

9
Tffc_ o
N

7

Local: Santa Catarina
Classe 33 • Titulo de Estabelecimento
N9 824.596

.

de Santa Catarina S/A
'Local: Santa Catarina
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
N'824.603

N C Q.
-40cm,--:s. PAULO

'

eRTSiDalTE PRUDENTE

`„'wMIC00-1110-j"."ál
SAO MULO s'
„,

•••n•n••••• •••

.•nn•n•.. nn•

Requerente: Banco Indústria e Coméroal
de Santa Catarina S/A
Local: Santa Catarina
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
N 824.610 •

9
p" l KC

'
SAD PAULO .
S. PAIO
91/ÇOZINIK)
•_Requerente: Banco Indústria e Comércio •Renirrznit-2: 113De Indústria e Comércio Rcinerzmt...” &íleo Indú.sdia e Comércio Recjiteenre: Bane.) Inziiis-tr:a e Coniérpo.
de Santa Catarina S/A
de Santa Catarina S/A
de Santa Catarina S/A
de Santa C.atarIna S/A

Local: Santa Catarina
Classe 33
Titulo de Estabelecinierno

Local: Santa Catarina
Classe 33
Titulo de EsbriecitnenX‘

' Local: Santa Catarina
Classe 33 • .
Titulo de-.Estabelecimento
'

Local: Sánta Catarina
Classe 33
. Título de Estabelecimento

Quarta-feira 3

r.

N" 824.611

N 5'

(INCO

INCO

ikAtATUBA — S. PAULO
Rito,nerente : l3liiLi liK4I ta e Citait1rcdo
de Santa Catarina S/A
Local: Santa Catarina
Cla•ise
Titulo d.- t1.,..tbeiceitticitio
N . ' 824.612

GUARIBA — S. PAULO

IN" 524.625

N 82 I. ");2

•INCO

I NI C O
ITHP^ r" .0,1 GA —

JAR.AIGUÁ DO SUL STA. CATARINA
Inda 1
e Comércio
5:, -na Co
,n S/A
Requerente: Ba:tco Indt:ndria e Conte, cio
Loer 1: :-:;antd Conrina
: Santa Catarina S/A
CLisse 33
L ocal: Santa Cataria
Taulo
Lstabetecan,•nto
_ •. _ _
Classe 33
N .. 521.619
Titulo de Estabel.citne

Tini].
N" 824.633

INCO

,INCO

!ACAREI — S. PAUL'

ANDRÉ — S. PAULO-

Requereate: Banco
e Coméiti
cio clis Santa Crin a
Local: Santa Catai :Ma
33

N" 824.626

I NCO

I NCO

41

SÃO JOSÉ DO CEDRO"

LAJES — SANTA CATARINA
Requcr...ntt•: Bdin_o Indústria e Comércio
SANTA CATARINA
de Santa Catarina S/A
Requerente: Banco Indústria e Comácio
Requerenté: Banco Indústria e Comércio Requerente: Banco Indústria e ..;onier4
Local: Santa Catarina
de Santa Catarina S/A
cie Santa Catarina S/A
cio de Santa Catarina S.A.
Classe 33
Local: Santa Catarina
Local: Santa Catarina
Local: Santa Catarina
Tittio
de
Estabelecimento
Classe 33
Classe 33
Classe: 33
Titulo de Estabelecimento
N" 824.620
Titulo de Estabelecimento
Titulo de Estabelecimento

•••••n••••n••••n

N" 824.613

N CO
,SANTOS — S. PAULO

Pget tiztente: Banco Indu ,r.a

Cotti..?rcio
de Santa Catarina /A
Local: Santo Catarina
Clu•Ise 33
Titalo de Est..1:•:iceitthinto

INCO
TRRATÉ —

IN' 824.634

N" 824.627

INCO:

S. PAULO

INCO

Indi.c.,tria e Comércio
LAGUNC— SANTA CATARIRK
rima S/A
Local Siit Catarina
Requercntek Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina S.A.
Titulo cie 1-..:.icabc...?e,n1:nto
Local: Santa Catarina
Classe: 33
N.
Titúlo de Estabelecimento

Requerett...•: bata

LAURO MOLLER SANTA CATARINA:

SLItIr.1 C a

Requerente: Banco Indústria e comér,
cio de Santa Catarind S. A.
Local: Santa Catarina
Classe: 33
Titulo de Estabelecimento

N" 824.61.1

NCO
;TREMEMBÉ — MULO
(.....ont:Ido
R-::que?ieate: Banco indo alia
de Santa Cat.trina S A
Ludd: Santa Catarina
33
Titulo de Estabely.:aa

NI

1NC

PRAGVSSÚ PAJLISTA
SÃO PAULO
•

•

COiII CIO

Recinerdtes. Banco Indústria e Comércio de ' Santa Catarina S.A.
Lar ai: Santa Cautrina
Cla,,se: 33
Tittilo de Estabelecimento

__a S/A
Cat,Irin:L

Cla-..: 33
Taulo 3.i-istabelecintento

INC

.R.ri Initi.irid e G:.tta.'rcio
• de Santa Caiaria.] SiA
Lo,.:1: Sant t Catarina
Classe 33
Titulo d..? Estabelecimento
.1\:" 821.616

titg LUZ - S. PAULO..

Fatac.) ladintria e Coint:1rcto
3.• Santa Catarina S/A
Local: Santa Catarina
Classe 33
Titulo de Ef.tabelecimento

'7

N9

tlARAREMA —

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
_

no -

Pi-a...•.•enta • Banco Indiditria e C. ra"-t • cio 1
de Santa Catarina S/A
Lucal: Santa Catarina

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

I NCO
SÃO BENTO DO SUL, STA:CAlARINA,

SANTA CATARINA‘

Bati,

cio de &alta Catatt::a

(.un.éo

Local: Santa C, t:rina
Classe: 33
Titulo de Estanel -dmenta,

Nv 821.637
824.630

I NC

INCO

N'' 824.624

INCO

• I NI C O

cio de Santa Catarina S.A.
Local: Santa Catarina
• Classe: 33
Titulo de Estabelecimento

SANTA CATARINA

Local: Santa Catarina

.

N' 824.

1-:.:,;u:reatii: Banco Indústria e Comér-

Retitteretia. • ltanco Indústria e Comércio
Requerente: Banco Itida.t!ria e Comércio Requerente: Banco Indústria e Comérde Santa Catarina S/A
cio de Santa Catarina S.A.
de Santa Catarina S/A
L.kal: Santa Catarina
Loqd: Santa Catarina

'

Titulo de Edaliel.-einiento

' SANTA CATARINA

VOINV:LIE)

.t.trirLi

31

PDERÕPOLIS
S. PAULO

POÁ — S. PAULO

Classe 33
'Titulo de Estabelecimento

Loc<ii: Sint C

NCO

0

N" 324.623

I N CO,

DRIEA —
CATARfNA1
Requerente: Banco lidatri,, e (...cutter.•
cio de Santa Cat.': 111,1 S. A.

Ni R -Y .3 A2a

I NCO
P. -"ASA

I KI C O

JUCABA — SANT.4 CATARINA

N . .c.2•!.6.2-1

r1O D.S PENA

N ' 824 .(,33

N . 824.628

CO

Classe: 33
Titulo de Estabelecimento
•

BALNEÁRIO DE CÁMBORIO'

1

SANTA CATARINA
Requerente: Banco Indústria e Comér4
cio de Santa Catarina S.A.
Local: Santa Catarina
Çlasse: 33
Titulo de Estabelecimento
wel

Nv 824.631

I' N C
'TUBARÃO ==-' SANTA CATARINÂ.

Nv 824.638

_INCO
_ SANTA CATARiA

rico Indústria e
-rrcio Reque,ente: banco Indústria e Comér- Requerente: Banco Indústria a
Conlésu
de Santa Catarina S/A
cio de Santa Catarina S.A.
cio de Santa Catarina S.A.
Local: Santa Cntrrina
Local: Santa Catarina
Local: Santa Catarina
Cla ,se 33
Classe: 33
Classe: 33
Titulo de Estabelec 1 m. rito
Titulo .de Estabelecime rw4
Titulo de Estabelecimento ,

•
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119 824.663

N9 824.639

N• 824.640

IP 814.861

isca

isca ,

fi N_CA
USSANGA:=SANIantail
Requerente: Basco Indústria e
do de
de Santa Catariaa S.A.
Local: Santa Catarina
Clame 33
Titulo de Estabelecimento

Janeiro de 1968

INRAMA SANTA CdUkriá
Requerentes Banco indústria e 'Comércio de Santa Catarina S.A.
Local: Santa Catarina
Classe: 33
Titulo de Estabelecimento
219 824.f47
•

Ntikert:" SANTA CATME41

Itequerente: Banco Indústria e Co- Requerente: Banco' Inddairia e Co.',
mércio de Santa Catarina 8. A.
=freio de Santa Catarina 13. A. Local: Santa Catarina
Local: *Santa Catarina
Clame 33
classe 33
Titulo de Estabelecimento • Titulo de Estabelecimento
N9 324.654
N9 824.882
PM

Tatp,

C().,
Vir:E y:4 - 3?..41fC.AWRINN;

RIO NEGRINNO SANTA CATAR-iAs'-',

UNIR — SANTA CAfàfitV

Requerente: Banco Indústria e C:otaerRequerente: Banco Indústria e 'Conio de Santa Catariva S.A.
mércio de Santa Catarina A.
Local: Santa Cataram
.oca1 Santa Catarina
•
Cana: 33
Clas_n 33
Titulo de Estabelecimento
Titulo . de Estabelecimento
1A9 £24-845
Isr. 624..4641

IINCQ,

Reqt
• : -"anon Indústria e Co- Requerente: Banco Indústria e ConeSlein
S:mta Catarina S. A.
Márcio de Santa Catarina 8. A.
•
Santa Catarina
Local: Santa Catarina
ClaWe 33
Classe 33
Ti I u.:c de Estabelec:
Titulo de Estabelecieeto
N9 824.6;5
N'334.663

I NCO
OM RETIRO - SANTA CATÁRIM

1

f-D-JWej
il
-- SANTA CATENA'
Regue: eute: Banco Indústria e coinércia de Santa Catarina S. A.
r
Santa Catarina
I Re%
Requesente:
Banco
Indústria'
e
Co•
rente: Banco Indústria 'e CoRequerente: Banco Indústria e Çomée- mero% de . Santa Catarina S. A.
Classe .33 na
de Santa Catarina S.
a:e
de
Estabelecimento
cio ,e& Santa Catar= S.A.
Locsd.: Santa Catarina
Local: Santa Catarina
Local: Santa Catarina
Classe 38
Classe 88
/49 824.856
_
Casse: 33
Titulo de Estabelecimento
Titilo de Estabalecimento
Titulo de F-stnia.lecimento
N9 1124.:649
82t.664 '
owif
W 824,642
BRt.7..̀ 10 NORTE- STA. CATA. RINIel
e. Banco Indústria e CoCD,
ree,'00 te Santa Catarina 8. A.
4,0c i l: Santa Catarina
PORTO íRTIM - SANTA ÉANagri
MARA .= SAN-TA UREIA
Clame 33
'TUAS — SANTA CATARINk.
ta de Estabelecimento
Ne 824.657
Requerente: Banco Indústria e Comér- Requerente: Banco Indústria e Co~rua: ~o Indústria e 00mércio de Santa Catarina 8. A.
mterclo de tanta 'Catarina 5. , A.
'
cio de Sarda Catarini*.S.A.
Lotai:
Santa
Catarina
"
Local: Santa tintar/na
Locai: Santa Canelas
Vime
33
Clame 13
Cassa 33
'abulo
de
tietsibelecimento
Titulo
de Estabelecimento
Titulo de, Estabelecimento
serA
toJaM
BRUSUIE
19 124:650
3T9 3211-805
Na 824.613
Regue:Enter Banes Indústría e Ca
mércio de Santa Catarina B. A.
Local: Santa Catarina
Classe 33
Titulo de Estabelecimentos
%MIA CATARINA
SANTO -AMARO DO DERAM
=
FRA'
.MA
SANTratad
SANTA CATARINA'
N9 824.658
Requerente: &moa Indústria. e Comér. Requerente: Banco Indústria e Vo-'
Requerente: Banco Indústria e coGalreio de Bania Catarina S. A,..
cio de Santa Catarina S.A.
mércio de Santa Catarina EL A.
Local:
Santa
~a
Local: Santa Catarina
Local: Santa Catarina
Clame .33
Cause 33
- Classe SM
CAÇADOR= SANTA CATÁRIHA;
Titulo de _Estabelecimento
Titulo de ~decimara>
Titulo de Estabelecimento
Requerente: Banco Indústria, e CoJa9 .824-7686
.121.85L
• 324.544
mércio de Santa Catarina 83. A.
Sassta, faatartrap.
•
Visem 33
Titulo de Estabelecimento
N9 8244353
iAtt=SANTCWARTHR
SLUM-Er
,r1Aló SANTA CAURIM
RUMA = SANTIA CATARINA'
Requerente: 'Banco Indústria e CoRequerente: Banco linilitattlia a Comér:nardo de Santa Catarina et. Auí
Requerente: Banco Indústria e aocio de Santa Catarina S.A.
Secai: Santa Cintariam
CAMPOS-H-OVOS SANTA CATARair
milfflo da 33anta Cataithat .5.
Local: Santa Catarina
entarirm
Local:
Santa
Classe 13
Requerente:
Banca
lliszliettria
e
.23
Unes de notabeledbnento •
méreio de Santa Catarina B. A.
Miado de Batabelaninmato
'Classe 13
Local: Santa Catarina
Titulo de Eztabeilecimente
N9 124.887
Classe 33
IS19 324...64S
249 1824..652
Titulo de Iltstalnilecimestn
N9 824 .660,

§10 DÉSIA - SANTA=t- ATAãllit ,

,

•,INCO,

fbUTOP015 -; SAMA can
.I

•

SAHTA CATARINA,

INCO.

j_N

INCO

IN

_I NCO.

J.NÇO,

I N CO,

I NCO

,INCO

Ni C ai

.14(f2A . — SANTA MAM

INC-0

,INCO

INCQ,

CAMAI. SANTA WARM

MEL D'DESTE,
CAMBORIO SARTA Ming'

ícequerente: Banco Indústria e Comér- equerente: Rance inditattla e 'Co-' Requwente: Banco 3:adiu/tez e Co-!
. e.to de Santa Catarina • .
m rolo de Santa Catarina El. A.
mércie de Santa Catarina S. A.
Loa& Santa Catarina local: Santa Catarina
Local: Santa .Catarina
Classe: 33'
Classe 33 '•
,
•
Clasze 33
Titulo de Iiistabe;lecimento
Titu10 de Eqtabelecimento
Título de EatabelecimentO

Requerente: Banco Indústria e
Cantrbio de Santa Catarina
Einotdade .AaGniura
Local: Santa Catarina
'Classe 33 .
Titulo de nitailoeianimanto
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._

821.668

N9

C

N°

824.675

Janeiro cif,

N9 824.672

LaPEÇO 'SANTA tAIARM

..1 N C O
inge.R . I. - SANTA CU?"

Requerente: Banco Indústria e
Comércio de Santa Catarina
Sociedade Anônima
Local: Santa Catarina
Classe 33
Título de estabelecimento

tequerente: Banco Indústria e
Comércio de Santa Catarina
Sociedade Anônima
Local: Santa Catarina
Classe 33
Titulo de estabelecimento

N9 824.689

N9 824.676

Ck

_

AI 1

824.637

P ASTIFICIO SELMI S. A.
Requerente: Past'ficio Selou S. A.
Locai estabelecido: São Paulo
Nome de emprésa

TECELAGEM satd.,
LU2 LTDA.

N 9 824.832

Requerente: Tecelaaran São Luis

Limitada

Local: Santa. Catarina
Classe: Nome de liipitasa
N 9 824. U8
111

N C Ci.,

117a

511

•

j
'

•
I

7

JOSÉ — SANTA CATAR'

,ZONCÓRDIA (CONCÓRDIA

SANTA CATARINA,
Requrcnte: Banco Indústria e
Comércio de Santa Catarina
Sociedade Anónima
Local: Santa Catarina
Classe 33
Título de estabelecimento

acq :crente: nana° Indústria e
Comércio de Santa, Catarina
Sociedade Anónima
Local: Santa Catarina
Classe 33
Titulo de estabelecimento
N 9 824.677

IC 324.670

INCO

I_

SÃO JOAOUN

5.1tIÚt1A SMTS. MMINA

Requarente: Banco Indústria e
Comércio de Santa Catarina

Socieda de Anónima
7..ocel: Santa Catarina
Cl.: se 33
Titula Cl 2 estabelecimento

SANTA CATARINA

Rcquelante: Banco Indústria e
Comércio da Santa Catarina
doc,cdatie anúnima
Local: Santa Catarina
Classe 33
Titulo de estabelecimento
—
N9 824.678

rMlmao
N9

824.671
A

CO-

SÃO CARLOS — SANTA CATArtiliA,

t ken smatinfia

Butico IncluLia.

Comarcã.) de Santa catarina
Sociedade Anônima
Local: Santa Catarina
Classe 33
Titulo de estabelecimento

Requai . ente: Banco Indústria e
Comércio de Santa Catarina

Sociedade Anônima
Local: Santa Catarina
Classe 33
Titulo de estabelecimento
N 9 824.672

1

N CO'
LIÃo tRANCISCO DO SUL

.,ANTA CATARINA
Requerente: Banco Indústria e

•-r

Artigos: Caneloni, capeleti, farinha
de trigo, farinha de milho, farinha
de mandioca, massas para pizzas,
massas para lazanhas, ravioll, spagnen e talharim, macarrão e rações
para aves e animais
NO 824.681 .

824.074

IJ

acatar, tilo: Banco Indústria e
Comércio de Santa catarina
Sociedade Anônima
Local: Santa Catarina
Classe 33
Tullio de estabeleciment0

8?4.629

SE . L M I
Brasileira

Raquerente: Teci larm
E.' da,
Cai.. 'raia
Requcrante: Pastificio Selmi S. A.
Clas s e: .NOITIP da cinpit:a
Local estabelecido: São Paulo
Classe 41
aal.630
Artigos: Alimentos para aves e animais, alcachofras, aletria, amêndoas,
amendolin, am i do, araruta, aveia,
azeite, azeitonas, baunilhas, batatas,
biscoltos, bolachas, canaica, castanhas,
"Já
er,noara, cevada, coalhada, caneloni,
capeleti, confeitos, cremes alimenticios, extrato de tomate, farelo. fureSIA
linho, arinhas alimentícias, farinha
cia cereais, feijão, frios, fubá, gerge- Requerente: Pandieão Hal-entes
A,„
lim, grão de b i co, massas alimentíLocal: Santa Catarina
cias, monteaga, margarina, óleos coClasmi: Nome de eaaw-taa
mcstive s, rações para aves e animais,
soja, sagú, trigo, vinagre e
N9 824.691
xarque

`I 51°.
INDÚSTRIA BRASILEIRA

,LOUCUIIOLIAIECIt
1110
N9 824.880

Classe 41

Artigos: Caneloni, capeleti, macarrão,
farinhas alimenticias, massas alimentidas, ravion, eangica, spagneti,
talharim, massas para sopa e raçea
i balanceadas para aves e atilina

Requerente: Produtos
COS e RtrItl

tZGeil.
54,

Local: Rio de ati.,:alo
Artigos: Prepar.--;;" o
N 9 821.!•!).).

v::!t-apira
- •

SA FA RI

• Requerente: Valinant Inc.
1
Local estabelecido: : •":stados ttnIrios
da América
Classe 48
Requerente: Laticfnios latecá Ltda. Artigos: Agua de todos os tipo; para
(LaiD
uso de toucaodr, exceto as !nadada:lis
Local: Pernambuco
— óleos de todos os tipos para

Nome de emprésa

•nd. Brasileira .

itn1 0 . :trIn fr,?r".:".rn

, NO 824.635

;Requerente: Pastificio Selmi S. A.
Local estabelecido: São Paulo

•

ai.

buns imprezsos, bale r,
;: aaaaa
edições impressaa folh'an
sas. folhada jo:asia eara., aarausw
soa, publica t;(5,'S aap:-.- as, ,e‘.1programas radiafenleos, rad i o-taievii sionados, peças taeorms
enetaara...
traficas, pra; n
rINt'S

N 9 824.883

Requerente: Gessopar Decorações
Limitada
LOcal estabelecido; Paraná
Reqrarante: Pastificio Selmi S. A.
Classe 16
Local estabelecido: São Paulo
Artigos; Peças ornamentais de gesso,
I para tetos e paredes
Classe 41

legIR•••••,..

rároPotis —"SANTA CATARle

ae 32
Artigos: Aima nan

N 9 824.684

•.--41,f------à
•/)•- •• • •--tP-..._ _
[1 1,..: . - ;,
-.-•.,,..:•/ ;c -•:';-,
in.s.J.,;:tria BraaLlOirir
-- -1..:_Y

CAniércio de Santa Catarina
Sociedade Anónima
Local: Santa Catarina
Classe 33
Título de estabelecimento
Nn

Requennte: Pastificio Selmi S. A.
Local ectabelacido: São Paulo
Classe 41
Artigos: CToni, capelet . farinha
de trigo, fa:anha de mandioca, farinha dd mi : ho e farinha de cereais,
massas ;para pizzas e lazanhas ravinil, ricota, mazarrão, saafa talhartm, massas alimentícias, raeões balanceadas para aves e animais, cangica, massas ;tira sopa e molhos
al:mentícios

SaM•a ,..a.

glair0

Classe 33
Título de estabelecimento
N9 824.673

e

NO 824.680

N C :0
Requeiente: Banco Indústria e
Comércio de Santa Catarina
Sociedade Anônima
Local: Santa Catarina

IN CO'

Reeuerimte: Sul Famil 5 A.
Local: Santa ia: mina

& Cia. Ltda.
; Local: Pernantwo
Classe 13
Titulo

Reque.ren't*: ogan

t?

de toucador, exceto as ti-cheia: , —
Preparados de todos os tipos para

o cabelo, exceto os medicinais -- Preparados de toucador dc todos CIN tinos
para o rosto e corpo, exceto os medicinais — Preparados de todos os
tipos para o assado de qualwr parte
do corpo — Preparados de todos os
tipos para as unhas, exceto os a,ediemala — Perfumes de tonos os tipos

para uso de toucador — Preparados

de todos os tipos para o asseio dos
dentes — Preparados de todos os tinos
para pele, exceaa os medicinai, --
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"rept...caos ae todos os Upoe para eachete, sharopooa, talco perfumado,
mo ao rúzer a barba -a Desodorantes vaporizadores de perfume, vinagres
perfumados
de todos oa tipos para uso de toucador - Flucéis de todos os tipos
29 824.895
vara uso de toucador - Lapas de
_
todos os tipos para uso cie toucador
r. a. Depilatórios de todos os tipos para
A
t uso de toucador - Preparados de
todos os tipos para uso ao tomar
• banho - Esponjas para tollete - Indústria Brasileira
covas para os dentes -• escotas para
as turbas - Escovas para o cabelo.
Requerente: Bicicletas afanara '8.41.
Escovas para- a roupa
Local: São Paulo
,
Classe 21
aN9 824.693
Artigos: Aeronaves, aerostatos, aero1
planos, alavancas de freio de veiculas,
ambularia!" andorinhas, amortecedores, aviões, bicicletas, balões, Danos,
carrinhos de bagagens, cadeiras de
roda, carretas, carrinhos, carros, carris, carroças, carruagens', carrocerms,
Inddstrfa Brasileira
coça" carros para estradas de ferro,
embarcações, galerias, luares, lanchas
F.-- Requerente: 'Produtos Rache Qat-. lanchere,
bardares; leiteiras, motocimicos e Farmacêuticos 13.A.
cletas, motociclos, navios, pontões,
Local: Rio de Janeiro
reboques, rebocadores, saveiros, alhu•
res, tratores trenós, triciclos, Umes,
Classe 3.
velocípedes, vapores, vagões; e partes
Artigos: Hipnóticos e ealativos
destes veículos (exceto máquinas e
motores) não incluidos em outras
N9 824.694
clames
"MEM

DA-MOLAN.

.70

Infir.,.,-•;rk

824 . 696

Janeiro de 1968

Requerente: %Incenso Palazao
Na. 831.713 e 824.715
& Filhos Ltda.
.13ANOMI DE 20Z
Locai: Guanabara
Classe 41 rtntlatria
.33sual1atris
Ardseer- • Ricota fresca, queijos,
requeija% manteiga, doce da leite,
coalhada, leite, leite em pé
Requerente: Cooperativa Vinicola
••••nn•
Aurora Ltda.
149 824.701
Estabelecido no Rio Grande do Bui
Classe 1
Artigos: Para distinguir: álcool
Classe 43 '
Artigos: Pare.4' distinguir: Aguas Minerais, aguas gasosas artittdals, bebidas espumantes sem álcool., guaraa
na, anosa, essências para refrigerantes,- refrescos, refrigerantes, soda,
• "suco de frutas sifões, xaropes
Classe 41
Artigos: Para distinguir: vina gre e
sucos de frutas para tina alimentares
• Ng 824.718
Requerente: Indústria de Cara
Alvorada Ltda.
TOMANIE-TOMANIK •
Local: Bahia CORRETORES
DE VA/ARIIS..,
Clame 41
Artigos: Cate em grão, torrado
LTDA.
a moldo
CorRequerente: Tomanik-Tomanik
Na. 824.705-712
retores de Valeres Ltda.
) Estabelecido em Elo Paulo
Nome da empresa
N9 824.717 -

Zr-ladeira

Requerente: r 'L, nnts
- Itr%
dastrial
Locar. eco Grande de aul
Classe 48

11411i15141a

Irirtigos: Absorventes, de uso era toucador, afagadores de Pele d as =boa

semamees

afiadores de navelhasi:Aguas de balara, águas de quina, aglas de touRequerente: Tintim 3.er1ac Ltda.
cador em gerai, Mias Para
. Local estabelecido: Elo %trio
'agem, alfinetes para o cabeio, aiClaes 1
piscar,, amido perfumado, monta
Artigos para distinguir como marca
Requerente:
-Vincamo
Palau°
•
perfumada, aparelhos liara bastear,
genérica: Substanclius e preparações
& Filhos Ltda.
aparelhos para cortar cabelo, aparequimicae usadas nas indústrias, na
Local:
Guanabara
-a
Mo para - frizar o cabeio, aparelho
fotografia
e nas análises quanicas.
para secar o cabelo; bandolina, batas.
Classe 41
Substancias
e preparações guinsicas
bigodes posticos, cacheadares de .ca- Artigos: Ricota fresca, queijos,
anti-corrosivas
e antl-extdantes
bela, carminados de toamicion cera requeijão, manteiga, 'doce de leite,
Classe
18
depilatória. cosméticos, acetona para
coalhada, leite, leite em põnffieleln Artigos: Para distinguir: tintas para
toucador, afiadores de ¡excluas de
Pinturas de Paredes e muros
barbear. aguas de alfazema, aguas
N9 824.700
Classe 17
de iavantia, de rosas, águas para
Aítigos: Para distinguir - brochas,

embeiezamento da pele. aguas perfumadas, aligatores de cabeio, almofadinhas de cheiro, aparelhos para
escovar o cabelo, arminhas para pós
de arroz. atomisadcres de - perfume,

barbas postipits, brilhantina, mangra
cra.von para maquilagem, &eme para
toucador, cremes para .pele; cílios
poliras. corantes para cabelos. cortadores de unhas. cristais para banha,

dentifricais desoderantes„ elixir para

pro c. esmaltes para tinhas. extratas
pe-fumados, medras de toucador para
cabelos para dentes, para sobrance3bos, estojos de barba, estojos para
toreador. éter perfumado ,para toucaem', g licerina perfumada, grampos
para cabelo, frasca para perfume,
fiv e las para cabelo, gelélas . de toucador. inabilites perfumados, laminas
para barba. lança-perfume, lápis para
cílios, para lábios, para sobranceMas;
amas para unhas, luvas para banhos.
figos para maquilagem, lixas para
unhas, óleos para banhos de mer.
óleos para !Sela papéis empoados
para toucador perfumes em • geria
N
petróleo para toucador, pinças para
Pestanas, água de colónia, corantes
para a pele, cosiraticoe, essências
perfumadas. estojos nora manicure.
tios para limpeza de dentes, gelatina
para toucador, Incenso, lanolina perleitos para embelezar a pele,
toucador, óleos para caW6AVI perfumados, pentes, peruana, põe para uso em toucador, redes
erga eahela, rouge. =bela Ventemaia, adi Perfumados, tesouras para
linhas, tinhas postiças, vernizes Per&
)inhas, sabões para barba, sabonetes,

` Indústria e Comércio
Requerente:
Itera Cruz Ltda,
Local: Bahia
•_
Classe 41
Artigos: Café em grão, torrado
é moldo • •
Va. 824.897-898

Requatente: Vincenso
& Flliros Ltda.
Local: Guanabara
Classe 41
:Artigos,* Ricota - fresca, queijos,
requelgia, inan tega, doce de leite,
• coalhada, leite, leite em pó

TORAlillg-TOMANIK •

Requerente: Toinanik-Toman11: Cor
retorce de Valeres Ltda.
Estabelecido era São Paulo
Classe 88
Artigos: Papéis de carta papéis' de
oficio, cartões comerciais e de visitas
impressos, envelopes de qualquer tipo,
recibos, faturas, duplicatas, letras dl
cambio, cheques notas promissórias,
debêntures, passagens e titule
Ne 824.718

fitas gomadas, gomadores, goma arabica, pincéis, trinchas, tintas para
escrever, tintas e vernizes Para
atendia, tintas para carimbos, para
duplicadora e para bnpreisko„ tintas
para desenhos e Untas para tirar
. cópias
.44
Classe 28
Artigos: Para distinguir: adesivos,
esmaltes, isolantes plagiais, tintas Requerente: Indústria Química tine
à base de borracha, tintas compostas,
Ltda.
Untas lb, óleo, tintas plastican tintas
Estabelecido em São Paulo
Untariam Untas de tennlsko, Solclasse
28
vent" colas, main" lacas e vernizes
Artigos: colas Industriais
Case 1
N9 824.710
Artigos para distinguir como marca
genérica: Bubstandas e preparações
.
quimica,s usadas nu indústrias,: na
mera.txteRanz
.
fotografia a naa analises qUindeallett
Aximrrymmunk
vrik
aubstanclas e preparações rlatagerd
anti-corrosivas e anti-oxidantes Requerente: Veaper Comercial e Ad- Classe 18
ministradora. Ltda.
Artigos: Para distinguir: tintas para
'Estabelecido em EM Paulo
pinturas de Paredes e M=08
.Nome de einprésa
Classe 17 Art
igos: Para distinguir: brochas,
e
9 824.120 _
titas gomadas, gomadoren goma ará
tantas para-bica,pnéstrh
escrever, tintai e vernizes para
atendia, tintas para carimbos, para
~cor
duplicadores e para impressão, tintas
para desenhos e tintas para tirar '
33raelle12a
Classe 28
A;tigas: Para distinguir: adesivos,
esmaltes, /to/antes plásticos, tintas Requerente: Feigenson El. d. Inthlebase de borracha. Untas compostas,
tria e Comércio
Untas A óleo, tintas plásticas. Untas
Estabelectdo em Sfte Paulo
atotéticas. eintas de +malsão, solventes, colas, resinas, laca* e vernbee Mago: Plek-ups, rádios e tonógrafos
•

,

n
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N" 824,721

N9 824.728

E$CUNA

N9 324.733

REAL CC$M5nCOS

LTDA.
Regtterentl.. E:..ett0a-Inálchs
m •t.r;•. •,ao Ltda.

m)

e Ad-

Requerente: lecal Ceaméticos Ltda.
Estobeiecida ele .5o Paillo
.
Estabelecido em São Paulo
ClaG*.“;
Nerne de eisprêsa s
Artigos: Para cliseing,er como marca
de serviço: compra e venda de imóN" :324.727
veis, corretagens, administraçáo, engenharia, financiamentos, terraplenagem, loteamentos, construções, urCOFIBRAS S./Ls .a banização, pavimentação, arruamentos, arquitetura, projetos e planeja-, CRÉDITO9FINANCIAMENTO
Mentos, incorporações, empreendi-1 E INVESTIMENTOS
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•*

•

N9

.CAMBUHY
VELHO,

n
Reqf iulecir:::s Stlie:r- ia>aplra
o sOndulado
ia
do
Nordeste. S. A. — PONSA
Low e
l ls
m8buco
Classe: 3
Artigo: Papelão ondulado.

Requerente: Óleos Alimentícios
Cambuhy S. A.
Esta lsgslecido em São Paulo
irass es: 41, 42 e 43
Titulo

Requerente: Cofibraa S. A. — Crédito, Financiainento e Investimentos
Estabelecido em São Paulo
Nome de emprêsa
PRILCOLORAMA
Ns 824.72R
• Indústria trael1ynsa4
Requerente: Pinico Rádio e Televisão

Ltda.
Estabelecido em São Paulo

Classe 8
Artigos: Aparelhos eletronicos e equi- Requerente: Phileo Rádio e Televisão

pamentos eletrônicos: Alto-falantes,
antenas, aparelhos de fregliencia modulada, aparelhos de intercomunicação, aparelhos receptores de sons,
aparelhos de controle de sons, bobinas, chassis, diais, discos gravados, fonógrafos, microfones, plugs,
pick-ups, pilhas, rádios, televisores,
toca-discos, automáticos ou no,
transformadores e válvulas
"4. 72$

•

CAMBUHy

'DO CRIAR
Requerente: Óleos Alimentícios
Cambuhy S. A.

Estabelecido em São Paulo
Classes: 41, 43 e 43
Titulo

LCOLOR

Ltda.
Estabelecido em São Paulo
Classe 8
Artigos: Aparelhos eletrônicos e equipamentos eletrônicos: Alto-falantes,,
antenas, aparelhos de freqüência modulada, aparelhos de intercomunicação, aparelhas receptores de sons,
aparelhos de contrOle de sons, bobinas, chassis, diais, discos gravados,
fonógrafos, microfones, plugs, pieisups, pilhas, rádios, televisores, tocadiscos, automáticos ou não, transformadores e válvulas

NQ 824.735

FAZENDAS DQ

‘rtAnABUHY';
Requgentc: Óleos ~uniam

Cambuhy S. A.

,Local: São Paulo
ClaSses: 41 e 43 — Titulo
N° 824.736

°OVERLON
H ERCULES
34ZQ PAULO,CAPITAL

Requerente: Renato Paee
Estabelecido em São Paulo

Industrie Brasileira

' REVISTA BRASILEIRA'

Reo . ;srente: raaningos Antonio Go-

DE TURISMO

Artigos da classe
N" 824.730

li °ARRIO

"

Insígnia de comércio

niclustrta brasilelra

leeetagem Carrão Ltda.
Estabelecido em São Paulo

itoniguat
Local: Guanabara
Consertos e conservação de apareel
nitc tn.: it.

lhos elétricos domésticos.
Números 821.742-744

SKll"Cie .5

Cologneiabriek J. C. Boldoot N.Vs
Local: Amsterdão — Holanda
Classe: 2
Artigos: Compostos antessépticos
para fins higiénicos e compostos
químicos para fins higiénicos.
Classe: 48
Artigo.: Detergente. e sabão em pó,,,
Classe: 48
Artierx.: Agua de colônia, água perfumada. composos antissépticos para
o cuida, da boca e dentes, compostos azia sépticos para o cuidado do
cabelo, compotos antissépticos para O
cuidado da cutis, compostos químicos
para o cuidado da beca • dentes,
e a;pis. al8 químicos para o cuidado
• c. 1.0, compostos químicos para o
cusisdo da cutia dentrificlos, desta*
doran tc , . loções, perfumarias, prepas
rado cosméticos, preparados da
beleza. sabonetes.
119

Requerente: Editóra pasto de
, Serviço Ltda.

1Local: Guanabara
Classe: 32

Jalblicnções e revistas impressas

Cla.sse 33

SERBRAS
•

Regia: alta: KonInklijke Ean de

N° W4•729

mes da Frota
Estabelecido em São Paulo
Classe 8 •

Á

N 824.734

mentos e investimentos
No 824.722

821.713

149

824.737

4,

834.745

ilem-4.fflosa

'1"%it

•I'AN -O"

ka1149/41e#

•IÉAZENDA

IND. BRA3WIRA
Requerente Tipografia e Proe ¡arfa

"Sarner" Ltda.
Loca!: São Paulo
Classe: 3R
'CONVITB MATINAL
Classe 23
Artigos: Papis e seus artefatos, paArtigos da classe
Requerente: óleos Alimentícios
pel almaço, álbuns em branco, blocos
. - •
Cambuhy S. A.
de papel, papéis para cartas, brochuNO 824.731
Local: São Paulo
Fanissoca. VanItoquereoi.c:
ras não impresraa, papéis em branClasses: 41, 42 e 43 — Titulo.
guarda Ltda.
co,
cartões, cartolina, papel erepon,
Estabelecido era São Paulo
cadernos escolares.- cadernetas era
Números 824.729774R
Classe 32
anco, cartuchos, cadernos de papel
PLAN - ND
•
prearamas radiofónicos e
elimetrado, caixas de papel e eartelevisionados
lina. sertões em branco, copos de
Industrio Brasileira
pa p elão copiadores de cartas, oleei
No 824.725
celofane, discos de p apelão. P ap el dei
INDOSTRIA BRASILEIRB
tôda es pécie para d e sfolhar, p anei de
Requerente: PLN-MED — Pianekaembrulhos„ papel de ene:adem/anão,
mento Médico Integral S. A.
Requerente: Óleos Alimentícios
papel encerado, ePvelopes, etintiMea
Estabelecido em São Paulo
de papel, papel hi g iênico, papel de
Cambuhy S. A.
Local: São Paulo
impressão, papel inmermeavel, livro
Classe 50
em
branco. mata - borrão, papelão, na.
Classe:
7
Artigos da classe
Artigos: !Adubadores, arados bornOris pelão ondulado. pastas de panelãO,
agrícolas, carpideiras, cavadeiras, cei- pratos de papelão, serpentinas de paST9 824.732
fadeiresa charruas, d.entocadores, espel, sacos de papel.
cavadeiras mecânicas, grades de ells-I
coa ou dentes, pulverizadores agrícoNQ '24.746
las, regadeiras mecânicas, ..náquinas
PLAN-ISED - .PLAINEJAMENTO
semeadeiras e tratores agrícolas.
O CIGARRO INCOMODA MESMO AOS QUE FW400)
Classe : 11
MEDICO INTEGRAL $/A_
Artira)s: rAn.ea'.!'.os, baldes, caçambas,
i'VIEE-0 RENE Mn,
raniveteM cie • ,.'ei ens, enxadas, enxatorre. muradas,
OBRIGADO
dinhas.
e;ixdr,
. .0
aexattere• t,....
Requerew,e: PLINT-MED
terei' ! to a aea..-!loe., rnael.tadirlias.
Estabe,e( • 1 . , cai São Paulo
mento :N,"Mico intemtl S. R.
- 1 - • re !Oes,
uiRequeri. . ate! Pa!;*:-.N rs Inea Waga
• *,...,e 31
Crrt S";.1
rs..ssjoses a
T:ocel: (alia...sabem
•

CAMBUHY

ÇAMBUHY

•••n••••11

C111~): 32 — leras° de Proonandael

,raneiro te 111V:1,
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N9 824.'157

'N9 824.753

N9 824.748

* Fred:MIOS AllrnOtfOr03

$

Requerente: Casas Sendas Comércio
e Indústria S. A.
Local: Guanabara
Classe: 42
Artigos: Bebidas alcoólicas a saber:
Vinhos de todas es pécies, .rum, eer'Veja, gin, aguardente, chamapanipa,
licó.res, batidas, biter, aperitivos.
,••••n
N9 824.740

•KRUG

•Indústriáltritsileirek
Requerente:. Malharia Bergamaschl
Sociedade Anónima
Local: Rio Grande do Sul .
Classe: 38
Agasalhos, aventais, blusas, blusóes,
boinas, botas, babadores, calças, cachecóis, cinteiros, celaões impem:máveia casacos, _coletes, capas, chales,
calçados, chapéus, cintos, cintas, combinaçõea, corpinhos, calções, camisas,
camisetas, euecas, ceroulas, colarinhos, custas, casacão, dominós,
echarpes, fraldas; galochas, gravatas,
gorros, jaquetas, luvas, ligas, lenços,
manto, meias, maiôs, mantas, mantilhas, mandrião, malhas, P aletós. Palas, penhoar, pengas, pulóveres, ponches, polainas, polainas, pijamas, punhos, quimonos, robe de chambre, ser
patinhos, suéteres, shorts, sobretudo,
'uep ensÓrloa, soutiens, tailleurs, toucas e vestidos.
N9 824.754
1.4.ffieffi

Malha
Requerente: Indústria de Bebidas
Krug Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 42 'Artigos: Aguardente, aperitivos, batibiter, brandy, cervejas, choppe,
conhaques, fenaet, gin, licores, kirsch, Requerente: Malharia Bergamaschi
kommel, parati, guinados, rum, nacos
Sociedade Anônima
alwólicos, vinhos e whisky.
Local: Rio Grande do Sul
,ffillmm.e••••n••n•n••,....
Nome de Emprêsa
N9 824.750
N9 824.755 -

Beigamascnt STAI

Indústria Brasileiri
jeequerente: Aché Laboratórios Farmacêuticos B. A.
Local: São Paulo
Classe: 3
Aplicação: Um produto farmacêutico
N9 824.751

Yita -Crescim
Indústria Brasileira

Os Positivos
Requeren: Pliotea Porréca.
Local: Guanabara
Sinal de Propaganda
Classe: 33
/0 524. 75&

.....n•nn•n•n

Requerente: Produtos Alimentdcloa
Jucil S.A.
Local: Santa Catarina
Artigos: Nome Comercial
N9 824.758

DREPA-MON

Classe 7

•

Inquinas de agricultura 111:
Horticultura e suas partes integrante
13ravdes instrumentos agradas,
inclusive tratores

Classe: 21
Artigos: Veculas e suas partes •
Integrantes, exceto máquinas
'e - motores
Nv 824.783

META LIC-Ã
Requerente: Asahi ICOgabi Vo8Y0
Habu.shiki Yaisha
Local: Ibldo, Japão
Classe: 8
Artigos: Câmaras, lentes fotográtleali

Requerente: Mentecitini Editou
e outros aparelhos Ciam
S.p.A.
.
Local: Milão, Itália
4
N9 824.764
Classe: 2
Artigos: Substâncias e preparados químicos usados na Agricultura e horfI
ticultura; preparados para exterminar
ervas doninhas e- destruir animais
Requerente: Ford Motor do Brasil 821,
• nocivos
Local: São Paulo
N9 824.759
Classe: C,
Artigos: Máquinas e suas parte':
integrantes não indudas nas
classes ,7, 10 e 17

PÁ

NEMA

CHEM .4'FLO

Classe: 7
Artigos: Máquinas de Agriculturn
Horticultura e suas partes integrante.,
Grandes instrumentos agrícolas,
Requerente: The OciodYear Tire as
Rubber Company
Classe: 81
Artigos: Mangueiras feitas total ou
principalmente de borracha
N9 824.760

FIESTA.

inclusive tratores
Classe: 21

Artlgas: Veículos e suas pastai
Integrantes, exceto máquinas
e motoretlaiiAn
-'

Itv 824.785

AR IS etr

Requerente: .Ford Motor do Erten R.A.
Requerente: Ford Motor do Brasa 8:44
Local: São Paulo
Local: Sta Paulo
Classe: 6
Classe:
Artigos:. Máquinas e suas partes
Artigos: Máquinas e suas partel
não incluidas nua . Integrantes
Integrantes não incluídas áas
Classes:?, 10 e 17 -classes 7, 10 e 17
Classe: 7
Classe: 7
Artigos: Máquinas de agricultura e Artigos: Máquinas de Agricultura ti
horticultura
e suas partes integrantes, Horticultura e suas partes integrantes,
_
Grandes intrumento agrícolas,
Grandes instrumentos agricolas
inclilsive tratores
inclusive tratoret
Classe: 21
. \ Classe: -,21
Artigos: Veículos e suas partes
Artigos: Veiados e suas pastei
Integrantes, exceto máquinas
Integrantes, exceto máquinas
e motores
e motores
N0 824.781

DAYTONA

N9 824.788

Tèrraíoste

Requerente: Acho Laboratórios
Requerente: Ford Motor do Brasil S.A,
praaffiris
Farmacêuticos S. A.
Local: São Paulo
Local: 'São Paulo
Classe:
"
Artigos: Máquinas e suas partes
Requerente:" Leon Levinson
Classe: 3
Classe: I
Local: Guanabara
,aplicação: Um produto farmacêutico
Integrantes nas classes 7, 10 e 17
Classe: 50
Indicado como estimuladores do apetite e no atraso do desenvolvimento Requerente: Produtos Alimentícias Artigos: Máquinas de agriculatra e Artigos: Projetos, incorporações, conta
horticultura e SUS partes inetgrantes. tuges, reformas, compra e venda
das crianças.
Jucil S.A.Grandes instrumentos agrícolas,
adminkitraçeo de imdvele
Local:
santa
Catarina
inclusive tratores
N9 824.752
N9 824.787
_
Classe: .21 - Classe: 41
Artigos: Veículos e suas partes
Artigos: Açúcar, azeitonas, ararutas,
integrantes, exceto máquinas
amendoim, azeites, comestíveis, aveia,
e motores
bolinhos, bombons, balas, baunilha,
biscoitos, lbo/ochas, canjiquinha, creme
NO 824.782
de milho creme de arroz, confeitos,
conservai, cereais, chã, condimentos,
caramelos, cevada, canela, cacau, choiliadústria Breusilelta
colates, canjica, doces, essências para
'MIMA
doces fermentos, farinhas, féculas,
tt‘cfrei
Requerente: Mecal — Metalúrgica fubá, geléias, glacês, leite e derivados, Requerente: Ford Motor do Brasil
lingWças, línguas, manteiga, mortaMedeiros Capobianco Ltda.
*WI
S.A.
dela, mel de abelhas, molhos, mate,
Local: Guanabara
Local: Silo Paulo
massas alimentícias, massas de tomaClasse: 48
Requerente: Leon Levinson
Classe: 8
'Aplicação: Para assinalar palha de te, palmito, presunto pickles, passoeas,
Local: Guanabara
Artigos: Máquinas e imas partes
MO, esponja de aço e lã de Mo Para pastéis, pimentas, petit-pois, pastilhas,
Classes: 50 — 4 — 15 — 16 e 40
integrantes não incluídas nas
limpeza e conservação de utensílios polvilho, queijos, requeliões, rapadura.
"Titulo
ClasseS 7, 10 e 17
salame e lel
domésticos.
•••-•••••,=n•n

("7ofr
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falto, material /rolante contra fito e
calor, isolantes, produtos deanelante,
especialmente descansos para janelas
e portas, etapas isolantes, guarnições
de portas e janelas para constraçama
pedraria pedras artiliciais, cimento, gal,
'amealho, pedregulho aidalto, piche,
produtos para, a C0118eTVAÇÃO de Madeixas, casas móveis, casas mal-fiebria
eadas bem. como seus - gel:estórias. e
'indústria Brianeirá
pertences,. tecidos de lingueta tijolasa
prodMes bitperMeabilizantes; tubos
,para concreto, argila, areia, gesso, esa
Requereste: Panglicio Dragão Ltda. tuqUe, placas para poilinentaçaar, teLocar: Rio Gualde do Sul
lhas estacas peças ormaentals de •eaa
Casse: II
mente ou gama para tetas e paredes
penam Pães, biscaitos, holaahas• bo lamela& de metal e madeira • para
tronam, massas alitheaticias, farinhas,-be contrumaga. soleiras,. vigamentos, caia
aal, raspas, Molha ~tas. flocos, do- broa caixilhos, tacos, pasquines, sane-coa confeitas, lanches, carnes, açacala lianas, janelas, batentes,eohmas, ba- , ladrilho*, azttleaos, mosaicos.
à
peissa e crustãems, linguiças, presiganga laustre
esquadrias, lavas' de
sakichaa, paios, :algemes, mortadelair, kI- Urros grades
t11/00, chapas para Coa/eximas a papal
IL de bate, coalhadas anua fele .1para
forrar esaas,-/ajedos, blocam, de
ilea milha aveia, lentilhas, balas, hoffir. Cimento,
mármores, vasos e obras de
emaraeloss drops, pastando:hinozinco para construção
eatrato de carne, maattiga, quesa•
loa, gelatinas, geléia*, mel, margarina,
N° 824,771
piadas, mate, frutas verde*, sacara -aia
coasermas ou cristalizada., leseientoa,
tempero*, pimenta, azeitonas, castanhas e
ervilhas
ICEAU *
;.‘
aP' 824.772 .

Jaileico aa "9 dr/

S'Y. 874 , 77,

Classe*: I e 21
2aligos: Apareinc. .s tia cra,..gnão aétea, seus pertencei e sc2ssórics.
110401( para 17iiica. tont peitemee5
aces Oritia

Dragião

s'vf
- •776

.

inddst ria Brasile i

,
ra

Requerente: Aatilea Augusto de

•

- -Carvalha'
• Locai: latam Gerais
Caiem: 4?

Artigos: Substâncias, alinicaLciaa e sela*
praparadas. ingreçíietitea , da alimentea,
assardes, alimentícias, a saberaaAbacate,
abacaxi, aba, abóbora, abricó, acarajé,
acelga,. açúcar,. agriáu fpisi, alcachuara, EilaaParra• aletri a. 4face, alho, ali- Reallas:alte: Laboratórios lanhou Sai.
mentçaa para aves. alpiste, ameixa; . Produtos Quimico-.Farmacéuticos
amêndoa amendoim. amido dimanado,
Local: São Paulo
maga, arab-ata, arroz,. aspara°, assados,
• Classe: 3
aveia, aves abatidas, avelãs, atum, azeite: Artigo: Blia antitaótico de amplo
azeitonas, bacalhau balas, banana, banaespecian
nada, banha, batata, baunilha, beterraba,
Ne 824.777
bisenitce, beringela, brôçoiis, -bolachas,
bolos, bombonsa buchos, Caças alimentícias, cacau, café, cajá, camarão, canela,
canjica 'caqui, Caran:Polas, caramelos,
Indiatrla
Bresiletra
Noa. 824. 7681771
carnes( frescas, sacas. e em amigavas,
castanha, cebola, cenoura, cereais, cevada, cevadinha, chá, cheiros alimentícios,
' Requerente: aIceasai indústrias 'de chape, chouriços, churrascos, coalhada. nequerente: Zulzke — indústria
Cartonagem e Embalagens
Farmacèut_ca Ltda.
aco, • cogumelos, toloran;es pata aliA:Macas S. A. Locai: ala Paulo
mentos, 'colorau, caminho, compotas; conLocal: São Paulo
Ciasse: a
dimentos para aliramtos, •onfelais, couClasse: 38
Axila*: Premiando farmacêutico des.'
ve,
cravo,
cremes
,daces,
drupa
enchova,
Artigos: Papel, papelão e trea8 artefatos, espina,'re, essências alimentícias, extrato tinado a ser asado no traiaraenta doa
-reumatismos e estadas gripais
a saber: agendas em branco, álbuns eia de toreate, extrato de carne, extrato de
str'fit
IãfttPi
branca, argolas de papel ou papelão, fruta, ervanço, erva-doce, ervilhas, faiN9 824,173
aros de papel ou, papelão, balões de são abatido, farelo aarinfras alimentícias,
Requerente: Leoa Levirgson
papel para enfeitar, bilhetes de ingres- farinhas de cereais, farinhas de mandioknOteel: Orar:gabara •
so. bilhetes de passagens, bobinas de pa- cas aminha ae mesa, farinha de trigo,
- C/asse: 4
pel. blocos para ~tarolas, blocos para
alinienticias, féculas alimerricias,
/Cagas:. Suaastinelas de origem mil- cálculos" blocos para correspandancia, favas
feijoada, fermento,' fiambre,
-mala vegetal ou mineral, em bruto ou blocos' para desenhar, blocais para e.scre- feijão,' figas,
saequaaente: Teleftmaen do Brasil
filhes, flocos, frutas (ia
parcialmente trabalhadas: — Alcatrão, ver, brochuras não impressas, cadernetas
Inalastrla e CornérCio
mamai e vegetai, gagodão .na bruto, em branco. cadernetas escolares, cader- namra, sêcas, em calda ou em tomerLocal: São Paula
,amianto em bruto argilas, asbestos em nos escolares, caderno pala desetho, cai- va). fabás, ftingaes, galinhas abatidas,
Class e: 8
bruto, idealche, bnuelte,betantea, bor- xas de papelão, espas -de papel, para garoupas, gelatina alicaexaactas, Jetéias Artigos: Aparelhos receptores de meracha, bana eelaiose, Malham caulim, domunentos, capas ' de papelão para alimentícias, -gergelim, gliga,*glicoae, gola:
ftWa em Cais
bada ,goiabas, gorduras alimentisias,
lês esmoa da vegetais 'ama chifres,
documentosi
e
v
artetras
de
papel,
carteira
„conchas, coral corantes , cortiços ell_grânulos alimentícios, grão- de bico, guan
N9 624 . 779
x6fre escamas, esponjas, estemask ex- de papelão, cartolina, cartões ele identi- do, hopjes, hortaliças, bastias, 'juliana,
visitas,
cartões
em
dade.
cartões
de
tratos, fibras, têxteis e matarias têxffluSTRIAt.
lagostas, laranja. laticínios. lagunas, leiteis fibrosa, goma e colas, mlaso, gora branca ,cartties Indicas, cartuchos de te de cabra, leite cie vaca (ia narrara,
duras, grafite, guta-perCha, juta e li- cartolina, não de outras classe, chapas em par ou condensada). lentilhas, lirigua.
•
DE MADEDÚS L D A.
nha, ntadra-pérola, ma,goésia, marfim, de papelão para fins diversos', cheiram
Inmbo,
louro,
maçãs,
_sulcarmica, minaram, minerais, óleos, >sinas, piarrograficas, cheques ...era brando, du- do, mandioca, mangas. manteiga, mar- Requerente: Itambé — Industrial de
parafinas ,pêlos, penas, adite, polpas de plicatas, encadernação de papelãz ma- garinw, aaaaalada, mariscos, nrassas aliMadeiras Ltda.
madeiras, ran:d, residuos, resinas, ser- velopes ,invólucros de papel, amainam ritereicias,
Local: !labia
massas de tomate, massas
ragens, turfa rataerial paaa estofa:- de papelão, etiquetas, a.
Nane Comercial
, folhas de para sopa ,mate, mel, melado. milha,
menots e material para- embalagens celulose, falhas de papel, ~s
kdbas de pgi* miolos, miúdos, de animais, raocotd, moNta 824.180-785
Classe: 15 palão, ~3 indico), guardáspos de a= alimentícios, moluscos alimentícios,
Artigos: Artefatos de" cerâmica de papel, ingressos de papel ou cartolina, mortadela, mostarda, nabiça, nabo, noporcelana, de faiança, de barro, de lenços de PaPct, &roa cornerchis em
ITANIB É
aubstinclas refratárias e de louças 'vi- branco, Maur de contabilidade, livros zes moscada, óleos allmenticioa, ostras,
dradas papa aso guelra aderno, fins fiscais em branca ;livros não impressos, avos cozidos, fritos ou quentes, pão,
INDÚSTRIA DRASItink
artísticos e • •ustalaii — bebedouros, malas' de papelão, maletas, matabonão, pastilhas, patota .abatidos. pessegada, pêssego. penadas, peixes, pepino, pêras.
"moeu". ca., •os, cântaros, chapas,
notas
fiscais,
notas
promissealaa
ernecubetos, cubos, filtros, termas, frascos, atentei de papel, papel absorvente, ama pescados, picles, pimenta, pia:rastões, pi- Requerente: ltarabé — Inclastraa 'de ,
pocas, piranga, pelada, pralinés, prefunis, garrafas, globos, gram. 4astaa
Madeiras Ltda.
ções sanitárias, jardineiras, jarros, la- Ni almaço, papel alumInizado papel suntos, produtos alimentícias para cora
Local: Batia
vatórios. latrinas. mictarlos, pedestais. celofane, papel crepom, papel carta, pa- sanar alimentos, pudins, queijos, quiaClasse: 4
pias, placas, porta-jarros, reclômas, pel linho, papel de sala, papel encerado, bos, rabadas:. rabanadas ,rabanete, rações Artigos: Madeiras em bruto ou parurinóis, vareta*, vasilhames, vasilhas papel estanhado, papel higiênica, papel allarentielas, rações balanceadas para cialmente preparadas. Madeira, sere vasos impermeável, papel linha d'água, papel animal*, repolho. rim, sal, salames, salsa, rada", tarada, aplainada e compenpara desenho, papet para embrulha, pa- saistchas Aanduithes, .sardinhas, salga,
sada
Clame: 40
pel
para
encadernação,
papel
para
lacresola,
-sopas,
sorvetes;
talharim,
tapioca,
Classe:
11
Artigos: Men" em geral, do metal, ver, papel para impressaa, papel para
Artigos da classe
de vidro, de aço, de madeira, esto- qualquer fim, papelinhos para finsvaria- temperos, baucirth,os tomate,. -torrões aliClasse: 26
Menticlok tortas alimenticiaa, trigo, ornfados ou ntio: Armários, acolchoadas
Artigos: Artefatos de madeira
para maaeis, bancos, bêrços, biombos, dos passagens cie papel ou cartolina. em, uvas, vagens,. vinagre* ,lart'Pes4
Crime: 38
cadeiras, carrinhos para- chá ei café, pastas de % cartolina, promissórias eng
alimentícias, xarques, alspea :taxa
Artigos: Para distinguir o timbre da
conjuntos para dormitórios, conjuntos branco, recibos em branca, recibos, récirequerente a ser usado em todos,os
para sala de jantar e sala de visitas, piardes de papel, recipientes de papelão,
Na 824.175,
seus Impressos, papéis de cartaz e de
•conjunto& pata terraços, conjuntos rosetas de papel, sacos de papeaão, saOfício, cartões comerciais, cartões de
para armários e gabinetes para copa cos de papel, talão da, cabogramat tavisitas, envelopes de qualquer .tipo.
e cozinhas camas, cadeiras giratórias, lão de ingressos. tato de paasagens, taPa,taras, duplicatas, letra de câmbio,
AEROMECA NICA
colchões, escrivaninhas, mesas ,móvels lão de promissórias, talão de radiogracheques, notaa promissórias, debênpara Icnógrafos e para rádios,
mas, talão de recibos, talão da telegratures, apólices, notas, diz-se; ações,
poltronas sofás
mas,
telegramas
em
branco,
tubas
de
pa-,
tolinhas. passagem aéreas, ferrovia. '18
¡Sel. tubos ,de papelão. tubetes de carão, itequerenie: Thmiphilo Eugênio de rim, marítimas e rodoviárias, bem
Artigos: Material' para construção e tubete de papel, tateies de papelão.
como bilhetes de sorteios
Abreu Saler
adólange: -••• Prodotogi base' de asClaase: 40
aos de canelai ou papelão
Laca: Ido de Janete
,

olireurnin
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esportes, quebra-cabecas, raquetes, ta. quivos, berços para mata borrão.
-.•
Classe: 32
próprias para escritório, oaeetes4 Artigoit almanaques, albtms impressos, cortes para armar, redes de saçador, rashas
Canetas
.esterográticas. carimbos, cubai de
brinquedos,
ógios
redes
para
pesca,
rel
.imprescalendários, " catálagos, cremicas
nos, colas, compassos, duplicadores, den
sas, designação de filmes, designação de revolver de brinquedo, rifas, rodas pósitas
para -papéis, estojos porta cite
peças teatrais, folhetos Impressos, Polhi- quando brinquedo, rodas para jogos, netas, fiChários,
turadôres, fitas para
(Joíos
de,)
roupinha
para
bo.
roleta
nhas impresas, jornais, 'livros, músicas
máquinas,
,
lichas,
grafites,
gomas parti
necas,
rugby,
sapadaho
de
boneca,
serimpressas, peças. cineniatográficas, peças
pentinas de papel para-carnaVal, anoting escritório, grapeador de papel, lásda
teatrais, poesias impressas, programas bali,
skis, snoocker (jogos de,) soldadilapiseiras, mata borra% edapikee,‘
de circo, programas darádio, peagramas nhos, tabelai de bilmar, -tabuleiros para geral,
instalações exclusivamente para sai
N9 824.786 .7
de televisão, poesi as impressas, progra- jogos, tacos debilhar e snoocker, tam- ecritórios;
peso de prender papeio, are*,
mai Impressos, propaganda impressa es- boretes para, Jogos, tarrafas, tênia. (jogo Das» prendedores
de papel, raspadeira;
.1CRISTAL-MAU/4
crita, prospéctos .nnpressos escritos,pro- de), tentos de jôgos, tiro ao alvo- (ex- réguas, pasta para
arquivos 1t Ratai
sas
impressas,
publicações
impressas,
receto armar)'l tômbolas (jegos de); tor'INDOSTRIA BRA1118.W
tintas para escritório e Partf
vistas impressas,. • romances impressos, nozeleiras, trapézios, trõlas, vagonetes documentos,
tira-tinta, rira-linha, tinteiros,
roteiros impressos de filmes, roteiros im- de esporte, varas para Jogos, velocipe- desenho,
' Requerente: Indústria e Comercio
taboas
e apetrechos para desenho
•
pressos de peças teatrais, ascriptat dg das, visporas (logos de), voleibol (jo°Cristal-itfauá" Ltda.
.- .
cinema,. sacripts» de teatro, . sseripto gos de), xadrez (jogos de), InterClasse 38
Local: Afinas- Gerais
Artigos: Papelaria em geral: álbuns Saia
. de televisão,. sueltos impressos
•
Classe. 41
polo
Artigos: Café torrado, moído e café
branco) álbuns para retratos a aut..
Classe
38
.
•
Clas.se.
49
.
•
solúvel
. . .
agendas, alguns, blocos- para gratos, blocos de papel, bobinas, att•.
Artigos;
aeroplanos
*de brinquedos, ai- .Artigas:
M
anotações,
bloceis . para cálculos, blocos dernas.,
capas Par*
N9 824.787
buns parac °iode, àbu
ns para recortar pata correspondência, blocos para de- documentos, carteiras de papel. caixa,
e armar, alteres, alvos para jogos e ti- senhar, blocos para escrever, cabogra- de papelão e de cartolina; caderaetatts
pós, anzóis, aparelhos de ginástica, apa- mas, cadernetas em branco, cartões .de cartõis, cartões para indicas, cartola* a
relho • de soltar pombos, armação - para visitas, cheques, duplicatas, envelopes, em fOlhas, cadernos de papel nailime,i
l passatempo, armadilhas para ' animais,
faturas, livros comerciais, livros de con- fiado e em branco, inclusive para de._
armas tie brinquedo, arcos para logos, tabilidade, livros fiscais, notas tiscaLs. senho; cartões em branco, carreteis dilt
,
assovios, autoráóveis para crianças, notas 'promissórias, papel almaço, papel papel, envelopes, etiquetas, folhas de
Industrio Bra—sileira
aviões de brinquedos, balanços„balisas, carta: papel linho; papel seda, papel Índices, folhas de celulose, guardam,.
balões, baralhos, barras para esporte, linha
Requerente: David Wertman
d'água, papel para escrever, pa- pos, livros não impressos, mata-borra%
basquetebol (jogos de), bastões para pelinhos
Local: Guanabara
lias variados, pastas de ornamentos de papel, pratos de papes
Jogos,- bigodes, quatido máscara carna- cartolina. para
Classe:
40
-radiogramas, re- ião, papéis de estanho, de alumiai*, de
promissórias,
1Artigos: Móveis e estofados em ge- valesca, bilhar(jeigo. d.e) , bilhetes - de
eaddernaçáo, transparente, de impreaá
de
cartão
tubos
cibos,
.
ral, a saber: alcochoados para mó-- loteria, "bobsleiclass, bolas para quaissão; papel -em branco para quelques
quer
jogos,
bolinhaí
de
gude,
banecas,
Ciasse
36
sais, almofadas para móveis, ~áfim; papel almaço, papel crepon, papei.
gios, banquetas estofadas, cadeiras; bonecos, Usinas, de catador,. caixinha Artigos: Abrigos quando vestuár..o, de sécia, papel impermeável, papel Mim
-Camas, colchões, mesas, e
u ça- de música quando brinquedo, calçado. agasalhos, anáguas, aventais, baby-doll, cerado, papel hi enico, P ei
P
ca•
deiras, estrados para camas, poltro- para bonecas, caneleiras para esporte, barretes, bermudas, blusas, blusões,POP a Para
nas estofadas, travesseiros, Sumias, caniços para pesca, carrapatas, carrinho nas, holerás, bones, botas, botinas ca, piar documentos. P
gufes, akochoados para móveis, car- para crianças, carrocinhas de brinque- che-nez, calçados, calças, calcinhas, cal- desenho, papel manilha,, pilnelo de emrinhos-mesas, estantes, móveis para dos, carroséla cartas (baralho de), car- ções, inclusive para esporte, camisas brulho, papel parafinade; OWI -Corra.
. cozinha, meveis de jardim • tões impressos para recortar e, armar,
gado, papel de linho, papel abscirvente. •
inclusive" para esporte, camisas-pagão; papelão; rótulo de papal em. branco,
cartolina impressa para recortar e ar- camisetas, camisolas, camisolões, capas, rolos de papel,asacos
' N 824.788
serpeamar, cartões para jogos, chocalhos, cla- capotes, casacos, casquetes, canutas, tina, tubos_ e tubetesdedepag
pa
;
impres•
cinvinas para tiro ao alvo, coletes para chales, chapéus; atados, chuteiras,
duplicatas, faturas, recibos, notas
conferi, copos de dados. -e4car-, tas, cintos, cinturões, colarinhos, cole- sos:
vOiCiO De zonsis esgrima,
e
livros
fiscais, cartões comerciais, cardas de pular, cordas de tripa para pes- tes, cominações, corpinhos, cuécas, com- tões devisita,
envelopes, apólices, capas
10 ESTADO DZ taiNAs GERAIS ca, cotoveleiras para esporte, coxeiras oinações corp.nhos, cuecas, écharpeb.
para esporte, calcas, dados, damas, espartilhos, estolas, fantasias, fraldas, de processos e etiquetas impressas
Classes 17, 32, 33, 38 e 50
(jogo de, dardos, destizadores, discai tardas, galochas, guairda-pó, gravatas,
Requerente: Eloy Schwartz
Titulo de estabelecimento
Local: Minas Gerais
para Jogos, dispositivos para marcação japonas, jaquetas, jaquetões, 'lan e, li- •
Classes 1 2, 33, 38 e 50
Classe: 33
de logos, -; divertimentos, dobraduras gas, lingeries, luvas, macaca% mailiots,
- Titulo
• Sinal de Propaganda,
para papagaio, dominós (Jogos de), mantas de usO pessoal manteaux, main,
elástico para ginástica, escorregas, es- lhas, modeladores, palas, . (poncl:rds leTeRmos DEPOSITADOS EM grima, espelhos mágicos para diversões, ves), palatos, pantul as, peignoirs, peles
N 824.-799
21-9-67
espingardas de . brinquedo, estojos de quando vestuário, , peugas, .pljamas, peiW 824.189
•
Jogos, fantoches para diversão, fateixas. tilhos, peitos, ponches, puloveres, puferramentas, . de brinquedo, ferrinho de nhos, quepis, quhnonos. regalos; robes,
engomar para Crianças, fichas para de chambre, roupas de uso pessoal,
jogos, figurinhas para armar e para roupas feitas, roupas de baixo, roupas
jogar, flechas 'para esporte, floretes de para esporte, roupões, salas, sandálias,
esgrima, if amas impressas para recor- sapatos, shorts, slaks, sobretudo, soutar e armar, futebol (bolas de), futebol tiens, sueter, songas, suspensórios,, talIMPERIAL ELETRÓNICA
Requerente: Arpad Barabas
de mesa, gangorras, golf • artigo de), Lauro, tiaras, togas, toucas, tunicas, uniLIMITADA
Local: Rio de Janeiro
gradeados para brincar, grades para
formes, vestidos, véus, vischs
Requerente: Imperial Eietrónia Limitada
Classe: 46
- ginástica, gabos para crianças, alteres,
Local: Pernambuco
.
N9 824.794
Artigos: agua sanitária, comPaskões hokey (bolas para), iscars artificiais,
..
Nome Comercial
pra lavagem, desinfetantes, detergentes, joelheiras para esporte, jogos de quais- Nienidos detergentes, preparados para quer espédes, lança -perfume para car824.800
tirar manchas, para tirar ferrugem, sa- navais, linhas pára pescar, loterias. Io,
CaVitCANyi
111o. Inseticida, sabão de areia e gaba° vas desportivas ,(para „boa, basebol
etc.), marcadores cie t Scores, snarionecaraum
1.
tes, máscaras _çarnavalescas, máscaras
; .
P s ma, mesas exclusivamente Para
R+ 824.790
nattstria Brasileira
jogos (bilhar, daria, roleta, simocker, Requerente: Gráfica Portinho Cavakanti
xadrez, etc.), miniaturas de quaisquer
Limitada
spécies, para brinquedos,, mobilias' de
_
Local:
Guanabara
•
brinquedo, móveis de brinquedo, papaClasse 32
gaios de papel, . pano, etc., • paralelas
para exeseldos, • passatempos, patins, Arldgos: Almanaques, agendas, snuarios,
patinete, paus para ginástica; paus para albuns Impressos, boletins, catálogos, foJogos, peças para jogos, pedras de jogos, lhetos, folhinhas, jornais, livros imprespeitilhos de esgrima, peito (aparelho sos, impressos e publicações em geral,
ARTESAN
dl ginástica pata desenvolver (0), Peias Impressos próprios para serviços interde jeigoi pesos para atletismo, petrechos nos de repartiçõeS, bancos, casas coIndústria Brasileira,
para educação fislea, petecas, piões, merciais, contabilidade, oficinas e para
lisqualquer
fim;
revistas,
cartazes
e
aforras, Pipas (papagaios), pistolas de
pam "MG 4, 1
- pressos de propaganda
brinquedos, placard para jogos, planaRequerente; Artesan Galeria de MJ-.
Classe 17
dores de brinquedo( prestigiadores (inse Ofidos Limitada
e s para es5cquerente: Ary Fernanilei-3;,
trumentos para), protetores de corpo Artigos: Material e instalaçõ
ara atletigy, prateares pera_Lsteit saklost almofadas para carimbos, ar-, Local estabelecido; Pernambuco
Sao Paulo

.
Artigos na classe
Classe: 18
;artigos: Para assinalar e distinguir
genericamente os artigos daclasse,
Saber: Material exclusivamente pala
gonstrução e adõrno de prédio, esn •_1941r1.4
ras
portas,
l) hldoidos em outras classes •

.
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Classe 25
bandeiras, bibelots,
Artigos: Albuns,
bouquets artificiais, bustos,' cartazes, de-1
calcomanias, desenhos displays, enfeites
artísticos, esculturas. estatuetas, figuras,
Imagens, quadros et:eorativos, magnetes.
modelos e vb.ras paisagísticas

INDÚSTRIA BRASILEIRA

N'" 824.807

'SUAVE
INDÚSTRIA BRASILEIRA`
Requerente: Indústrias Alimenticias
Beira Alta S. A.
Local estabelecido: Guanabara
Artigos: Óleos comestíveis
N 9 824.808

Requerente: 'Artesan Galeria de Artes
e Oficios Limitada
Local: Pernambuco

BEIRÃO

Nome Comercial

INDÚSTRIA BRASILEIRA

181' 824.802

Requerente: Indtistrii-is Alimenticias
Beira Alta S. A.
Local estabelecido: Guanabara
Artigos: Óleos Lomestiveis
824.809

• MI LHOL
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Requerem,' : Indústrias Alimentícias
Beira Alta S. A.
Local estabolecido: Guanabara
Artigos: Óleos ,oinustix-els

Requerente João l,itista Exala:iro
Local: Guanabara
Mista : Nlateniá uca para Você

N" 824, , Slo

Classe 32
Artigos: Livros, revistas, joimus , im presos, publicações em geral, paças teatrais, programas radiolonicos

STOP DRIVI
Reqac, s..a
Aron Bernardo Barliner
Local: Estabelcido: Guanabara

N" 824.803

Classes: 33 e 41
littilos de Estabelecimento

"SAMYR I FF"

R1X-SLI DE

BONGOSTU
Requer ente: Industrias Alimentícias
Beira Alta S. A.
Local estabelecido: Guanabara
Classe 41
Artigos: Óleos comestiveis

18;" 824.801

1 N u 824.813

N9 824.806

INDÚSTRIA BRASILEIRA

19 f.." .8 49

penteado, lápis paia sobrancelhas,
qués, loção
talcos para
on zear a pe, pa ue arroz. talcos1
verniz2s pai a U1111,1s e xampus
- • —
N u 824.819

Requcrente
R...as de Mu -nas
e Asiessorios Limitada
Local estabcle4iicIo: Sào Paulo
•<1...0'
&0'4,..,v
Classe:
Artigos: Ditipositlx os, lanternits
j(itores de imagens
--Requcrente: Bozzano S. A. —
N.' 824.514
Inoustrial e Importadora
Local estabelecido: São Paulo
Classe: 48
Artigos: base fixadora para baions, Isise
para esmaltes de unhas, base para maIND. OkASILEIRA
quila ção, baton, cosméticos para os cílios, creme base para a pele, desocloranRequerente: . 1....boratúr;o de Produtos.
les, fixador para penteado, geleia fixaQui micos e . Veterinários V g or Ltua . dora do penteado, geléia para bronzear
Loca .?stabetecido:
a pele, laquês, lápis matizadores p..u;a
, Casse 2
cabelos, lápis para sobrancelhas, liquido
Artigos: Produtos quiMICOS Veterillálsi0
para ondulação permanente dos cabelos,
loção para bronzear a pele, óleo para
24.815
bronzear a ])ele, rinse para colorir cabelos, sombra para os supercilios, tintura para cabelo e xampá niatizarrte
"ENERGIA PNEUMÁTICA"
para os cabelos

TRISTE:ROL

Ind. Bras tio ira
Requerente ' &Ajuda& Técnica freio
de Ouro Limitada
Local estabmecido: São Paulo
Classe 6
Artigos: Madures , aneis, bobinas, bombas, bruniclor6, buchas, caldeiras a vapor, carburadores, cilindros, eixos, filtros como parte iniewante de máquinas.
máquinas de costura, motores, utensílios de máquinas não horticolas nem
agricolas, válvulas, camisas e pistões
pura motores
, Classe 7
Artigos: Ach..g. .nk iras, ancinhos mecânicos, arados.
capinadciras, ceifadeiras,
debulhadoras. . mbilhadores, enfardadores , niveladoaes de terra, plantadores,
pulverizadores,
semeade iras, tratores
gricolas
, Classe 21
Artigos: Auto-ô-t is, caminhões, aviões,
amortecedores., alavancas, cambio, breques, bicicle::„s, carros, carroc crias,
hAssis, direçãO eixos de d i reção, freios
para-lamas, para - brisas, rodas park,
. veículos v.1 rc tas de contrôlt

N v 824.820

Gay Cotiours
Indústria Brasileira
Requerente: Bozzano S. A. — Comercial , Ima:sujai e Importadora
Local estabelecido. São Paulo
Classe: 48
Artigos: água de beleza, águas de calônia. batons, 'brilhantinas, cremes de beleza, desodorantes, esmaltes para tinhas,
extratos, geleia Inclui, geleia para broi;zcar a pele, uléia para lixar o pentt
do, lápis para sobrancelhas, liepais,
loção fadai, loções, óleos para bronzear
a pele, pó de arroz, talcos, vernizes
para unhas e xampús
824.821

N') 824.811

N u 824.818

INDÚSTRIA BRASILEIRA

RAMALHO

Requerente • Sarny — Riff
INEOSTRIA BRAS1LETRA
Cia.
Limitada
Requerente: Cerâmica Ramalho Ltda.
Local: Pernambuco
Classe 38
Local estabelecido: São Paulo
Artigos: Pastas clasificadoras e papel
Classe 16
para duplicador ou mimeógrafo

Artigos: Azulejos, blocos para constru.

Classe 47
ção e Nvimentação, calhas, caixas dáArtigos; Gelatina copiativa, papel car- gua, ladrilhos, lageotas, lambris, manibono, fita para máquina de escrever lhas, mosaicos, tijolos, telhas e tubos

e somar, tinta para mimeógrafo e berço
de metal adaptável á máquina de escrever para colocar talão de nota fiscal
ou fatura

1*\4i4

C)

de concreto

W 824.812

Çd5

\t's

Indústria Brasileira
Requerente: Bozzano SÃ. — CM/Cicia!, Industrial e Importadora
Local estabelecido: São Paulo
Classe: 48
Artigos: água de colônia, batons. bri
-lhantinas, cremes de barbear, fren1ies
de beleza, desodorantes, esmaltes para
unhas, extratos,
geléia facial, geléia
para bronzear a pele, geléia para lixar
cabelo, laquês, loção facial, loções. óleos
para bronzear a pele, pós de arroz.
sabões de barbear, talcos, vernizes para
unhas e x 'anpús
Ni 824.822

er4

CERAMICA

NP 824.805

RAMALHO
Requerente: Arar/ Bernardo Berliner
Loca l esta balecido: Guanabara
Cla..ses, 33 e 41
Titulo de Eàtabelccimeniu

JRnciro c'e

Requerente: Cerâmica Ramalho Ltda .
Local estatelecida 7oji Cuaçú
-

São Pa tilo
Titulo de Estabelecimento

Requerente: Ber..zano S. A . —
Industrial e Importadora
Local estabelecido: São Paulo
.lasse: 48
Artigos: água {de beleza, água de colônia, batons, brilhantinas, cremes de beleza, desodoranties, esmaltes para unhas.
extratos, geléias facial., geléia para
bronzear a pare. çeléia para fixar o

g

Indústria Brasileira
BIJZZ,1110 S. A

ciai. I nth [sina I

Comera
Impo .,adora

Local estabeke.tdo: São Pigulo

.

„

&O Quartawfaira
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classe: 48
Ne 824.828' Artigos: água de beleza, água de colónia, batons, brilhantinas, cremes e beleza, desodorantes, esmalte s para unhas,
~"rAke.
extratos, geléia/ fadai, geléia para
bronzear a pele, geléia para fixar o
•. penteado,- lápis para sobrancelhas, laqueei loção facial, lOçóes, óleos para Requerente: Sabbatipo Sanches 6 Filhos
Limitada
pek, pó de arroz, talcos,
branzear
vernizes para ani,as e xampu .
• Local estabelecido: Guanabara
Classes: - 8 e 40 — 50 •
estabelicimento
'
/kl° 824..823
-

N° - 824 . 829

'74•42
. • ealee'

indústria Brasileira
Comer.
Requerente: Bozzatto S.A.
-dai, Industrial e Importadora
Local estabelecido: São Paulo
, • .
Ciasse:
Artlgos: água de belas, água de colônia, batons, brilhantinas, cremes de be•
- leza, desodorantes, esmaltes para unhas,
extratos, geléia lactai, geléia para
bronzear a pele, geléia para fixa o
penteado, lápis para Obrante/hás,
eiges, loção fatia!, loções, Moa, PO*
ffinzear a pele, pó de arroz, Selo*
• verazes para unhas e 'tampas

Caress

Janeiro

829.:832

.824 . 837.

Lincoin
;Indústria Brasileira
Requerente: LincOln Cosia
Local estabelecido: Minas Gerais
Classe: 41
Aitigos: Fubá, .fubá minioaor tirem de
milho, creme de arroz, cangica, farelo,
farinha de mandioca -e derivados dó
milho
N° 824.833434

Reque.ate:. Aderson °beira 5 Cia..1
Limitada
Local estabelecido: keoplara --- Ceará
•Clasiei, 41
Artigos:-Caf4.em grão, torrado d Meado

Indústria Brasileira

U C I! C)
N!,824.838
-Requerente: São Paulo Alpargatas S/A
Ind. tiras
Loaal estabelecido: São 'Paulo
Classe: 37
Artigos: RouPas brancas para cana e
'Sociedade
mesa, a saber: acolchoados para cama. Requerente: Lucro:. .
atoalhados,. para mesas, cobertores pata
Corretora de lores
V
•
' a
Cama, cobertas para cama& .€olchei,
-Estabelecido .0a:': .10ituts . Gerais
Requerente; Maria Frascinete Pinta
fronhas, guardanapos. gitarnições para •
-alasse 5Q
•
_
. de Oliveira chá é jantas, lençóis, panos para mesa, Atividades: • Operae có.m: exclusividade.
u 824.824
Local estabelecido: Ceará
panos 'de prato, panos de eopa, -,panos' em . •alsa
vatbros- et-o; térrea coto . ti; Artigo:s:
Café em grão, torrado e moldo.
de' algodão. para- ;impera de- móveik, talos e valkek-mobiliáripi.áld negociafot.lhas : para rosto: banho, ndiós e parto ção autbriZada: compr:tiêtider e •dià..
Nó. S24.839
bebes,
toalhas
paía altar e' para mesa
iltutos e' valores mobiliários por
.
_
*
.
conta própria e de tertelkom..I.ormar,
•
ENPAlSk SPAsILEtRA ME VAREJO 3/A
gerir, como líder ,z:,u'parstailiante • conig°-. 824.830
&BRAVA
-torcia para 'laaçamatitsi - pt"thliccr (ander-.
indtiétria
Brasileira
Writing) bem eorno 'Pará compra 'oti - ComerRequerente: Bozzano S.A.
telexida de títulos e-yal698,. mobiliários Requerente:" eápresa Brasileira de
.
-ainda encarregart-ie..etè seu ' distribui
cial, Industrial e importadora
Varejo S. A. a- Embrava
Local estabelecido: São Paulo
ção e , colocação rio shire- ado de' CaPi- Local "estribelecidor: Minas Gerais
Nis;. encarregar-se 'da . admialstração *de
.Classe: 48.
• 'Nome ..Comerciál
igas: água de beleza.- água- de co
valores e da 'cUstádialyde titultis
vo,
_
lora aibbiliários:*-incitabit.;ie d. canaN9 824 . 840
ta, batona, brilhautipas, cremes de bit.(Wirsiito \tisne
desodorantes, esmalta para unhas,
l'érência. e da autenticaçao,.de-.endôsso'
,
,
de desdobramento cautelas" de restratos, geléias Facial,, geléia para
, gatas,. juros . ou. divide:1M, de .• títulos
bronzear a pele, geléia -para lixar o •
MAIUANA P112433 LTDA.
penteado, lápis para sobrancelhas,
e valõres rnobillarios~gar-ee da
quês, loção fadai, loçães, óleos para
subserição . de titalaS é' Valores
41?Otitittrar
bronzear a pele, pó de arroz, taleis.
rios, prestar Sely,çfii . técnico4 offisse e Requerente': Mariana Pilmes Limitada
Local estabelecido . Minas-Gerais
exercer /unção de agente fidirciario por
vernizes para unhas e .stenmeas •
Nome Comercial
ordem de terceiros; opera- era-contai
N" 824:825.
correntes com Geo?' acionistas não moN9 824.841-842
....
Aientáveia por Cheque, administrar res.
.
•
cursos. de. terceiroi destinados a ope31
li I
ii
rações mobiliátias--a- /Maneta a liquiRequerente: • Barquinha & Filhos
dação das. operações
ea
.laáittarla
das operações 'realizadas Por
• Locai estabelecido: Pôrto, Portugal' liquidação
Requerania: siariana Filmes Ltda..
conta
-de seus tomitentes
Classe: 42.
IMeal: Minas Gerais
,33
Classe: á.
Artigos: Aguardente, anis, aperitivos,
AtYvicades:
'Promovei,
O'
lançamento
de
Artigos:
Aparelhos aanfotogramátaibagaceiro, batidas. Maar, cachaça, cer- titalnd e valóres, penetrar e
Requerente:
Industrial
particula- aos, aparelhos aMplifictidores, apa-+
vejas,
conhaque,
extrato
de
malte
fera
cinematográficos, aparelhos
mentado, genebra, gengibirra, :Qin, gin- res; promover a iiend4 . e colocaCão de relhos
Local . estabelecido: Minas Grais
de fotografia, aparalehos de somtítulos
prestação
rum,
yinhos,.
gai, hum:na licoes,
• •-Ciasses: 5. a. lifr 16 e 40
aparelhos de televisão, aparelhos
• vodka. vdti:sky
projetores, aparelhos reprodutores de
Expressão
:rd
U 624.43.
imagem e scan, ~mos fotográficas,
,
•
t. câmaras de eine:kik dfsdos,
' u 829.831
N9 824.835
ires, filmes revê/adua fetómetros,./0tefoncd, projetores de -filmes
'Melhor_ Aquece...
•; 'ESCOLA DE coo* t cosTua^ - !Ar
as im pr.
essos, designa-,
tigós
Álbuns
Ciar
- • *RAZ00% POYAti
reiecinematográfi- 1
ça0 de filmes, w
•
roterioa
os da filmes,
Requerente: J. M. S. Industrial '
- scripts de cinema
Limitada
Clase: 80.
'Requerente: Keima. da Silva Freitas 0énerá de Atividade: . álniXtisa de
indústria Brasge-ira
',tical estabelecido: Minas Gerais
Estabelecida: Minas Gerais
tui*brao e. de viagern, emprésas etaeClasses: 5, 8, li, 16- e 40
,sealegresieas, esnpr/ksaa de publieldaw
Titulo,* EatabeleCimento •
Requerente: . São âulo' Alpargatas S/A
expressão
de. 'Classe 50'
Locai estabanado: São Paulo ,
N
&2-.
!
1810r
,
•
ClaSse:
37
.
Na 824,8413,
U 824.827
Artigos: Roupas brancas para cama e
mesa, a saber: acolehOados Para cama.
n.,MINALKIZA
atoalhados para. em, cobertores par,1
cama, cobertas para camas, colchas,
Requerente: LaborauSIÀ•ei Farmaiger
;S.A:.
g
fronhas, guardanapos, guarniçõea pari
Md.
Bras,
~quarenta: 1 . M. S. Industrial
chá e jantar, kaçõzs. panos pard.raeso.
Afinas Gerais
'
• tada
Classe: á
panos de prato, panos de copa, panos Requrente: OlaVo e Batista LimitW
Artigos: Comprimidos it.edmidais,
Local estabelecido: Minas Gerais
de algodão, ,para limpeza de menreia,
Estabelecida em: Minas Gerais
elixires medicinais, amnisties mediei-.
Classes: 5. 8. 11. -16 e 40
toalhas para mato, banho, mãos e Para
Classe: 41
nata, Injeções, pauta medtoinais. soEXPte&SãO
bebês, toalhas para altar 'e, para mesa
Artigos: Café torrado' e moldo
hiOas medicinais

CaFé

N

-- •

1968

Você Conhece...
Melhor Aquece...
s.
Limitad

N

N

Caresse

N

ClIFI

•Vott'Co5hece.:_:.

•

•

•

•••,-

•

WRIPOLIDE

.Friciinaro

.
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824.944

N9 842.8.53

(Seção, III)
824.855
,/" •
N9

DULCIPAts

I(/41tki:1
• •s'P't •
Regue r en : LalAraiário eito rmalael

InCRiSlra Brasileirt,

S.A.

Local: Minas Gerai:
Claese: 3
Arti gos: Comprimidas rneciaanais, ali
liras medicinais, cmulaõea meu ici meWainais, somás, ineições,
luções medicinas
N 9 824.845

SEXTA - FEIRA
MEIA NOITE;
Requerente: Gervásio Barbosa Horta.
a. Local: Minas Gerais
Classe : 32
Artigos Crônicas impressas, designaça. o de filmes e peças teatrais, histórias impressas, jornais, livros, programas de rádio, televisão, publicações impressas, revistas impressas,
'cripta de cinema, teatro e televisão

CAMPEONATO MINEIRO ,
DE FfftEBOI

NO 824.848

RESENHA ILUSTRADA DO
CAMPEONATO CARIOCA
DE FUTEBOL
Local: Minas Gerais

N 9 824.858

CQBA MA

Indústria Brasileira

Requerente: Comércio da Balanças
e Máquinas S.A. "Coliama".
Local estabelecido: Guanabara
Classe: 8
Artigos: Balanças,

df • ,tã

Requerente: Representações MilLocal estabelecido: Guanabara

•
Requerente:: Prouilla:i:
e
Farmacêuticos Inaf Ltda.
Local estabelecido: São Paulo
Classe: 3
Artigo . ' Vacinas. bioctilitira; soros.
vitaminas, preparados e prenaraçõe
para terem usadas na medicina e
farmácia

poos regeneradores não medicinais do
cabelo e baton.
N9

824.863

Rosa da Fonseca

sências Perfumadas e Fixadores para
Essências Perfumadas e rixadores
para cabelo.

N9 824.864

pel Ltda.

LoCal: Minas Gerais
Classe: 38
Artigos: Enfeites de papel e papelão
para fins diversas, foi-minhas, guardanapos. copos, ornamentos de Papel

TEEN SHOP

Requerente: Seara, Roeback & Co. ou papelão, moas de papel, envéluLocal estabelecido: Chicago. Estado cros, etiquêtas, argolas e aros. bade Illinois, E.U.A.
'mica caixa.' e cartuchosi de papel e
Artigos: Artigos de Vestuário.

cartolina

N9 824.854

N o 824.8(-in

LYDEL
RvqueletiLt.: a.. I D. Pai; t
moura and Conr:iany.
Local estan.-lceicl.t:
tado dé Delav.a..p,
Classe' 1
Artigos: Chwf •
fo:a p

- Instituto Nacional
de Cinema
Local estabelecido: — Guanabara
Classe: 32
Artigos: — Revistas

Requerente:

•

Indústria Brasileira

Tocantins
Local estabelecido: — Guanabara
Classe: 48
Artigos: — Fixador para cabelo,
brilhantina, bandolina-laquê, água
de Colônia; água de lavanda, shame

Requerente: — Yvone Bispo
Tocantins
Local estabelecido: — Guanabara
iClasse: 48
Artigos: — Pó de arroz — Talco -...
Agua de Colônia — Aguas Perfumadas — Cannin, baton — Estratos
Perfumados — Desodorantes — Es-

may Ltda.

Requerente: Joaquim Luiz de
Prana.
Artigos: Albun ,impressos, calendários, catáloog.s, folhetos irapresos,
Is Burr011Reg, acitente: Labor.:
jornais, revistas impressas
ghs Micalemne do Brasa S.A.
Local estzibelecirl:Paulo
N9824.949
Clat;, e: 3
Artigos: Prep:ados I,itutjcos
contendo antibióticos,824.b55

í

1;-k

N 9 824.859

miLmANt

,CICATRENE

Classe : 32

•••••

cluialf2de

Classe: 41
..""ç9jr_fr
Artigos: Substâncias alimentícias e
Requerente: Joaquim Luiz de seus preparados. Ingredientes de alimentos. Essências Alimentícias
Akana.
Requerente: "Arco-Íris" — IndúsLocal: Minas Gerais
N o 824.853
tria e Comêrcio de Artefatos de PaClasse: 32

Artigos: Álbuns impressos, calendários, catálogos, folhetos impressos,
jornais, revistas impressas

— porizadores agrícolas
Na 824. EG1

vela/

Roqirente: Laboratório Terapica
Paulista
Local estabelecido: São Paulo
Requerente: Joaquim Luiz de Fran
Classe: 3
WL
Artigo: Um sal quimico asado na
Local: Minas Gerais
etádástria farmacêutica
Classe: 33
Arti gos: Álbuns impressos, calando,N 9 824.852
doa, Catálogos, folhetos impreaos,
jornais, revistas impressas

N9 824.847
USURA ILUSTRADA D3

1 nhos, Motores agrícolas, rolos reme
pressores para esfarelar kirra e va-

Requerente: Fabrica de Linhas
Adonis Ltaid.
Requcii..ntc:
COLIZASUB — CoLocal eitale lecido: São Paulo
mercial Brasileira de Artefatos.
Classe: 22
Sutina.rinos. Ltda.
Artigos da clas:s.::
Local estabelecido: — Guanabara
Clusi,e: 18
' NO 824.857
Artigos: — r s oing:Jd ‘w para ca..a
submarina, arpõi..--, cartuchos de munição o cápsulas para armas.
Requerente: Labaiiatúrio Luar LiN o 824.862
mitada.
a
Local estabelecido: São Paulo
Ar")
çii4e
,
Classe: 3
Wque.iente: Maurino de Araújo
Artigos: Um produto farmacêutico
Indicado no trai emento do reumatis- Parreira. •
Local eatabelecido: M Gerais
mo e suas manifestações
Classe: 50
Publicidade em geral
Requerente: — Yvone Bispo
N9 824.851

NO 824.845

RESENHA ILUSTRADA DO
CAMPEONATO PAULISTA
DE FUTEBOL
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Ne'Es11

N° 824.865

nn••n•nn

Filhos
-cia rr -nte: Plínio Pipa!
Ltda.
Local :i Rio Grand , do Sul
Classe: I 7
r t.i éns : á ui n is e implementos
-itr r ieolas. ri saber: semeadeiras-achteadeiras e nula erizaclores de tracão
arados, tratores colhedeiras
de milho , cultivadores ceifa-trilhaderati
adubadeirae capina rielvas. Requerente: — Instituto Nacional
de Cinema
ca dores. c e lindeiras, esnalhadet-de terra, fenadelras, irriandeiras. Local estabelecido: — Guanabart
Classe: 32
'- ar aifarleiras. colhedelras. capinadeie, !-• mpilhadAras, plantadeiras, moilarti800: ". ReViStall
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N9 024.866

N9 824.87$

Revista Brasileira
de Turismo -

Edifício A'Clei
Requerente: — Oandomfalo do •
"Edifle-io Ader
Local estabelecido: — Guanabara
Classe: 33
Titulo
li' 824.874

Requerente: -- Iouring Clube
do Brasil
Ciasse: 32
Artigos: — Uma revista ~essa
N9 824.867

-Requerente: — Touring Clube
do Brasil
Local estabelecido: — Guanabara
Classe: 38
Artigos de papelaria, papelão, coberturas de papel, ou cartão. cartão,
Papel e papelão empregados nas artes ~ices, rosetas de papel. blocai,
cadinhos, de 'papelão e cartolina,
PaPr Par a bobinas. papel com ou
sem pauta, brochuras não

Local estabeladida: — Guanabara
Serviços — Prestação de ~iça
em organização, contra° de oaerações, coesultoria de relações pública, auditoria fiscal e financeira, levantamento e execução de estudas e
projetou promoções, publicidade, crédito, -financiamento e Investimentos.
Clame: 50
•nn•••••n•••••n••••••n•.
lav 824.815
MON..

N9 824,868

; Requerente: — Grand Praz
Pneus Ltda.
eocal estabelecido: — Guanabara
Nome Comercial
N9 824.87a .

e;l(
eq°.
Requerente. • urrand
Pneus Ltda.
Local estabelecido: — Guanabara
as cumes: d. 21. 39, 33 e 80
Expressão de propaganda
Ciasses: 8, 21, 39, 33 e 50
Titulo' de Estabelecimento
Na. 824.871-872

CRLDITO. RNANOAMENTO
iiNVEDMUU0S1
•

RRequerente:Listas Tal/fênicas BreaiS.A. Páginas Amarelas.
Local estabelecido: — Guanabara
Serviços — Prestação de serviços
em artes grafia* em gera), distribuição de livros, jornais, galas e catálogos telefônicos e revistas; promoções, publicidade, execução e levantamento de estudos o projetou organizaçao, administração, contraia de 'Votações, consultoria da relações plabli.
crus, auditoria contábil- e financeira.
.•Classe: 80
24' 834879

SOIng

Requerente: Artes Gritem Goma de
Sonsa 8.11.
Local estabelecido: — Guanabara
Serviçoa
—
Prestação de serviços
PIRATININGN
em artes gráficas em geral, distribuiOto de livros, jornais; revistas, guias
e catálogos telefônicos, promoção,
e levantamento de estudos e
Requerente: — Companhia Pirati- execução
projetos, publicidade, organização, adninga de Seguro. Gerais
ministração, contrôle de operações,
Local: — São Paulo
de relações pfalicea. aud‘.
Serviços — Prestação de serviços consultoria
toda contábil e financeira.
de seguros em geral, prestação de
•
Classe,: 50
services especializados nas áreas at1,ministrativas, econômica, financeira
N9 834.(20
e operacional, consultoria de relações'
públicas, levantamento e execução de
estudos e projetos, promoções, publicidade em gera), crédito, financiamento e investimentos. classe: 50
No R24.1174

Iav4

Requerente: Companhia Guanabara
de Crédito, !Mandamento e Invada"
mental.
Local estabelecido: — Guanabara
Serviços — Prestadio do serelAell
relacionados a operações de eri ge% 4
financiamento a investimentos.
Classe: 50
119

BiaRelri

Requerente: Irã Irapoá Ladeira da
tontoura
Local: Guanagara
Assinalar: subralinclas e preparações
químicas usadas nas indústrias, na
fotografia e nas anosa qumicas.
Subetancias • preparações químicas
anil-corrosivas • antl-oiddantes, na.
Clame 1
N9 834.844

Requerente: Instituto Qtdmioa
Campinas S.A.
Local: São Paulo
Clasae 3
Artigna na elgiass
N9 824.1185

-

Requerente: — companhia Nacional
de Papei
Local estabelecido: — Guanabara
Serviços — Prestação de serviços
em artes gráficas em geral, distribuiOto de papel e seva artefatos, promoções, publicidade, execução e levantamento de estudos e projetos, organização, e.dministruao, contrae de
e auditoria.
.2414Zi) operações, consultaria
Classe: 50
NP 834.878
,Indústria Braíitela
.••

.Local estabelecidat — Guanabara
Serviços — Prestação de serviços
relacionadas a operações de crédito,
financiamento e linestimentos, consultoria, levantamento e execução de
estudos e projetou promoções, publi- cidade, ~ação, administração e
contrõle de operações.
Classe: 50
149 824.803•
• 'COMPANHIA GUANABARA DE

GO1VIES

.f R

Ote.

execução e levantanientcrie `estudos e
projetos, publicidade, organização, administração, contrõle de operações,
Consultoria de relações .públicas, auditoria contábil e financeira.
•
Classe: 60
249324.877

CODINCO

Artes Gráficas,
fOlíRING

õo'

Janeiro da 1968

•
•,
Requerente: Companhia Guanabara
de Crédito, Pinanclainento e Investi•—
mentos.
Lotai estabelecido: —• Guanabara
?nerurefotad; Prestação de serviços
a operações de credito,
financiamento e , Investimentos, consultoria, levantamento e execução de
estudos e projetos, promoções, publicidade, organização, administração e
contraio de operações.
Messe: 50
249804.881

Requerente: — Grand Prix
Pneus Ltda.
ff,
Local estabelecido: — Guanabara
°lane: 21
ente: Artes ~ou Gomes de
Artigos: — 'Veicula para transporte Requerente:
&use, S.A.
ti e te I
• suas partes integrante& Perdas
estabelecido: — Guanabara •
acessórios para os mesmos.
Serviços — Prestação de serviços
em artes gráficas em geral, distribui- Requerente: Compartem uuanabara
Clame: 50 -'
•
— Oficina de conserto de ção de livrou jornala, revistai, gleas de Crédito. Finemçfenenta a InvestiI .2
.. alaaL/ofe telefônicos, , promoção
u: nau • _
0~4.

r_.

Ás
a
InclUstelaCarasileira

Requerente: Laborteene S.A.
. Local: Estado do Rio de Janeiro
Assinalar: um produto farmacêutico
Indicado nu infecções das vias uri-.
rdtrias, respiratórias e nas otorrinofaringites, na classe 3
24' 824.886

Pdiviiast
,
idúI

ÍrssjIefrs

Requerente: C, A. Martás
• • Local: Guanabara
Plásticos em geral, na clasee 911
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.79

N9

1124.887

Mensageiro
de-k~18

N9

834.8a2

874.900

CAFÉ PONTAL1NA

j INDÚSTRIA BRASILEIRA

st( iIveira

324.tar,
,7ANcuARDA

S A

tomEnlo r AVINISTRAUD

Requerente: Arlsibão de Abreu
Reque_rtiree: Vanguaraa
"tre
Indúster. Brosileira
Oliveira
marcai e Administração
Etiquetaste: Centro Espirita Case de
Local
eatabelecido:
Geias
Local
estabelecido:
Guanabara
Jurema
Classe: 41
Nome de Fanpraea
F. Silveira a. Cia.
Local: Guanabara
em grão, torrado e Requerente: N.Ltda.
ara...sinalar: uma revista, na calsse 32 Artigos: Café Moído
N" 324. i()8
Local a a last abe lecime n to : Ft. (3. do
•
N° 824.888
Za' a24.E.93
Sul
Classe: 41
CAFÉ NANUQUE
Artigos: Aletria, alfafa, alho, amendoas, amendoim, amido para alintenINDÚSTRIA BRAMIRA
taçao, araruta, arroz, açúcar, aveia,
batatas, chslanhae, canjica de mi'INDÚSTRIA BRASILEIRA
lho, canjiquinha de nalho• chá, erviRequerente: Arnatar AntlatC3
lhas, fartas?, farinhas, farinha de miFigueiredo
Requerante: A:aeraer lazae redo am, farinaa de trigo féculas, favas,
Local eetaaelecicio: Minas Gerais
Cleeee: 41
Yeaaaateae: Ceuhro Eaairiat Caea de Local eseabelecida: Fao de Janeiro feijão, ferio, forragens, fubá, lentiClasse: 41
lhas, mal , mand uca erva mata ArtiateS: Café
o, ta:- eaa aaa,
J urrna
Artigos: da classe
j milho, no ta panciaa, reaes cemesco e cata a.aave.
Local: Guanabara
-—
veis trien e café
—
Nome Civil
N e2e. i.1
N's 821.901 'fon
$4.8?

Centro Espírita
Casa de Jurema

.•SPUNEVE

,SECURANÇA PÁRA QUEM
VIAJA - - ThqUILIDADE

It

BRASlit112%

Requerente: Canos Auausto Duncan
Azevedo
Local estabelecido: Rio de Janeiro
Classe: 43
Artieoe: da ciasse
Classe: 42
Indústria Brasileira
Artigos: da classe
N9 a24.Pae
Requerente: SIWA — Engenharia e
Construção Ltda.
Local: Guanabara
AJUDA A QUEM
Assinalar: azulejos, balaustres, balcões, batentes, blocos, calhas, cimenTRABALHA
to, caibros, caixilhos, cal, divisões
pré-fabricadas, edificações pré-moldadas, esquadrias. estruturas, ine.r- Reattercrae: Realcsred S.A. Crédito,
more, impermeabilizadores, janelas,
Financiamento e Investimentos
ladrilhos, lajes, lambris, pisos, por- Local astabaecido: João Pessoa. —
tas, temas, tajc,los, na classe 16.
Estado da Paraiba
Classes: 32 e 50
824.E91
Expressão
la9 £24.897

TRABALHA PELO
DESENVOLVIMENTO
, Requereate: 13a.noo Real do Norte
Sociedade Anónima
Local estabelecido: Guanabara
Classes: 32 e 50
E:pressão
Ileçaereate: SIWA — D.:acataria e
Construção Ltda.
Ne
824.a98
Local: Guanabara
azulejos, balaurtres, balcarts, batentes, blocos, calhas, cimeira. caibras,
caixilhos, cal, divisões pré-fabricadas,1
edificações pré-moldadas, esquadrias,
estruturas, mármore, inapernicabili&adores, janelas, ladrilhos, /ajas,
lndóshia Bnizileir";
tambits, pisos, portas, telleas, tijolos
na classe 16
Requerenta: Telex Indaaarea. e CoN9 834.891
mércio de Tecidos Limitada
Local do Estabelecimento:
Guanabara
Classe: 23
Artigos: Tecidos em geral
Na 834.899

1 E L OTEX

Caninha Finge»
Indústria Brasileira

PARA QUEM FICA

Recoartaie: Real Araa 1eene4 Laia.
Local estabelecido: Minas Gerna
Classes: 1 a 50
"
d.e Propeaanda"
N" 824 eio.aii
Claae: 32 .
Protur Prepaganda Lida
Local: Guanabara
, Artigos na classe
• Classe: 50
Prcitur Promanem Ltcla,
Local: Guanabara
Artaaos na classa
N° 824.903
,

PROTUR

MU/ST-FITA BRASIISTRA

Classe: 32
Prata Propaganda Lida,
Local: Guanabara
Artigos na classe
N9 =4.904

PROTUR
•ROPAGANDA

Prcitur Propaganda Ltda.
i Local: Guanabara
Nome Comercial
No 824.905

PLASTI LUX
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requeee n,e: STECO—Empreaa Téc.
nica Auxiliar de Construção Ltda.,
Local estabelecido: Guanabara..
Classe: 50
Artigos: Para distingair e assinalar
o género de negócio de prestação da
serviçoe atinentes ao ramo de plásticos e seus artefatos.
Clw,u:: 28
Artigos: Plásticos e seus artefatos
N9 824.912
'SOCIEDADE AGRO:
_COMERCIAL PAULISTA LIDA

Nome do Requerente: Socleartele
Agro Comercial Paulista Ltda.
Local estabelecido: Brasília — DF
Nome de emprêsa

N9 824.913
IMOBILIA11

PENHA'
Requerente: Imobiliária Penha Ltda..
Local estabelecido: Guanabara
Classe: 33 — Titulo
N9 824.914

Requerente: Vanguarda El. A . Comércio e Administração
Local estabelecido: Guanabara
Classes: 21, 32 e 53 — Titulo

N9 824.906

'VANGtJARDÁ

Requerente: Aguas Minerais Voniebel
Limitada
E,eciaerenee: Vanguarda .S.A. CoLocal
do Estabelacemento: R. G. do
ReqUerenta: SIWA — Cigenharia e
raérclo e Administração
neçuerente: Varam Aasociates
Sul
Construcão Ltda.
Local estabeleclao: Pulo Alta Co..
Local estabelecido: Guanabara,
Classe: 42
Local: Guanabara
Ciasses: 8, 11, 32, 47 e SO
forais, IN,iidos 'Unidos da Amarieet.-.
Artigos: vai:ardem:a
Nome Comercial
Artigos: das classes aa marca
Ca rriOrt(t
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' Em as DZ
ITER.1(08 DEPOSITADOS
Classe: 50
N9 824.930
tividade: Serviços de reparação e
SETEMBRO DE 1967
atenção relativos a equipamenk1.9 824.925.,
elétricos, eletrônicos, eletromecainstrumentos e acessórios ma
e científicos; serviços educaCEars e de entretenimento relativos
INDÚSTRIA BRASILEIRA.
a tais artigos ou outras tecnologias;
Yierviços de consulta relativos _à, engenharia e outras consultas den- Requerente: Gravações Eletricaa 0.A.
tificas
i
Indústria Brasileira,
Local estabelecido: São Paulo
Classe: 8
1 9 824.915
Artigos: Discos musicais gravados Requerente: Deud Feres Tantos
- Local: Bailia
N9 824.921
Classe: 41
Artigos; Chocolate em pó, em tablete, cremoso -e balas
N.9 824.926

DISCÃO.

DEM).

varri

, Requerente: Variais Asáociates.
Local estabelecido: Paio Alto, Calla Requerente: Gravações Elétricas 0.A,
Cernia, Estados Unidos da América
Local estabelecido: São Paulo do Norte
Classe: 8
.1
Classe: 50
atividade: Serviços de reparação e Artigos: Discos musicais gravado.
manutenção relativos a • equipamenN9 824.922
tos elétricos, eletrônicos, eletromecã1.
',picos, instrumentos e acessórios medoree e científicos; serviços educaA'ATE.09,06 •
Eionals e de entretenimento relativos
o a tais artigos ou outras tecnologias;
serviços de consulta relativos à engenharia e outras consultas cientificas
nnn•n•••nn
urR4
; 047/All)a. PA:r
•
ja9 824.016

i, c„J.\ •

T

Btetrã.

nequerente: L.T.C. — Livros Ta:-

nítida e Científicos, Editara Ltda.
Local estabelecido: Guanabara
Classe: 32
-o
Artigos: Livros, 'revistas, jornais e
Publicações em geral
a.%
824.917
IP

ao
ç

. .

fãintPS-..
-r:Livros
:c
,......._.t...._
•_ .......„..,....
atUT
f...
i.-Ltdar
_ jj_
tb Cientte:ftlit6
,.
.

Nequerente: L.T.C. — Livros Técnicos e Científicos, Editara Ltda.
Local estabelecido: Guanabara
. Nome de colores&

Ltda.
a
erente: Carneirokanc!blippa
Catarina
seu1 eitabelecido:
Classe: 38
: Vestidos, blusões, calcinhas,
beiços, meias, camisas, shorta, 'laica
anatar e sapatos
NP.
NQ 824.919
ÇUSINSTi
1.5GEM E PLASTICJIAR
:UiZ
- rA—

ttequerente: Duple,st 13.A.
ir- as. 1. e Plisticisaçao

Duble/acro

ugiásiao
c
e. Local estabelecido:O

nat:

a roupa

•

N.9 824.929

ISEACON

Tsásá

Requerente: Vali:010ot Ino'
Local: Estados Unidos-da América
Claase: 46
Artigos: Vela; fósforos, &abais cos
Requerente: W. R. carme & Co, mum e detergentes. Amido, anil
Local: Estados Unidos da América preparações para lavanderia. Artigo.,
Classe: 28
para conservar e polir
.1
Artigos: Adesivos, a saber; álcoois
N.9&24.930
poli.vinilicos e solventes a base *0
borrachas .sintéticas; agentes de ve•
daçao, a saber: organozois plastisois
N. 824.9Z,
a

•

BUDDING BEAUTY

Requerente: Ornei S.A. Indústria e
' Comércio
Local estabelecido: São Paulo
Classe: 8
Artigos; Reguladores de nível, medidores de vagão, válvulas, 'filtros
Industriais, bombas de diafragma,
bombas d.osadoras, bombas centrifugas
N9, 824.923

Requerente; Dorothy any Inc.
Local: Estados Unidos da América
Classe: 48
Artigos: Aguas de todos os tipos
park uso de toucador, exceto as me; óleos de todos os tipos para
uso de toucador, exceto os medicinais; Preparados de todos os tipos
para o cabelo, exceto os medicinais;
preparados de toucador de todos os
tipoe para o rasto e carpo, exceto os
medicinais; preparados de todos oe
tipos para o asseio de qualquer parte
do cOrPo; Preparados de todos cc tipos para as unhas, exaeto os medicinais; perfumes de todos os tipos
para USO de-toucador; preparados de
todos os tipos para o amolo dos dom
tes; preparados de todos os tipos
pare a pele exceto os medicinais;
preparados de todos os. tipos para
uso ao fazer, a barba; desodorantes
de todos os tipos para uso de toucadoh; pincéis de todos os tipos para
uso de toucador; lapis de todos os
tipos para uso de toucador; depilatórios de todos os tipos para uso de
toucador; preparados de lisdos os tipos para uso, ao tomar cenho; sponjas para toilete; escovas para os denRequerente: Wadjô da Costa Gosaide tas; escovas para as unhas; scovas
para o cabelo; escovas para a,roupa
Local: Distrito Federal
la.9 824.928
massa: 19
Artigo: Criação de gado, Parle ofilte
. N9 824.924

TUSSY

i 44
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tipos para a pele, exceto os medicas
nas; preparou& de todos Os tipos
para uso ao fazer a oarba; desodorantes de todos os tipos para ugo de
toucador; de todos os UNI
para uso' de toucador; lapis de t0404
os tipos para uso de toucador; dopa,
latem* de todos co tipos para o%
de toucador; preparados de todos
tipos para, uno ao tomar' banho; ea
ponjas para tollete; escovas para os
dentes; escovas Para as unhas; es,
MIO para g cabelo; eSCOVAI Rara

HISTÓRINHA

INDÚSTRIA BRASILEIRA

ti

,---- •

Requerente: Gráfica Portillid eaval;
mut Ltda.
Local: Guanabara
Nome Comercial;

17.9 824.931

.\LAAIGA

,

4-

. !as!
•tïrd-Orgtilr"INV
Requerente"; SobastlitO. Igara:iam' as

Cia. Ltda.
Local: Paraná
Classe: 11
Artigos: Ferramentas de tilda enode. (exceto quando. partes de maquia
nas); rerragens e cutelaria em lie•
ral. Pequenos artigos de qualquer
metal quando Mo de outra, dasses
-_ _Classe: 21'
Artigos: Velcalós e suas parus integrantes, exceto raãquinaa e inOtCref
N.9 824.933

-

Liso

Requerente: Valmont Inc.
Local: Betados Unidos da América
Classe: 46
annustria
Artigos: Aguas de todos os tipos para
uso de toucador, exceto as medicinais; õleos de todos os tipos para Requerente: lidaimos Gaatilo Schoolates
uso de toucador, exceto os mediciLocal: Rio Grande do Eitd
nais; preparados de todos os tipos
Classe: 49
para o cabe/o, exceto os medicinais;
Artigos: Iscas artificiais
preparados de toucador de todos os
Na .894.93C
tipos para o dato e otiapO, exceto
os medicinais; preparados de todos
os tipos para o asseio de Qualquer
parte do carpa, preparados de todos
Noel de Paula Requerente: Wadja da Costa Gomide os tipos para as unhas, exceto os Requerente:&Alberto
Cia. Ltda.
medicinais; perfumes de todos os tiLocal: Distrito Federal
Lama Paraná
pos para uso de toucador; PreparaClasse: 19
Migo; ttio: Bovino, Equino e dos de todos os tipos para O asseio
Classes:
33 —41 — 42 e 48
sgatt,
dos dentes; Preparad os de todos os
Título

SAVOY HOTEL)
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N. 44.935
TktirstlAlse.
Ida

N9 824.942

MEC-

C

IIIRTTY'S

.ENC LIS!! COURSE:

ST ULS

d, papaI'ït
re.,•;qa..rcut-4
Porte: S.A.
Local: 14.o Grande do Sul
Nome ecime: • etal

Requerente: Curso dr: Especia1izle-1 o
ehr:rity's y:”,rs.!•¡
de te:numas
Local (st-abei,
_ eido: : Guanabe '14' t...4.913

Classe: 23 .
Artigos. Tecidos em geral, tecdos
para confecções em geral, para iape - '

çarins e para artigos oe cana e ai. .t;
ASO41' ,), a.;:aca, can/íamo, cetim, casimiras ia,,,rndes e h.cules de ta eia
juta, j...a.sz,y,
psrcalMa, ,rami rayou, seda ratural,
eidos plásticos, tecidos im.,:ermerives,
te:tis de paiioCJÀL, tet,cias
ticos e veludos

'Ires

P R r: 19

:il.) Sul
ruo
Cios e: ••[..,
I1:1•;;;•_,nia _
1.
i

eursi• de E..pec:alisi:,e:
Iteqiu
de idiomas -- Cio
Course
Local estab,:,,,;.-oe. Guanaimra
Cla.--se. 33
-- •

./r,

•
` `•••

•

`,

de alimentos, caixas de
material plástico para baterias, caixas para guardar objetos, caixtr,has
Requerente: Curso de Especializarão de material plástico pura sorvetes,
de idiomas — Chririty's Engh: lí
embalagens de material plástico, esCourse
tojos I para objetos, fitas isolantes,
Local estabelecido: Guanabara
guarnições de material plástico para
Classe 38
utensílios e objetos, Isolantes -rmiArtigos: Duplicatas, recibos, cheques cosi sacolas, sacos e vasilhames
e impressos timbrados
Classe: 8
Classe 50
Atividade profissional: Serviço de Artigios: Acumulador/ às, bobinas, eiaves elétricas, condutores elétricos,
Ensino de Línguas
fios ;elétricos, garrafas térmicas, inClasse: 33
terrUptores, isoladores, isolantes eléN 9 824.951
tricos, isolantes térmicos, recipientes
térmicos, resistências, soquetes, tomadas, transformadores e tubos
Requerente: Fábrica de Papei Três
Lsolantss
Portos S.A.
Local: Rio Grande do Sul
9 824.955
N
Classe: 38
N. 824.938

ALVORADA

• INIOSTRIA

COMIRCIO IE -33BBI1'itS
Local: São Paulo
Classe: 38
CODRINEki IRMA.
Artigos: De vestuários e roupas fei• íridústriii Brasileira
tas: Anáguas, blusas, blusões, camide
Requerente: Fábrica de Papel Três sas, calças, cuecas, chapéus, capas, Requerente: Indústria e Comércio
Bebidas “Cobrinha" Ltda.
gravata, lenços, luvas, jogos de lingePortos S.A.
Local: São Paulo
Local: Rio Grande do Cul • rie, meias, maiôs pijamas, saias
Classe : 41
shorts, soutiens, uniformes e vestidos
Classe: 33
Artigos: Papel e sou arNefatos, livros
Artigos: Vinagre
N9 824.950
fatio impressos etc., não incluídos naS
Requerente: Indústria e Comércio de
c3sAss-s 18 — 44 e 49
Bebidas *Cobrinha" Ltda.
Local: São Paulo
N. 9 824.940
N9

TRESPOUÏCS
Indústria Brasileira
Requerente: Fábrica
Portos S.A.

Papel Tris

Local: Rio Grande do Sul
ela

,• e o
•1, 4c 43
_

è

Local: São Pau o
Classe: 33
Aiti J• cí: De vesiM.rlos e roo ps .

1190~A SitA511MPIA

S.PAuto

rao ••
Tas-. ,i

;.e

•

Requerente: Célia Baldini

f..ir,tsrof

E3P,Arno

I ta
blusas, bli'sõe;:,
sas,
cuecas, ei.•-:péus, eapa•i,
ert:vribis, len-7es, luvas, j ..., gos de lmn- meias, malõs, pij..mas,
soutiens, unifor.1
's e xusL- dos
•
_
Requerente: Curso de EspeciallIaleão :floris
de idiomas — Chririly's English I
824.9;)4
Course
'Local estabelecido: Guanabara
Classe: 38
; CALAG1112
Artigos: Duplicatas, recibos, cheques
e impressos timbrados
•Indistria Brasi/eira
Classe : 50
INDUSTRIA IIRASItfIR,
Atividade profissional: Serviço de
Requurtnte: Fábrica de Proc.'. 'Ires
Requerente: Indústria de Isolentes
Ensino de Línguas
Portos S. A .
Térmicos Calorisol S. A.
824.948-49
Ns.
Local Rio Grande tio Sul
Local: São Paulo
Classe: 38
Classe: 28 •
Artigos: Papel e seus artefatos, livros
Artiges: Adesivos baldes, capas para
•XERI.TA
não impressos etc., não incluidos nas
garrafas, ritapas caixas para acondiclasses 16 — 44 e 49
Tridástria 13.rasilaira cionamento

Insígnia

N') tr.: . 957

824.U.,2-53

1
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els: . • :3: •;.3. 41
T:

-12

e

..

PAUJt.0
Requerente: Antônio Trombc,ta
Local: São Paulo
Claas,
33, 41, da e 43
N ."

824.seo

iirejsrais asssestoes
Requerente: Companhia A'unt ulaIGres Prest-O-Lite

Locs.1: São Paulo
Artigos: Acumuladores, bobinas, baterias, chaves elétricas, comutadores,
dínamos, fios para eletricidade e fins
terra, isoladores, limpadores de pára brisas, lâmpadas, pilhas sécas, painéis de carros, relays, soquetes, tomadas, transformadores, terminais
para bateria is, válvulas, dispositivos
de pailida e velas de ignição
Na 824.961

Requerente: Kuchs Adlernahniaseldnen Werke A. G.

Local: República Federal Alemã
Classe:
Artigos: Máquinas de costura e suas
partes integrantes; máquinas para
indústria textil e do vestuário; borda de 1 ra s, cortadoras, marcadoras.
plissadeiras e correias, transportadoras auxiliares
IsT9 824.963
.4~

824.956

INGUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Lojas Rivo S. A.

Local: São Paulo

Classe: 36
Artigos: De vestuário e roupas i•r- itasi
em geral, inclusive para crlancss:t
Babadores; blusas. casacos, carris,

calerts, calções, camisas rueArtigos: Papel e !:u.iarut O , livre cintes,
gravatas, me', ma i ôs, nu'ov.,I
ano lavre:rios t. te., trio lt,e'.ia'2 •:s nes ; coa,
pijamas,
rns,
eli ,.-s n s 1 — 44 e 42
ternos. uniformes o ve'lldes

II

-Xe&
SPrO PAULO -CA.PiTAL

Recoierente: AntSn:c Trc:nbstti
Local:SS'..o Pauto
Casses: •-9., 4 1, - 42 e d3

rrAel LEN rui
mol:,.n
Requerente: M. Kurg S. A. —
dústrta. e Comércio
Local: Rio Grande do Sul
•
g
inntores
Artigos: ri ,f)1
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56 Quarta-feirs, 3

DIÁRIO OFICIAL (Seção 111)

a- •

Janeiro de 1968
n•n•••4

dores químicos; 'fia:Ohm; fluidos qui- nina Sun animais; digital para vetaria
micos para indústria; fluoridreta; flu- nánria; diuretaine para veterinária;
xos para soldas; lorrniatas; foafitas; dqenaas de plantas; aemédios contrai
rimaria; gaiatos; galhato de bismu- esterilização de animais, preparadoe
13 O .4 ." A 3:
to; gases químicos; • glicerina para para; extirpadores; farlan de Lonahexano; hidratando paia copias; hi- &est, fertilizadore.s; fertilizantes; fia
ladaetrlea Bil.4011e1ta
drogênio; ladrpgênio; niaroasutftto; •.1oxera, produtos contra a; fluossolia
Requerente: Alfredo de Poi
hidroxicisronelaa hiposzasfatoa,, hu- cato de bafio; formicida; fungicidas
Local: São Paulo
metantea quimicos;-amPermaabinzah- gemia-idas; guanos; addraste do CaClasse: 28
tes quirnizos; ioduretos; rainganita; nadá; insenticads; miaroblaidas;
• Indústria, Brasileira.
plástico
para
artigos: /Separadores de
matérias ~tataca% produtos químicos Ido desinfetantes; sabão -para fina
aoumuladires elétricos
fabricação de; nitratos; nitro- •veterinfulas; salitre do . Chile; soda
Requerente; Brasas S. A. Comarca) para
benzina;
oxaratos; óxidos; oxigênio; cáustica para agricultura; 4ngUantal
824.984
N9
- e Indústria
papel
aiburninado;
Papel hallográfi- veterinários; vacinas veterinárias.
Local: Guanabara
•
Classa:• 4
cia
papel
sensivel;
pirolusita; pea
Classe: 21
Artigos: Substiancia,s de origem ant.
guaiacos;
potassa;
redutores'
quimia
Artigos: Veículos e suas partes inte- coa; remo ve dores quimiços; renova- mal vegetal ou mineral, em bruto Mi
PEILOOR
gresates exceto máquinas e motores dores qiiim icos; reveladores químicos; parcialmente preparadas' e não iria •
Indiotria 3rtioileira
aalicitatos; sais qumicos para indús- aluídas em outras, clames, a. saber::
N9s 824.970/825.003
•
tria; secantes químicos; sodas quí- abelha, favos de; abelhas, aftaleoa
micas ainCiusive caustica); sulfatos; de; açafrão; açori (coral azul); 'atira+
Requerente: Philo° Rádio e TeleVis--gante agoma); agar-ailaa; ágata;
• mantos; zulfurews; thinner.
Ltda.
água marinha; a guano; alabrastog 1.
•
Classe: 2'
Local: São Paulo
Artigos: Subarincias e preparações albuino; alcatrão; alexandrita;
Classe: 8
químicas usadas na agrisunara, na ase marinhas; algbdão; caroço d
gots: Aparelhos eletrônicos e et:Mhorticultura, na • veterinária e para algodão; algodão em rama; aia
entos eletrônicos: Alto-falantés, • INDÓSTRIA 'BRASILEIRA
fins saudarias, a saber: 'absorven- parcialmente preparado; aliz
tenaz, aparelhos de freqüência
tes quiralcos de poeira; acetatos • usa- almecega (resina de arueira); ai
inedulada, aparelhos de intercomuni-mbar; ambarina: ametista; amigara
cação, aparelhos receptores de sons, Requerente: Cooperativa Agrícola de dos na agrauittutt; acitoarsenito pa- to;
amido aragetal; 'anil; amarrais paa
ia aaricularra; áciaos usados; nu
Cotia — Cooperativa Central
aparelhos de controle de sons, bobia
agricultura; acidas latidos na horas-- •ra experiencia e pesquisas, partes
ima chassis, diais, discos gravados,
Local:. São Paulo
cultura; acidas. -usados na -veterinkl- apares ou resíduos de vegetais
Classe: 1
tonagrastos, microfones, plugs, pickinsi
ácidos para fins sanitários; minerais; apatita; atanado; 'areia
pilhas, rádios, televisores, toca-dia- Artigoà: -Substancias e preparações ria;
(argentífera, monazítioai
adesivos para sins sanitários; ado- • preparadas
aos, automáticos ou nas, transforma-, químicas usadas na- indústrias, na Andina
para- veterinária; adonis ve- ta.); argila não preparada (inchada
fotografia e nas alises químicas.
dores e válvulas
paia • vetermar,a; adubos; • adu- ve refratária); asbesto; azeviche; ba+
As-4
Sabat nelas e • preparações quiraicas ntais
caco de; bagaços vegetar; boa
119 824.985
anticorrosivas e autioxidantes. A sa- bos, sais para; aacsa, preparados bacu;
bambu; baraúna; barba de bra,
ber: abrasivos- quánicos; absorven- contra; aragentar Insetos, prepara- lata; barba
de milho e outros vegetes químicos; acaleadores quirnicos; dos para; agiutinadores químicos sa- tais; barbatana
de baleia; barititaa
nitários; agiutinadorea guiaria:a veacordésia;
aceitificadores
canaracos;
barrilha;
barro;
basalto; auxita; bani
3 A 34i 0 3 O X
acetatos; acetileno; acetoareenito; terinários; agua. de cal desinfetante; John; beriloo; betume;
beadg.as; bisa
de joveA para Vessrinariai água
Itertotria Brasileira acetOcelulose ácidos; acetona; ade- água
potassa; água oxigenaaa desinfea inutirita; blenda; biotito; togsivos químicos; absorventes guiari- de
(limonita); borracha, suco de
am; aglutiriadores aulmicos; água tante; . riguaa preparadas -Para vete- guelra
para fabrico de: barras; bre
Requerente: Anodizaçáo Banyol Ltda. distilada
rinária; agua-matutarias; ,:alcalls papara
indústria;
água
exigebaba de: cabelos; cachibUji
Local:- São Paulo
ra agricultais; alcalis :para rins sa- babosa,
nada
para
Induziria;
aguarrás
para
cacha; cala (*lamba (resina); caa
Classe: 18
'
fitarias;
faciais
para
,veterinária;
ala
Indústria;
albnininaálcalis
químiamaina- calca t
Artigos: Box e portas para box cas; alcalinos quimicoa; álcool pata Aastráo pata agriwitata, produtos. de; cita;
• caíco p irirtafl ;?s:
calcosita;
calcede41"; cal..
da
Indústria; aldeldos; alimentos, pro- de; alimentos medicalasntosos- para c
1•T° 824.988
capim; capoque; carbonato;cana
Cama% a
dutos químicos Paia conservar; alu- animais; aras; a1ona. altéa; alú- canga
casca
de
vegetais
(de
árvore.,
mens; alumina; alvaiades para in- men; ou:M.a para veterinária;
embrocaçaes para; animara no- de caco, etc.); cascos de citgati
dústrias; amelinaa amida, amidlaa;
alvos, preparados para destruir; ani- tartarugas, _ etc; • cassiterita; casul
amido (químico): amidogêno;
(mina de damarra): cavacai de
anuenia; maníaco; manieto; mais, pós para desinfetar-ou •lavar; deira;
cabo; centeio espigadoa,
remédios para; antigriptoanilina; anticorros:vos químicos; an- animais,
animal; cera mineral: cera vage
produtos; antitungus; anta chistos;
detonantes para motoras: , antiterru- gránico,
cinzas; clinquer; cola an14
parasitários, produtos veterinários; mal; cola
ginosos químicos; anti incrustantes antipirina
vegetal; colofonia; Cona
veterinária:' aaannes mos-.
químicos; antimônio; antioxidantes ca
chas
de
ostras;
conchas de tartarua.
;
argoninas
ar/ata
paAa
veterináquímicos; antitártaro; antracono;
; copra; capraol; eolsrdlitoa axila"
ria; arseniatas para veterinária; ar- ga
antarquiriona; árgon; argonina; ar- sênico
lho;
coquirana;
coral; corantes
^para fina sanitários; arsênico
sênio para indústria; ativadoras quícorindon; cortiça; couç. yes
para veterinária; assafétida para ve- getais;
micos; auratos; azatatos; azotos; azu- terinária;
animal; crina vegetill:
atropina para veterinária; crina
lina; banhos químicos; bário; barita;
cristal de rocha; cromita (minério) j
Requerente: Cavalier Confecções
baritina ou baritita; barrilhas quí- babosa para veterinária, óleo de; bac- embairá
diamantes; diamana
• micas; bases químicas; benzèno; ben- tericidas para fins sanitários; bs.at dividivi;(épral);
rumai: São Paulo
alemi; encéfalo de anima:ias
tericidas
para
veterinária;
b:Aistun-os
zina;
biboratas;
bicarbonatos
para
epomita; ervas nãO-alhhen-4
Classe: 38
bicloretos; bicromatos; bio- para. veterinária; banhos para ani- enxofre;
listas e .nM-medicinals; es
Artigos: Blusões, camisas, cintos, co- Indústria;.
camas; . esmais;
baratioidas;
baralha
desinfequímicos,
produtos;
bioxalatos;
bisesp
ermacete; estearina; astroreiant
letes, cabala, chapéus, camisetas, cue- mutato; bismuto; bissulfitos; bitola tante; benzoato de sódio veterinário;
extratos animais; extra
aas, gravatas, jaquetas, luvas, lenços, Prometas; bromo; bromatórmioa bro.- benzolnatol; bicarbonato de Sódio pa- euxenita;
vegetais; feldspato; fibras mineraisí
Melas, pijamas, Pai/Ws, rOoPão, inuretos; cafeína; cafeona; cal vir- ra veterinária; bicheira em animais, fibras
vegetais; filaça; Narita; re-':
shorta, ternos, calções, robe-degem usado nas indústrias; calcimina; remédios para; biodeto de- Mercúrio, lhas 'de
vegetai* não-medicinais
chambre •
cálcios; calomelanos para Indústria' veterinário; brometos veterinários' não-allmentícias;
fosforita: faliu
bromuretori
veterinárias;
cafeina
ve- (terra) • ganister; (terra
cânfora; calsornina; carbonatos; car- terinaria; cabrita; cal
Ir 824.987
refratária);
desinfetante; garnierrita:
buretas; carmim; carnalita; caseína cai inseticida; cálcio - tissétlo0;
geieUno; Oleias; 01)131'
cal- ta; glicose; gomas:_
para a indústria; catalisadores quími- dos
g
orduras; grapara agricultara; cálcios para fite; granito; rés; guaraná;
cos; corussita; chapas emulsionadas;
guaxina
-CLuna5.0RTAx0RA
chapas sensívala; cianato; cianeos; veterinária; calomelanos para vete- (planta
berbacéa);
guelaa
de boi;
rinária;
canela
para
'veterinária,'
carclanido;
tuna;
cianogênio;
cianutara;
guta-p
ercba; tassmanita; heliotrõpió;
• Sn XOQUEMOS .;;CIROA cianuretos; cinábrio; citratos; clore- bonatos • para vaterinaria; carbono, Israel-mita;
ihnenita; jacinto; jade;
desinfetantes; carvões Para tirar jarina (marfinite);
Porto
cloratos, clorldratos; cloro; clo- cheiros
jaspe; jetadcica;
Orando' tos;
de geladeira; ceras para enratormio
como
solvente;
cobalto;,
junco; IA animal; lã de. escõriaa;
do Elia
xertos; cianamide para agricultura; lã
combinações químicas de; éolõdio; co- alanamide
mineral; lã vegetal; bildS-laZall;
para, veterinária; cianeto
rantes químicos; creosõto; cromatos; de p
látex; lavam; iimonitas; linhaça; linotássio:clariureto
de
potássio;
cultura,
caldo
de;
cultura
de
bactéliquens; liquidambar (morsa
Requerente: Cia. Importadora Sul- rias; decolaminantes químicos; de- cirúrgicas, preparados esterllizadores Write;
Rio-grandense
'
de instrumentos; cloral 'hidratado; que); liquidas de plantas; lúpulo em
copantos
químicos;
decopomentes
quibruto; madeira; madeira, polpa de:
Local: Rio Grande do Sul
micos; degeladores químicos; dosar- clorato de sódio para agricultura; ma,drepéabla;
ma gnésja; malacache- Clames: 11, 17 e 40
- rantes -químicos; desengraxantes quí- cloretos para a g ricultura; cloretos ta; malaquita; malte; mamona; mapara
veterinária;
clorldrató
de
mormicos; desincrustante.s químicos; dee119 824.988
mármore; marfim; Mica; minénaturantas químicos; destemperado- fina para veterinária; clorofórmio In- ná;
rio; monazite; musgo; nácar; nozes
seticida;
cloropicrina
codeina
para
res químicqs; diluentes químicos; =- veterinária; co
nã o-alimenticias; canami; olearia;
gumelos, preparados óleos;
sidra; disPersantes químicos; dissoónix; opala; órgãos de animais;
para
destruir;
colas
para
panhar
dadores químicos; disolventas quíassas; ozocerita bruta; Paina; Palha;
-—
micos; diuretina; dolomite.; dulcifi- netos; colas para apanhar mascas; parafina; pastas brutas; pailbrasil;
-antas químicos para -indústria; dul- colas para fina sanitários; colódias pau campeche; pedra especular (ralelásticos para veterinária; criptogra- hara»; pedra-sabão; pedra; pedracina. para indústria; emolientes quí- micos,
produtos; defumadores; desin- pélas de animais; p
omercio e
micos; estearatos; estearina; esteenas de aves; P e
res químicos; estrIquinfna para fins fetantes, líquidos; desinfetantes, Pós;
-nuges;pzrblito eaf;
industriais; etano; excitadores- qui- desinfetantes, produtos; desodoran- sais minerais; sandáraca; sangue dmicos;
extintores
químicos
para
initequerente: Brasita S. A. ComéMIO
tes sanitários; desodorantes para ge- oo; sargaço;- aarztambra" sebo
cêndio; fenilacetaniládo; ferrociane- ladeira; destruidores de erva
dani- vegetal; sebo vegetal; seivas vegetais;
/ioga!: Gasaatált
to de PeiReele; 0~4 amavas; 1188..
sisal
193.1.aga; gal 411.
• N9 824:982

24.9 824.969
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-
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rocha; tucum (libras); talco; tartaru- animadoras; máquinas amassadoras; de frutos; arrancadore,s de plantas tifutos de beleza: aparelhos de matar
ga, casca de: tendões; terebentina; máquinas aplainadoras; máquinas ar- arranca-tocos; balancins; batedeir as Insetos (não agricoias); aparelhos de
terras brutas; tripas não-alimentícias; rolhadoraa; máquinas aspiradoras; agrícolas; bicos parar arados; bom medição; aparelhos de observai:á-o;
turfa para embalagem, Mato.
máquinas atarrachadoras; máquinas tias agrícolas; borrifadores agric o- passar roupa (de uso domestico);
a vapor; máquinas batedeiras; Má- las; braços de arados; capinadeir as aparelhos de ordenha; aparelhos de
•
Classe: 5
quinas beneficiadoras; máquinas mecaniaas; carpideiras; cavadeiras
de pesar; aparelhos de proArtigos: Metais não trabalhados ou bombeadoras; máquinas brunidoras arados; charruas; cortadores mecá aparelhos
contra acidente; aparelhos de
parcialmente trabalhados. Usados nas máquinas buriladorasá máquinas ca- nicos ; descavadeiras ni scan icas; dea teção
rádio; aparelhos de refrigeriv;ao;
indiastrias, a saber: aço; adesivos; tadoras; máquinas centrifugadoras; terroadares agrícolas; destocadores aparelhos de segurança (inclusivo do
metálicos; alcalinos metálicos; alpa- máquinas classificadoras; máquinas distribuidores mecânicos de estrume tráfego); aparelhos de sinalizatato;
ca (metal); alpax; alumínio; anti- coletoras; máquinas compressoras; distribuidores mecânicos de semen aparelhos desinfetadores não ai aifricção; metal; antimônio; aparas de máquinas condensadoras; máquinas tes; eixos de máquinas agrícolas- es cinais; aparelhos de som; aparelhoe
metal; babit (metal); bronze; carbo- condutoras; máquinas construtoras; carificadores; escavadeiras mecaii de telecomunicações; aparelhos do teno; metais, carbureto metálico; cas- máquinas cortadoras; máquinas de cas; extintores de ervas daninhas e levisão; aparelhos esterilizadores tnãO
eara (cobre); cério (metal); chumbo; abrir; máquinas de acoplar; máqui- pragas; ienadeiras; gadanheiras; gr a- medicinais): aparelhos fotogn, ia tilcisalhas de metal; cobre; colas metá- nas de alumar; máquinas de binar dez de discos ou dentes; lança-cha- relhos gaseificadures; aparelhos
licas (solda); constantan (lisa) cro- fios; máquinas de bobinar; máqui- mas agrícolas; leivadores; locomóve is cos; aparelhos fototelegráficos; apafísicos; aparelhos hidrométrieos; apamo (metal) duraluminio; durama nas de bordar; máquinas de brigue- agrícolas; máquinas adubadeiras; m
relhos limpadores (de uso d'anesti(metal); electron (metal); eletropla- tar; máquinas debruadoras; máqui- quinas amassadoras agrícolas; ai
quinas
arrancadoras
de
tocos;
má
co); aparelhos meteorológicos; apata; estanho; estiblo; ferro; glucinio; nas de brunir; máquinas debulhadoquinas
batedeiras
agrícolas.;
máqui
relhos misturadores (de liquidas, de
(ferro magnético); itrio; "atesai- ras; máquinas de burilar; máquinas
guhr"; latão; litio (metal); manga- de calandrar; máquinas de cardar; nas borrifadoras agricoias; máquina óleos); aparelhos ozonizadores; opacapinadeiras;
máquinas
carpideiras
máquinas
de
clarear;
máquinas
de
relhos náuticos científicos; aparelhos
nês; manganin; mercúrio; inolibdeno (metal) muntz; níquel; &mio; colar; máquinas de conservar estra- máquinas cavadeiras; máquinas cei - pasteurizadores; aparelhos projewres;
ladeiras;
máquinas
colhedeiras;
máa
das;
máquinas
de
coser;
máquinas
de
aparelhos reatores; aparelhos radioosmiridio; ouro; ouropel; paládio
(metal); pastas metálicas para sol- costurar; máquinas de casear; má, quinas cortadeiras de plantas; ma - fónicos; aparelhos refrigeradaros;
da; permaloy; pichesbeque; plaquê; quinas de debruar; máquinas de der- quinas cultivadoras; ma:pinas d e aparelhos radiotelegráficos; aparolhoa
platina; pós metálicos para solda; rubar; máquinas de descarnar; má- abrir canais de irrigação; máquiaa reprodutores de imagens; aparelhos
brata; ruols; rutênio; similor; sol- quinas de descaroçar; máquinas de de amanhar terra; máquinas de co- reprodutores de sons; aparelhos Sidas metálicas; spiegel; splegensen; desgaseificar; máquinas de despol- frutas; máquinas de combater pragas nalizadores; aparelhos soldadores;
sucatas de metal; tântalo; t,homaz par; máquinas de difundir; máqui- máquinas de cortar galhos; máquinas aparelhos sonoros; aparelhos telefôni(metais • fundidos); tiras metálicas nas de dobrar; máquinas de drenar; de cortar raízes; máquinas de mata cos; aparelhos telegráficos; aparelhos
- para soldas; titânio; titaniosilico; to- máquinas de embragar; máquinas de formigas, e outros insetos, na agricul termostatos; aparelhos tocadiscos;
baque; tório; tungestênio (metal) va- empurrar; máquinas de enfornar; tura; máquinas derrubadoras de ár aparelhos ventiladores; apitos não de
nádio (metal) volfran; volfrânio (me- máquinas de engraxar; máquinas de plantaçõas; máquinas emplihadeiras- outras classes; aquecedores; aiestriar; máquinas de explosão; má- agrícolas; máquinas espalhadoras d e metros; aspiradores de pó; assadores;
tal) yellaw; zinco; zircônio
quinas de extração; máquinas de fa- terra; máquinas enxofradeiras para autoclaves; baterias; balanças; bal(metal).
bricar produtos; máquinas de filetar; agricultura; máquina,s escarificado- cões frigoríficos; balizas; barógrabs;
Classe: 6
Artigos: Máquinas e suas partes in- máquinas de roscar; máquinas de res; máquinas estrumadeirasá má- barômetros: bazimetros; batedeiras de
tegrantes, a saber: acomplamentos sacudir; máquinas de salgar; máqui- quinas extintoras de ervas daninhas uso doméstico; baterias; benjamins;
pragas; máquinas insetifugas; má- binóculos; bitolas; bobinas; bombas
axiais; alavancas mecânicas; alavan- nas descascadoras; máquinas desama e
nas is
igadoras agrícolas; máqui- d ear não mecânicas: borboletas aucas partes de máquinas; anéis de palhadoras; máquinas desfibradoras; quinas
segmento; anéis partes de máqui- máquinas desintegradoras; máquinas n lanç -chamas a grícolas: máqui- tomáticas; bules elétricos; buziaas:
nas; antidetonantes para motores; desnatadoras; máquinas distribuido- nas leia eiras; máquinas nivelado- bússolas; butitrômetros; caixas autoarneses; arranques de motores; api- ras; máquinas elevadoras; máquinas ras agrícolas; máquinas pulverizado- máticas não de outras classes; catas de máquinas; arcos de máqui- empacotadoras; máquinas empalha- ras agrícolas; máquinas regadeiras libradores; câmaras de' anarelhaa;
nas; balanceiros de máquinas; bases dores, máquinas encadernadoras; má- agrícolas; máquinas sachadeisas agrí- câmaras fotográficas; câmaras fride máquinas; barras de máquinas; quinas encanadoras; máquinas en- colas; oÁquinas semeadeiras; moi- goríficas; câmaras cie cinema; camabate-estacas; betoneiras; bielas; blo- ga,celadeiras; máquinas enroladoras; nhos de Ventos; mondadeiras; moto- ra de televisão; campainhas elétricas;
cos partes de máquinas; bombas a máquinas ensacadoras; máquinas es- arados; moto-charruas; motores agrí- carregadores automáticos; carregadopistão; bombas centrífugas; bombas cavadoras; máquinas estampadoras; colas; nitala.doras a grícolas; pulve- res pneumáticos; cartas astrográ ficas;
elétricas; bombas hidráulicas; braça- máquinas expremedoras; máquinas rizadores agrícolas; regadeiras media cartas geográficas; cartas náuticas;
deiraa de máquinas; braços de má- furadoras; máquinas gaseificadoras; nicas; ralhas de arado; rodas de ara- chapas de aparelhos elétricos; chasquinas; brocas mecânicas; bronzes máquinas gramadeiras; máquinas im- do; rolos compressores para esfare- sis; chaves automáticas; chaves de
de máquinas; bronzinas; buchas de pressoras; máquinas impulsionadoras; lar terra; rolos destorroadores; se- alavancas; chaves elétricas; chaves
máquinas; burrinhos; cabeçotes de máquinas lavadoras; máquinas lixa- meadora; sulfatadoras agrícolas; ti- magnéticas; chocadeiras; chuveiros
máquinas; cábreas; cabrestantes; coa dosas; máquinas misturadoras; má- mães de arado; tosadorea de grama; elétriebs; cidômetros; cinematóg ratratores agrícolas; vaporizadores fos; clinetmetros; cloradores; colimadeias para máquinas; caixas partes quinas moedoras; máquinas pulveri.
agrícolas.
dores; colorímetros; comandos à &sde máquinas; calandras; calços par- zadoras; máquinas purificadoras; máClasse: 8
tes de máquinas; caldeiras de má- quinas purificadoras; máquinas ra- Artigos:
anela; combustores de gás: compasI
nstrumentos
de
sprecisão,
quinas; câmbios; camisas para má- chadoras; máquinas refinadoras; másos (exceto para desenho)á comutaquinas; canos partes de máquinas: quinas regrigeradoras; máquinas se- instrumen tps científicos, aparelhos dores; condensadores; contadores nuauuso coaluna instrumentos e apa- tomáticos:
tomáticos: contadores de rotação;
carburadores; cardans; carters; chu- cadoras; máquinas separadoras; má- de
relhos
didáticos,
moldes
de
tôda
esconversores;
coornatógrafos;
cognequinas
serradorasá
máquinas
soldamaceiras antifricção para máquinas;
pécie, acessórios' de aparelhos elétricilindros de máquinas; colares para dosas; máquinas sopra dotas; máqui- cos,
a saber: abaixa-luzes; abajures; teleiras; cometas elétricas; cornetae
nas
torcedoras;
máquinas
torneadomáquinas; compressores; comutadoabsorsómettos; acendedores; actinô- para veículos; correntes de avir/len.
ras;
máquinas
trituradoras;
máquires de fôrça; comutadores de ve/oclcortadeiras de fotografia; crisaçucarlmetros; acumulado- sor;de
rádio; cromastocópios; cronda
dada; condensadores de máquinas; nas urdidoras; máquinas ventilado- metros;
res; adaptadores; aerômetros; alcoo- tais
condutos para máquinas; contra-has- ras; marteletes mecânicos; martelos lômetros;
grafos;
cronômetros; curvimetrosS
alternadores
de
corrente
tas de máquinas; contarpesos de má- mecânicos; mecanismos de máqui- elétrica; alto-falantes; amassadeiras densímetros; descascadores de uso
quinas; coroas para máquinas; cor- nas; moinhos; molas de máquinas;
despertadores; diais; dia-.
uso doméstico; amortecedores elé- doméstico;
rediças para máquinas; 'correntes de motores; munhõe para máquinas; de
fragmas; dinamômetros; discos autotricos;
am
p
erímetros;
ampliadores;
máquinas; correntes de transmissão; parafusos para máquinas; pedais de amplificadores; analisadores; anéis máticos; discos fonografados; discoa
cálculo; discos sonoros; discos
cruzetas para máquinas; cubos para máquinas; pentes de máquinas; pen- de calibrar; an
emómetros; antenas; para
telefônicos; distribuidores de eletri•
Maquinas; culatras de máquinas; dí- máquinas; pilões mecânicos; pilões anúncios elétricos;
aparelhos
acioelétricos para cortinas; duchas; ebtas
namos; discos de máquinas; dragas partes de máquinas; pistões para
por moedas; aparelhos acro- cidade;
distribuidores mecânicos Ott
mecânicas; eixos de máquinas; ele- máquinas; placas para tornos; placas nados
totogramétricos;
aparelhos
amplifipartes
de
máquinas;
plainas;
planetrodos; êmbolos; engenhos de cana;
Mores; ecobatimetros; ejetores; ele.
cadores;
arelhos
calibradores;
apaafeias;
platinados
de
motores;
polias;
engenhos de serra; engrenagens de
tróforo; eletroscdpios; enceradeiras;
relhos cinematográficos; aparelhos equipamento
Máquinas; escatéis; esmeris de má- politries; matos de máquinas; pren- cosmográfics;
sde aparelhos elétricosA
a
p
arelhos
de
agrimenses;ralos
de
máquinas;
receptáculos
e
equipamentos para sincronização; eaa
quinas;
esmeris mecânicos; estassaa
sura;
aparei
os
de
alarma;
aparelhos
iza,dores; excêntricos de máquinas; de máquinas; redutores para máqui- de alta ten,são; aparelhos de
palitos para instalação elétriea; es.
ar re- pectroscópios; espetógrafos; espremeasas partes de máquinas; ferramen- nas; reguladores de ftirça, para má- frigerado;
ap
arelhos
de
assar;
apade máquinas; filtros de Máquinas, quinas; reguladores de velocidade pa- relhos de astronomia; aparelhos de dores de uso doméstico; esquaro,
Soles de máquinas; fôrmas de má- ra máquinas; rolamentos de moto- cocção; ap arelhos de comunicação in- cato para desenho; esterilizadores de
quinas; fornos de máquinas; forqui- res; rolos partes de máquinas; rota- terna; aparelhos
estabilizadores de voltagent;;
de contróle de co pressão;
costura; freios; frases; furadores de Uvas; rotores; segmentos; separadores lor; a parelho de contróle
estádias; estadietros ; esten tune troa;;
de
fôrça;
estereografoscópio4
máquinas; furadores mecânicos; go.- partas de máquinas; tambores, partes a p arelhos de contraia de movimento; estereoscópios;
blhos de máquinas; gruas; guias par- de máquinas; teares; tesouras medi- aparelhos dj3 contróle de som; apa- estereômetros; estereoplanimetros•
tes de raaquinas; guinchos; guindas- ções para caldeiras; turbinas; válvu- relhos de Centrõle de temperatura; tereopticons; estesiennetros; esteta-.
tes; hastes de máquinas; insufladores las, partes de máquinas; ventilado- aparelhos de cortar frios (de uso do- metros; esticadores, aparelhos; estia
de ar para máquinas; juntas para res, partes de máquinas; ventoinhas, méstico); aparelho de encerar (de pômetros; estrada de ferro, aparelhe
Máquinas; lançadeiras para máqui- partes de máquinas; virabrequins; us odornéstioo); a p arelhos de e age- e ara; estrada de ferro, contróle de:1
volantes, partes de máquinas.
nharia; aparelhos de engomar (de e stufas para plantas; endiômetrosS
nas; lanças partas de máquinas; luorâmetros; exaustores, exceto de
us °doméstico); aparelhos de sapa- mvap
brificadores partes de máquinas; maClasse: 7
áquinas; exper imentadores de ovoss
gir; ade
p irelhes de evaporação; apare- e xp
cacos; mancais antifricção; manive- Artigos: Máquinas de a gricultura e lhos
osônietros; extintores de incêndioS
las de máquinas; máquinas abanado- horticu turale suas partes integran- relhos experiência:5 csentíficas • apa- f antoscópios;
faroletes; faróis ;fccha-:
de fermentação ,aparelhos de portas automáticos;
ras; 'máquinas achataddras; máquifecha-portaa
nas adelgaçadoraa; máquinas afira tez. Grau dasinstrumen tos agricolas. física : aparelhos de fotodecalque; p tseumáticos; fedem; ferros
elétricoS
tratores, a saber* aduba- aparelhos de fotografia* aparelhos de g
dosas; máquinas ajustadoras; máqui- inclusive
dores; ansiai-las em p ilhadores; an- gal
ornar;
fervedores;
inaladores;
filnas zaarg adoras; máquinas alimenta- cinho.s, mecânicos; au a
vanoplastia; aparelhos de geodé- p
ara
solda;
ferro
para
passar
e cias
inhos. puxa- ',ia; el)a)-Mhe ,; de p eometria: apare- ajj
doras; isiaquivas alisadoras; máquinas dures a cavalo; aradot. • alrancado.-c.
11,r,...; (.,,,- i:,,mI::.avá:., u l ãzreihu: de ins- fj es revelados; filtros automáticos
os; ap arelhos elétricos; fitas métrt4

•
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eia; fixos :dentados; ~ara;
**dm; Panelas de Pres- ~gradarei; chapai não de outras artísticos e industriais, Instalações
•flusheas; localtaidores para cimaana% elétilcas; panalenetrus; clames; chaves de basca; chaves de sanitárias; a saber: --açucareiros;
Ias; ~iro (elétrico ou não); te- párseraice; Pbanmetroa; peddinatics; fenda; chaves de- parafina; aba
anéis, enoito de outras clama; apaa
gões (citemos ou não); fonendosod- pendeis.; penteadores; elétricos; ale- em
chata, inalem; chuveiros relho.-de água; aparelhas de café;
\pias; tonere ionSigraroa; fontes de
,
; aparelhos para; pesagem, lais- comuns; cinráls; coadores; colheres aparelhos de cb*: assadeiras; bastas:' cabeça; fondmetros; fonosoSpios; ~atos de; pesos para balanças; de mesa; (caberes de pedreiro; %ma' bandejais; barris;bebesiotitua' bffiete;. n
picadelas, de uso doméstico; sWWre
. poteiras; conclua; conexões para en- biscoiteiras; . boratontéres; gotelnatiPS
- termas eloitricas; tornos; fosionaseil- uma";
pilhas elétricas; lance-nes; pi- canamento; correntes não de outras bules; caçarolas; cadinhos;
cantares;
pias; fotodecalcbadores; fottiblatos;
petas;
pirõmetros;
pauso:pios;
pisa
corta-arames; „cortadores de canudinhos:, Canudos; centros de
totogratemetros_; Sot
kne
in
s os; fotoco- tolas da pintar; planimetros; planai- classes;
grama;
e
outros;
cremalheiras;
eramesa; chapeis; colheres; compoteiras;
pias; treqüencimetros; faiáveis. bases
crivos; cruzetas; cubam; otinfelteiraa; copos; cubavas cubos:
dc; gabaritos; galactdmetros; gatas- faias; pinga pluvidgratos; 'gualdam- mastes;
cubos;
estanhas;
cunhes;
curvas.
da
(arca;
pluxicaceplos;
poiarimetros;
poenveducros; espremedores; faisoa;
ntmearosa garrafas térmicas; gãs, blPicse,~melametras; Prismas; cano, de regaço; cuscuzeirogaputelos; fôrma; frascos; truteirsii:: tunisi
eu automáticos de; OS, bombas lar/scd
, para; gas, bombas para limpar tubas projetores cinematograficos; projeto- deacanao para talheres;para ferroa' garfos; garrafas; - globos; graus; ins- projetam ade imagens; discos; distintivos (exceto da 'dane tidagell sanitárias; jardineiras; jar• .
de; mie bombas peia provar; da, res de filmes;
de luz; propulsores; pro- sã); dobradiças; enfeites não de -ou= roa; lamparinas; latrinas; ,lava-de-.
, • contadora sde; gás, danares de; gás. projetares
ezas; pulverizadores, nao de soaram tras classes; Iffigiatetw enp•esistssas das; lissaterios; leiteiras; limei;
- 1 dispositivos para levar; pls, distd- ciasses;
quadros de ele- (exceto partas- de mriquinas); • ~a- manta-natas; mictdrio
Áijestriringas; •
.s
tateio% de; gasoganloa; gasSienetzos; tricidade;quadrantes;
quelmadares de óleo; _que!- lucros; 'enxadas:a enxadadas; ensõe; ~eiras; panelas; ; Pengalam; geladeira; gh%.~6;
madores elétriees; radiofonos; 1*~; eseareadores; esooproa,s %guinchos; dentes; P enduricalhos; Pisa Pires;
• isSa geográfitos para, ensino; globos gestores;
refletores; retrigeradores; eapalhadores para udetario; espelhos placas; purtn-jarros; potes; pratos;
terrestres para ensino; gluebnactros; de aparelhos:
s
registradores de ar; metálicos; esporas; csimanedares; es- Provetas; s purificadorea; queijeiras;
andaimos; goutimelass: graduadaaittomanoos; registradores ()mudaras; esticadores,' .Sfeixamen- reelPientes• ~ornas; reserVatórlos;
res; grafemos; graftimetros; gratos regadores
de almorfora; registra- tas); esticadeiras aereamentas);
rosados; .ladeiras; saleiros; serviços
netas; trai:aciones; gravadores; gra- registradores
dores de peso; registradores de pres- tojos: - -egt,fflilio paca man_
tacistas ex. de chá; emaçai de café; serviços de .
vinsetros; gravosolpine; grupos can- são;
tensões;
facas;
facõessregistradora
mie
pressão;
regrefechaduras;
jantar; serviços para refrescara ta- *
~reg; harmonalinetros; hectógrato;
Iradoies de tempo; zegistradores
iechoiss - ferraduras,rerréfisoaS .ferros lhaa; terrinas;.- dietas ; travessas;
bactograno; hectoésteres; heetõme- tensão;
registradores
de
tiragem;
recomuns
para
passar
mapa;
ferroe
de
minéls; diretas; vasilhames; vasos;
= lu trisatos; liellofonégrato:
gistradores de Látego; registradores Plaiaa para cortar; *caçohn; fomes;
•
, xícaras
• belletlgrafo; • hellõnketro; de
trânsito
(borboletas);
r
falhas
peia
fins
diversos;
ferrados;
egistrada• Claese: 18
butisacfpios • hellostatios; hetioterrnõ- esse de velocidade; zegistradmes para farinas; formões. fo
rQuilhasS,
Artigos;
Material
exclusivamente .
freios
Mates; barbados didata:soe; herileas- velados; registcadore* automáticos; paca s animais; Imas; &TU:cidras;
para construção e_ adorno de- prédio
boa; bichana:a; bidrobarametros; bi- registradores para
~suo fruteiras; funis; furadores manima: e estradas, a saber: aleatroadoe para
MU";
dredinrunômetree; hidrógrafol;
para canais; registros para gás, re- ganabbs; garfos: globos; pgvelt.
construções; argila preparada para ~antros; hidrostatos; bendireis- gistros
para luz; registro para vapor; de -outras classes; grampos;—1111?, construções; areia preparada para
: blutimetros; higroscópios; Mas- registros
telegreficos; regias gradua- Inatrumenthe cortantes, não da ou- construções: * argamassas para constros; hodemetrosa holotetes; toreluz mesclais; relógios em ge- traa classea; instrumental pararia- truções; asfalto - para construções; •
ntas artificiais; "brome strigerW" data
,
aclares); reastaias: reos bas não de outras classes; jardinei- azulejos para construções; balaustres
lasabadones indicadores anterafite- ral (incluslve
~elas; retificadores; se- ras;jarras; jarros; ladrões para cal.- de construçõeig balcões quando.
ete; Mdieadores de detenção de mo- tomo;
•aelsnadgraice; selsoneol- xas d'água; laminaa não de punas construções; batentes para construi
~salto; indicadores de aparelhes ismottires;
selecknadares; semáforos; se- classes;latearinas; latas; latam; Ou; , bloco& para construções; blocos
~Oitos; Indicadcaes de corrente; pios;
reias de:aluara; sereias de ii,vsna: se- va-dedos de mesa; lavatúrioS: kir para pavimentação; calhas de. telhaindicadores de elevadolea; Indlcado- ta
ale ainestrsção elétrica;:alam; tetritaS lana de metal; • levantadores dosa cimente comum; caibras -prepares de escapamento; indicadores de sestantes;
sinallaadores; sinaleiros não sendo máquinas; Umas; limas rados para construções; caixas de ci• ilaxões; badioiúcees de tdrça motrba de dileção:ssincronnadorea;
siseasaó- teca; linipa Os; metálicos; finque- mente; caixilhos;- cal para construslindiaadases de, nivel; indicadores de pica; sirenes; simsofone; sintiocepios;
tas; luvas _mo. ando partes de máchaminé"( de -concreto; chapar
s
paio;
indtcádares
desgraço!
(Mitose.• .p,troa e similares); indeadotes de premis sistemas de ,alasintia sistema de ao- quinas; luvas' para,- bombas -Inana; ções;
para construções; colunas para %namacaco; machadinhas; tombes,* cornijas de concreto; em
de vácuo; ~dores de quais- ~airão; strtema de contrôle; sis- maçanetas;
• . aão
de sinalização; sistema de som; machados; Malhos; mancais para ra- para 'Construções- ' divisõesslié-fabri-s
talada; indica:lares de tensão; Ma- tema
s ; dreno spar& construção; edl-das; mandris; manivelas; =Ate i- ea.das
tadores para motores; ioda:adega sistemenos; soldadores elétrico:e
I. para válvulas Injetoras; instrumentos odes; ~tetras; Importes de apa- miras; marmitas; marretai; marte- OcaÇõespré-moldadas; esquadrias;
elétricos; tactinetros; taqueli- tos; mansas; moles pilo sendo par- estacas preparadas para, construções;
ele cálculos; ~Mentos de castra- relhar.
~atros; telefones; tela- fies' de maquiam; morsas; rauehties; estruturas-Para construaSesase~;
les =e o Auto o ; Sestrianentea de Asia: metros;
I,fiastrumeatoe maitensiticos; ~a- gratos; telfacetcos; telescópios; tele- morsm; satinhõess núcleos pare mar- fiaras; frisos; guichetsÁ grades:Ms• televisores; teodolito; termo- telos; e_ bigornas; paliteiros; panelas; taiações de . mármore para canária?
tos náuticos : aentificoa; isteraiss asiles;• Se/mamata.%
não clinicas; ter- ~aos; pés; 'pedestais; pendentes; Odes; impenneabilbsadores de usaialcadores; Interruptores; is,oituates. fones,
,termostatos; tira-linhas.; pendura:alhos; penetras; perfilados; massas; 'janelas; ladrilhai; laçadas: "
• baleidoseilpice; lactmormlas; noca&plos;
• tomadas; torneiras au- perflpradores (ferramentas); panos lajes; lambris; lamelas; Ibrebas para
alitaiadas; lamplões,• lanternas; de ~coa; torneiras
de compressão; de fixação; pés de cabra; incutam; construções; luvas de junções para
pPhas; lanternas elétricas; lanternas tomáticas;
ferradores; tostadeiras; picaretas:, picões; pilares; pinças não iia,te=s• s.snacadame: Padeira
eo: torradeiras;
stoples; latairas; lenalinetzwiratas
transferidores; ~ores; trenas; de outras clames; pinos ato partes
' 'para constanção; maniIl
istrnstros; lisalgratosa
de aparelhos ~ticos; tu- de máquinas; P iras; Placas; Plainas; lhas; inerraares preparadoass para
asa; ~atroa; ludinetros; innetits; tripés;
acaleticos; tubos *conduta"; vi podadeiras manuais; paiblea podas; constamdes; • massas Para ' -Parede:S.
• lnisas; lustres; maçar/coa; inacrecao- bos
.cha- mosalcoa; - papel para tonar,: casa;
videilto de comporta; pontue ele puis; porcas; sporta• it. , magnetegratos; inagnettmetrosa tatem.etres;
eaStrasais: nata graduadas; voa Porta coisas; Porta gelos; Porta- paredes divisórias; inclusive para se- - • :r ores; manômetros; mapas ~vetas
veSocimetros; •veritlia.deres; frios; porta-jarros; Pines-ifiZ; Per• parquetas; peças tornacisen•
.esitrográticas; ~as de astronomia; migados;
eitchdorts; aiseosImetros; soltams- ta-pão; porta-todhas; tetras; tala de ~to ou gõsso• Fira tetos
tsiipas geograficos; mapas arfemos; Ima;
e
paredes,
ios;
potes;
postes;
exceto da clame 25; pevoltbaseitros;
volibnetros;
veiaPonteiras de relóg
• 1asPits niation; oda:minas afiados"
pratos; pregos; protetores para cal- dregulhos preparados para constru=enómetros; watbeerctros;
• de too skertéstioe; maganas cinema
istmoscóplos
• %dos; puas; pimeSes; purificadores; ções; pilastras de concreto; pisos;
nulificas; máquinas cortadores, de
' eis; raladores; Piscas pára pavimentação; pedras
nueljeiras; quebra-tioa
Classe: 11
aso doméstico; Maquinas de ta=
ramedelras; raspadeiras não PreParadia para construções; portas;
Artigos: Paramentas de tilda péci
es e. ralos;
o.fé., de aso
sotbassinas
outras classes; rasteias; rebites; portões; prateleiras quando mostraI assar legumes, de uso d~bsco; anã- ferragens e cutelaria em geral. Pesegadores; aclamas; ra- ções; produtos betuminosos para
* quinas de lavar postos, de uso do- gamos aztigos de qualquer ~ai, A recipientes;
rebites; recipientes; rag;adoresa construções; produtos de base %Setfitsilco; mageinas de moer cai idear saber; abatoaduras; abridores dó ia- teias;
redoma; seeervaterios; retentores;- th:a; soletras Para portas, Saem;
carne, da uso doméstico; infaMms /ates, caixas; aços para afiar; &N- retortas;
roçadeiras; rodas (exceto temes de cimenta; tellawnpoell;
adornos exceto gilas e UI- de máquinas
•de moor ou picar ~es, de me doe veicidoa); roldana; tintas para paredes, manos.
eanderZe Mas; ariadores; ~asa; rolos; rosários;
• inissisco; aságainas falantes; ustopri- taçõ
roscas nestes; saca- janelas; tubos de concreto; Sabei dee
nas fotográficas; minctinsis lavadores, alugadores; ladravaz; algemai; ali- pregos; seicarrolhas;
saca-taxas; se- uso exclusive era construções; . tubos
de nso ~tico; maquia% limpado- cates; abnotoilas; 3,1915es. ancinhos;
' sacholas; sachai; saldas; aia- de ventilaçâo de edifícios; veneram& de uso .doce; Maganas pl- antiga %teto pia ou parte de má, meeiras; salvas; serras; ser- nata ~tos preparados para
cadoraa, de uso domleitico; máquinas quinas:ispars
de can; aparaconstritores; viga preparadas para
do. dalis aparelhos de cozinha; rotes; seriam para caté;serviços
istraderes,
enodo
de
escritõrie;
feg
ios; so- construção; vitrinas quando cananaI, maquinas marcadoras de passagens: apitos; arames lisos ou farpados; ar- para chá; SOUS; anatar; qdz
' ções: Ideais
velas: suportes; tariota tachos; taisstatinatass marmuloras de mapas; cor de cara; arcos de pua; argolas lhadedras;
talhas; talheres; tambores;
• Catam: 19
4 I mercador= asitlaanitions; ininsoadozes para guardanapos e andiares; arco'
tznePes; tanques; tapetes de metal; Artigos: Animais viveis incluam
• eloStriooS; niedidures de altura; medi- Para dentas; ardees;' =anca, In- 'borrachas;
taxas; telas de arame; te- aves, ovas em geral, Inch:siva de bi• , Cores de comprimento; medidores de chas; arrebites; arruelas; assadeiras; u ; terçados;
temer:ate trinas; cho da leda a saber; — abelhas> anieSincitis ~darem da • Raça; me- atiçador% de fogão; azeitetma ler- trocam -para costura;
tesoura- para tas;, araraa; asinino; gado; avestru- didores sde Interialte medidores de das; banhas; babselas; baldes; ban- jardineiro; dietas ; torneiras;
tersill aos; bezerros; bico da anda; bois;
• pesa; medidores de pressão; medido- dejas; banis; baterias de cozinha; alhos; tornos; tomasses; '• /irados;
bodsoletsts *vivas; búfalos; burros;
• betumada:mei Mimam;
, I. are ale rosca; aiedi~s da volume;
•
coes'
trancas;
tranquetas:'
•
ttaVadeiras;
•
boalbonleres;
Medidores
graduados;
megatones;
hlr~s;
• ntegametros; saca:80(10os; mesclado- botifee'latradores; braçadeiras; brl- travessai; : trilhos; trinchantes; trin- •oangurusa;capivara;
elassenes; canos
~á cavem de rz zid a; cisam;
co; ralciametres; zalmetrônosmosa •Mies para animais; Cacas; 'balas não cos ;trocarjes ou troca:ter; tubos
ras; codornas. .viras; .crocodike; os3 metros; mimai:mese raicremelson mal- ' de outras clames; bules; cabeções; encanamento; tubos para fins
éroseõpios; sniantensous miras da bides; cabos;' caçambas; caçarolas; soa; uniões; urinas; • urnas; válvu- tams odiesenta; ema; 1151~4 -de •
:**
pese;
minus graduada; ~bradares achepots; cadeados; cadinho); cate- las 'simples; varais; vararas; va gado- abelhas; rabeies; feras: rocas; gali'
a. de líquidos; moedor", de uso dcenés- teias; caixas (inchada° para ralé- ma; s main:munes; -casos; veastunas; náceos; "ISM; jatados- raios,'
' • s taco; molinetes hidráulicos; mostra- ); calda/tiles; canecas; canivetes;
&ou gansos; gases: ter. x atamos;'
virolas: xícaras .
selas *VOO; 311,valis • !Mirar:, Penempores• saiselassnbjetisas fotografam; manos; cantaras; canudinhos; canuusica . (por- !tos; iagartoa; lebres: isasowis memaidõmetras•; escUtmloa; =S- dos; ususetilhas; -matais; catracas; Artigeas Artefatos cie %M
faliuiça, louça vidrada e GRdicegass; s macacos; mamou
r ~adores; ezenemetree; cavadeiras; cavala% de ferro; cenpadrões; si:inteira * •troa tas inatas chaleiras; chetninea; 4-rasa; para uso caseiro. sadõrna, .1293 Icagair; *voa oe •Wialguer Ati,I=V: Par,

Ira

•

o

Quarta-feira 3

Dl .R10 0TICIAL (Seção Ill)

Jc. . :-e e 1968 69
.1

cas; .papagaios; pássaros vivos (Ca- para tecelagem;. fios de serzir; tinhas refrescos: adornos não . de outFú classes; histórias impressas; indicas telefõiacosil
nários, pintas:hos etc.); pavão; Pa- para bordar; linhas paras, coser; li- argolas no de outras' classes; i aros (in- Jornais; D
- uros; músicas impressas; oram 1
tos; peixes; vivost% paizinhos para nhas para tricotar; novelos de 'linha. clusive aara oculos e para guardana- cões impressas;
peças cinematográticasi 1
aquários; perdizes; periquitos; perde;
Classe: 26
•'
das; bainhas; baldes; ' baixelas; peças teatrais; poesia impressas; pro9ra4
pombos; Ameba; preguiças; quadus; Artigos; tArtefatoa: de mae(•ta; osso ou pos);
balheiros; eedouros; biscoitei- mas de circo; programas de rádio; proa 1
suada; queixadas; raposas; ratos vi- marfim, a saber; — adornos (não de bandejas
tos para Isiboratórlos; saguis; sapos; outras classes); adornos para móveis ras; bo s não de mit:ta classes; bom- grama • de televisão; programa impressos',
• perpentes; tamanduá; tartarugas; (exceto da classe 25); adornos para boniereS; borracha 'artificial ou sinté- propaganda fmpressa escrita; prospeC tos j
tatus; tejus; duas; touros; tucanos; uso caseiro (exceto da classe 25); lca; bo racha natural quando produto impressos escritos; prosas impreW.sasa
urso.; vacas; veados; vIcunhas;
acabado; botAhas; bules; cabides; cabos: publicações impresaasa . revistas im;3res4
adornos para uso pessoal; alforges; al- calçado s; caçambas; cadiepots; cálices; sas;.romance
, vitelas
roteiros irow.esa
maapara borlas; argolas (inclusive para canecas: :canudinhos; capas, exceto ves- aos de filmes; Impressos;
Classe: 21
roteiros impreshos del;Eçasi
guardanapos);
armações
para
leques
e
Artigos: Veículos e suas partes inte;à outros; balde!; bandejas; barris; bilros; tuário; arratilhas; celulóide; cera para teatrais; ascripts» de cinema; ascr.:pts
indústria centro de mesa; cestos; cha- de teatro; c:taipas) de televisão; sualtos
grantes, exceto máquinas e motores,
a saber: — alavanca de 'cambio am- biscoiteiras; bolas não • de outras cias.. pas; charão; chuveiros comuns; coadoImpressos.
:o .;.1
ses;
cabides,
cabos
.caçambas;
caixas;
bulância e suas partes Integrantes;
res; coa tar; colas 'industriais; colheres;
Classe: 29- ' III t I
amortecedores de veicu/os; arcos Para caixões: . caixetas; canecas; c.arretinhag compost s vegetais' não químicos; 'cora. Artigos; Escovas
comuns (para dkácia vett:mios; automóveis ,s suas partes cavaletes; centros de mesa; cepos de poteirag , confeiteiras; , copos; cordéis;
Integrantes; auto caminhões; e MIM casinha; cestos; colheres de pau; coffie- correias; cubetas; „cubos; -descansos para pia, etc.) escovões, eSpanadores; faina
partes Integrantes; auto-motrizes e tinhas; colherões; coronhas; cruzetas; talheres; ' distintivos, exceto da classe bares; puxadores. de água; vassatii•asi
partes integrantes; aviões e suas cubos; cunhas; degraus de madeiras
,,, vassourinhas.
25; do adiças; envolucros; esferas:. espartes integrantes; balões para na- para
Classe: 35 ...-a "I
escadas;
discos;
.dormentes;
çn- quiabos; esmaltes; esmaltes, exceto
vetgaçáo aérea e suas partes InteCouros e peles preparadoa. :At
grantes; bancos de veículos; barcas costas; enfeites não de- outras clasaes: odontoló ricos e 'de toucador; ' espalitado- Artigos:
de touros e peleg 4 '
nas partes integrantes; bicicletas e engradados; envOlucros (inclusive para res de lua; espelhos; espermacete; pre- não. Artefatos
afiadores•para ferramentas; alatoa
e suas partes integrantes; barcos ..S garrafas); escadas; esferas; espetos: és- parado; wpremedores; espumadeiras; es- saber:
suas partes integrantesá bonde e premedeira g esteiras; esteirinhas; para tojos; eatenseei; farinheiras; fechos; fil- lhos para animais:Caparas; argolas; !Pios' .
Mas partes integrantes; botes e suas mesa; estojos; estrados; fórnias; forqui- tros; li a virgens; fôrmas; frascos; fru- arreios; bainhas; bandejas; bólsaa;taia
partes integrantds; braços para veí- lhas; fusos; gamelas; grades; lançadai, teiras; mis; garfos; garrafas; gelatina xas; cainurçasv capas para élbuij tt ,
culos; breques; calotas; cila:noras de ias manuais; letras; linguetas; limpa- não alliientic1as;
carneiras; chapeleiras; chi as;
.gélo; gêsso, exceto livros;
az para veiculai; calhionetas e suas pés; maçanetas; macetes; machucadores;
coleiras;
de para quedag.sora;
odontold
rico
e
para construção; globos; raias nãocorreames
partes integrantes; caminhões e suas nadas; manivelas não de outras classes;
de
outras
classes; estalos; ..
gluteina; glutina; gorduras; giz para linguetas; malas; maletas;
partes integrantes; canoas e suo*
mantas nthãci
partes Integrantes; carretas e suas mastros não de outras classes; moldu- alfaiates; gomas preparadas, não de off- sendo
vestuário); mochilas; painéisa, -da i
partes integrantes; carrinhos de mão ras; núcleos; palitos; pahséig palhetas tras cia ács; gorduras., preparadas, não
e ellee partes integrantes; carroças para pinto; pendentes; penduricalhos; de outr i classes; jarras: f lama: lacres, milhas; . pastas; peles em bruto; t.$Cã
e suas partes integrantes; carroça- pinos; pipas; placas; ponteiras; porta- exceto e escritório; lamparinas; lavaa parcialmente preparadas; peles pra ], raa
rias; carros; irrigadores e suas par- blocos; pastas; prateleiras; pratos; pren- dedos; ivatórios; leiteiras;
das não de outras classes; pontas; n4
licrOrelroSi teiras; porta-blocos; porta -chaves;..PkVam
tes integrantes; carros motores e suas dedores ou pregadores de rampa; prata- mantegu iras; massas preparadas,.
, não niquela; porta-notas; protetores naaa de] .
partes integrantes; carros reboques e toras; puxadores; rebites; recipientes; résuas partes integrantes; carros tan- guas de marceneiros e •h:fiares, sem de outra% classes; mastigue; matéria outras
classes; pulseiras; rabichos; ruo nm .,.
que e suas partes Integrantes; carros graduação; reservatórios; rodas; (exce- plástica ou sintética; mirra; moringas; gusa; recipientes;
rédeas; sacolas; sato*
de embarcações; chapas para veímucilageM . para selos; negro de fumo; sóltos; selasçsoldados;
solas para calaaa,
culos; chassis; desligadeiras de veí- to de velculos) e . 'de máquinas); sola- oleina; ]leos ,para pintura: palhas -preculos; direções de veículos; dirigíveis rias; roscas; suportes; táboas para pas- parada inclusive para solchões); pali- doa; solas para tacos; suportes,' teindm,,;
e suas partes Integrantes; dragas; sar roupa; tambores; tampas; tapêtes; teiros; p alitos, ' exceto de madeira' ou nais; tira -colos; tirantes; tubos; vatsest
eixos de direção para veículos; eixos tonéis; torneiras; trancas; trincos; tu- metal; p influa preparada; película virvasilhames; viras de calçados.
.1
de -veículos; elevadores; embarcações
bos; vasilhames; vasilhas
Classe; 38 31 i
gens; penachos: pendentes;. penduricae suas partes integrantes: . engates
Classe: 24
lb.ft; pirã; pires; piobagina; pluma Artigos: Papel, paleáo e seus artelatosa
de velculos,• esce.claa rodantes; esArtefatos de' algodão, _Unha- para esto;
pós para
d moldatem;
potes; a saber: agendas em branco; álbum, em
cotilhas; estrillhos d evelculosm freios Artigos:
linho, Juta, sêda, lã , e outras fibras, pratos; aiejeiras; recipientes; reinas branco; argolas de papel ou pape,noa
4e veloulos; fronteiras para velouloa; mo,
furgões e suas partes integrantes; a Babar: adtano de pano; alamarea: al- Preparad is; resinóudes preparados: re- aros de papel ou papelão; balara da
guidões para veículos; hélices de vei- forges de pano; algodão para .alfaiate: vestimentos; rolos de imprensa; rosários; papel para enfeitar; bilhetes de inuraso;
emos; jangadas; lancil= e mias Par- atacadores; ataduras (exceto para fins sabões p ara uso na indústria; saldairas; bilhetei; de passagem; - bobinas oc pr.1;
tes integrantes; lemes; locomotivas medicinais); bicos; btilsaa; .bordados; saleiros; sangue cristalizado; selas; ser- blocos para anotações; olotos
Ira(
e suas partes integrantes; manivelas borlas; braçadeiras; brocados,' cadarços; viços
de café: serviços de chã; -serviços cálculos; blócos para correspu.ickaa,a; .
para veículos; mastros; molas' de capas para móveis: capas para raque- de janta';
sehviços para -refrescos: ta- blócos para desenhar; blocos para dama
velculos; motocargas e suas partes
capas para Instrumentos musicais; lhas; talheres; tintas, exceto das classes ver; brochuras não impressas cadertaaas
Integrantes; motocicletas e suas par- tes;
(exceto vestuário); ehuinaçori 16 e 17 tildas; tipos para Impressão; em branco; cadernos escolares; caos na
tes • integrantes; motociclos e suas carapuças
partes integrantes; motofur gões e de algodão; coadores de çafé; cobertu- travemos' Manas: varetas; vasilhames; para desenho; 'caixas de papelão; cit:pas
a uso partes integrantes; motoretas ras para cavalos, para pianos; cor- vasilhas; vernizes, exceto para lustrar e de papel; para documentos; capa' ckt_
e suas partes integrantes; naves e dões de qualquer tecido:. debruns; gra — de ' toucador; vasos; xícaras
papelão para documentos; carteiaS', rall
suas partes Integrantes navios e guetes: Mancos para vestuários; enchipapel; carteiras de papelão; cario alai
•
,
Classes
31
suas partes Integrantes Ónibus e mentos de pano; enfeites de pano; en- Artigos;: Tendas, lonas, correias de cartões de idenridade; cartões de vu. tas;
Wall partes integrantes para-brisa tre-meios; entretelas; estopas de algodão
transmissão de toda espécie, cordoalha e cartões em branco; cartões inuwest
de veículos; para-choques de veí- para
alfaiate; etiquêtas de pano; fel- barbante.
Material de vedação e man- cartuchos de cartolina, não de amuras,
culos; panda!~ de veicules; pedais troa para
limpeza;
festões;
filtros
de
de cambio; patrolelro e suas partes pano; fitas; titilhos; flanelas para lim- gueira, ai saber: adesivos para vedação; classes; chapas de papelão para : tuia
integrantes; pick-ups e suas partes peza; franjas; galardetes; galões; laças; aros- par 1 vedação; anéis; para vedação; diversos; chapas planográticas; (aleija%
Integrantes; pneumáticos de ,veiculos;
argolas para vedação; arruelas para em branco; duplicatas; encadernaçaas de
pontões de veiculos; radiadores para mechas; mochilas; mantas (exceto quan- vedação;
barbantes; betume para veda- papel; encadernações de papelão; edyea
veiculos; raios para bicicletas; rebo- do vestuário); mortalhas; nastros; nes- ção; banl itens
de campanha; buchas para lopes; cave:lucros de papel; envóhairoS
cadores e suas partes integrantes; gas; ombreiras, palmilhas; passamaria- vedação:. bujões,
de vedação; can4-tas; de pape1e4N etiquetas; faturas; falisa.,4 cie
reboques e suas partes Integrantes; rias; passamaneg pavios; .pingentes;
celulose; fõlhas de papel; folhai.. 1 de
remos; rodas de veiculos; selins; to- pompons; protetores de pano para col- cá s para garrafass-e frascos; cimento papelão;
fólhas índices; guardanapos tas
lete-1' para veiculos; tratores não agrí- chão; rédeas de qualquer tecidos; ren- re ataricl para vedação; cordas para fins
colas; trans; e suas partes integran- das; sacas, sacolas; sacos, :daninhas; diversos cordéis para . fins diversos; papel; ingressos de papel ou cartaittia;
tes; troles; troleibus e suas Partes
cordoalliia e mgeral; cordões; correias de lenços de papel; livros comercial ens
integrantes; tracks e UM Partes in sutaches; telas para bordar; tiras; vis- transmiss No em geral; enxárcias; esferas branco; livros de contabilidade; it V roi
2E1
XE/gel
-tegrans;võe uasprteinpara vedaçilo; fitilhos para vedação; fiscais em branco; livros- não impre.i•Sas:
Classe; 27
tegrantes; vagonetas e suas partes
de papelão; maletas; matabort:not
integrantes; varais de veículos; va- Artigos: Artefatos de palha ou fibra, a forros para vadação; fugalaça; gachetes malas
notas fiscais; notas promissorias; ornam
para
vedação:
guarda-sol
de
praia;
guiretas para veículos; veículos
saber: assentos; balaios; blocos; caixas;
Classe: 23
calços; centro de mesa; cestas; cestões: tas; lon s em geral; mangueiras; man- mentos de papel; papel absorvente; papel
Artigos: Tecidos em gera/ a saber: cestos% chicotes; discos; encostos; enfei- gotas; massas para calafate; Massas para altiraço; papel aluminizado; papel f.i.,t lo•
aparas de tecidos; batista; fazendas
esteiras; esteirinhas, estojos; fios de vedação; :material de vedação em geral; fane; papel crepon; papel carta; apel ,.
em peças; falar; linhagem; marim; tes;
pita;
guarnições para móveis; molas para vedação; pálios; pestanas de linho; papel de seda; papel encerado;
musselina; organdi; paca; pano cou- gigasgabiões;
de
vime;
joeiras; malas; maletas; Para ved la go; ralhas em geral; tampoeg papel estanhado; papel higiênico; papel
ro; panos em peças para qualquer
para velaçãO; tendas; tiras para -veda- impermlavel; papel linha d'água; papel.
fim; percal; percalina; retalhos de protetores para cama e mesa; rachichos; ção;
tubo.; para vedação; tubulações para para desenho; . papel para embrulho"
tecidos; sarja; sarjinha; tafetás; . te- cebenques; recipientes; rédeas; - revestivedação; válvulas simples para vedação. papel para encadernação; papel phrta cidos em -geral; tecidos para quaismentog sacolas; sacos; xergas
quer fins de peças; tecidos revesti:escrever; papel para impressão; palitei .•
Classe: 32
Classe: 28
dos de qualquer material; telas em Artigos: Artefatos 'e produtos acabados Artigos: jornais, revistas e publicações para qualquer fim; papelinhos para ati
peça exceto de metal, resuttantee de de origem animal, vegetal e' mineral; em geral. Albume • Programas radiofô- variados; passagens de papel ou' casta*
tecelagem. tussor: veludo
artefatos de substância! .quiraicas, a nicos. Peças Teatrais e cinnematográ- lisa; patas de cartolina: pro'naissairial
Classe:. 22
fica: almanaques; álbuns impressos; ca- em branco; recebas em branco; rocia
Artigo: Pios em ' geral para tecelagem saber:- açucareiros; alcatrão preparado lendários;
catálogos; crônicas impressas; -plantes de papel; recipiente de papelão"
apara 1" 1 C^TtV1,1 ikI llas de costura, para as Industrias; an i:is, exceto de outras classes; apopli:ng nara água: a p a- designação de filmes; designação de rosetas de papei; rblo de papel; rõtnicl
rara b- a -te-, cern 4..rf"r‘tab6.tn, a sa1 rfne ara gai.4., relhos urra
fi
-1.•
h "•
peças teatt.ais; discursos em/mimos; Ia de papel; sacos de papel; talão de alhos •
,---rr4
al para tac.lawan; fios plétiliCOS aparelhos ira
Ihetbs inunessOS;, !Cainhai InIRTIPag gtagilUS talão de ingressos; talão 'eld
jouLG 4tvot:::111.47'.3
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n3a-tgens talão de promissórias; talão forma de móveis; porta-chapéus sob hidromel ali:radico; ldrsche; kuniiitel; lie
e radiogramas; talão de recibos; talão forma de =ameba porta-cinzeiros sob cara; =tasquinhas; nectar alcoólico;
tzLegranias; telegramas ent . branco; forma de móveis; porta-auadros sob parati; pipermina ramehes; quinados;
J de cartão; tubos de papd; tubas forma de móveis; porta-retratos sob rum; sucos alcoólicos; vinhos; aaaaa;
jle ¡ataca:to; tubetes de cartão; tabetes forma de móveis; porta-roupas sob forma
whisky.
e tiapei; tubetes de papelão; vasos de de móveis; porta-sapatos sob forma de
• • -C lasse 43
t
ca
a
alba
ou
.
papelão
.
..
Ç
veis;
prateleiras
formando
uns de
mav
móveis;
porta-vasos
sob forma
maha
e Artigos:
Refrescos e águas naturais a
raase:
39
. ''
ft rtiVos: Artefatos de borracha e &pslchés; pules; sofás; sumiers; roupeiras; artificiais, asadas como bebidas, a saber;
aura" percha. a saber: anéis; argolas; travesseiros; vitrines sob forma -de águas gasosas; artificiais; ,aguas gasosas
naturais; águas ;mgr:catana& naturais;
-.
. r.)sii arreios; assentos:- bacias; bases;
naveta. .
águas taturais não 'medicinais; bebidas
izas; calços; câmaras de ar, acata
.
Classe:
41'
espumantes sem álcool; bebidas não aii as; boroas; balsas; braçadeiras; cabos;Artigos:
Substâncias allmenticias e seus comais; • essênc ias para refrigerantes;
aa veiados c máquinas; Canudos; preparados.
Ingredientes ale alimentai. 'garapa; g ingar-ele; grosam; guaranás;
. atros
de mesa; ,chapas;
chicotes;*chua
alimentícias, a saber: abacate: hidromel como refrigerante; refrescos em
tas; chuveirinhos;
chuveiros
comuns;Era:e:avias
abacaxi; abio; abóbora; abricd acarajé; geral; refrescos em pó; refrescos em em,
rreias
(exceo
de
transmissão;
de
máacelga;
açacar; agrião; aimpinu alcachoe rape; refrescos. :içados; refrescos prepa.,
-Mas e de vestuário); cubos; caibas;
2deiras; descansos; desintupideirata dia- Era; alcaparra; aletria; a/fae; alho; ali- radas; refrigeranta; sodas; sucos de frui
mentaçala para aves: alpiste; ameixa;
ttui para, bebidas; xaropes 'para
s para mesas; elásticos; encostos;
.... amêndoa; amendoim; amido alimentício;
.vólucros;
esferas;
estrados
(exceto
angt;
araruta;
arroz;
aspargo;
assados;
.Crelass
frees"434
pates); esgunchos; fias, exceto para avara,
aves
abatidas;
-avelãs;
atum;
Artigos:
. manufaturado ou não.
alagam e elétricos; vim:ações para azeite; azeitonas; bacalhau; balas; ba. ArtigosTabaco
para fumastes, a saber; acende_
óvais e similares; lancheiras; lenda;
bananada; banha; batata; baunilha; dores de cigarros; bouilha
ra pa
chita•Saneia; znanoplas; mochilas; peru nana;
beterraba; biscoitos; bragais; to ou cigarro; cachimbos;
carteiras de
Cato de máquinas: . e de veículos; pra-, batalha;
a
brócolis;
bolachas;
Mos;
bombons;
ua,. businar -placas; . pneumáticos;
couro ou metal para cigarro . ou chame
chos; caças alimentícias; cacau; café; tos; . carreiras de couro ou metal para
• afeateiras (exceto
para
bengalas
e
uaccia,,chuvas); protetores (inclusive capa camarão; canela; canja; canjica; fumo ou rapé; charutaria; charutos; cii.
caqui; carambolas; carainelos; carnes
e mesa); recipientes; rem- frescas, saca e em conserva; castalha; garraras; cagarrilhos; cigarros; caneiros;
i..cannirodas:
entoa;
exceto 'de máquinas e cebola; cenoura; cereais; cevada;
ada; Cceva- cortadores de ponta de charuto; eucalipe
veicular adizior sacos (exceto de dinha; chã; cheiros alinienticiosa
preparado para cigarros; ervas para
chispe; tal
médico); saltos; solados; solar. damascos; chdrrascos; coaaa;
fumar; filtros para piteiras; fõlhas de
lhd
ao
cc;
pateia tijelas; toalhas; adua; vasos. cobuinelos; calorantnes para alimstos;
m m, fumo; loa/orara; ' fumo; Isqueiros; mera
colorau; cummitus; compotas; condime
Classe: 40
tal preparado para cigarro; papelinho
gos; Móveis de metal, vidro ou tos para alimentos; confeitos; couve; cortado e preparado para cigarro; palha
radeiras, estofados ou não. a .saber: arava; cremes; &mesa droPs; eadma' am
Para * dganys; Piteiras' Parta-clara";
cokboados para navais; -almofadas
_, espinafre; asseadas alimentícias; extrato garta-eigarr"; garta-fam°; Parta-1'40!
a móveis; aparadores; armações aou
rapé;
tabaqüeiras; tabaco manufaturado
tomate; extrato de carne; extrato de
de móveis inclusive para uai* de
fruta; ervanço• eiva-doca ervilhas; faie ou não:. tubos' de cachimbo oa rapé
amiários; assentos acolchoados; bala são abatido; farelo; farinhas alimentidara
• ouse .5
s sob forma de móveis; bancas farinhas_ de cereais; farinhas de mam , Artigos; . sementes e modos peie agn.
•une; bancos de igrejas; bancos de
jardimá bancos - escolares; banquetas; dioca; farinha de man farinha de trigo; cultura, horiticultaa e floricultura. flea
bares sob forma de móveis; berços; favas alimentícios; féculas alimentícias; res naturais; a Saber; bouquets de flores
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sabão comum; sabão de areias &apua.
ceos; silicatos para Javancjerias; soda
cáustica; sulfato para lavanderia; tijolos •
para brilho e polimentoa•tinta para lusa
trar e polir; tachas de cara; vela de saca
.cara, eaperniacete, estearina, etc. Classe 47
Aál iios; Coa:bugiada lubrificantes •
subetândas e produtos destinados iluminação e ao aquecimento, a saber: álcool • carburado; álcool -carburante;
cool; motor; álcool *solidificado; azeite
para lamparina; benzina; briquete& come
bastareis; briquetes ,para aquecimento:
udu para fogão: carburantes; cara
vão vegetal ou mineral; cera para atonia
nação' coque; emenda para lubrificaria
'
tes; fluidos
para freio; fluidos para is.
queiras; gás c,ombe.stivel; gás para agua.
dmaito; gás para iluminação; gás soft.
dificado para combustão; iluminação ott
aquecimento, gasolina; geléia para lua'
brificação; gorduras para lubrifica=
luminaçao; graxas lubrificantes;
lubrificantes de qualquer espécie; óleoi
lubrificara; alias pipa amortecedores:
óleos para a valleos para iluminação; parafinas lubrificantes; perda
leo refinado; querosene; turfa,
Classe: 48
Ardeis.; Perfumarias, cosmético., de
toucador, a saber: absorvente deusa em
toucador acetona para toucador; afine
tadores de pelei das unhas; afiadores da
lâminas de barbear:afiado/a de nava.
lhas; águas de alfazema; água ale beleza; águas de colónia: - água -de lavandai
águas de quina; águas -de tosas; águas
de toucador em geral; água para embelezamento da pela; águas para maquila.
gama águas perfumadas; 'alfinetes para'
cabelo; alisadores de cabelo; alndscar
almofadinhas de cheiro:- amido perfumado; amoladores de lâminas 'e navalhas;
alam" sob formo de móveis; haftets; gfraido
intes, ' fita' liaes
flócora
" fiam
i 59; figos; dafilhõfesr; alen
illtai
p:stc°Prirattiole afirãSarr de
natae
atteger
ka; amónia perfumada; aparelhos para alisar
arcana; cabida sob forma de mameis; natura, secas, em calda ou em cansava; grinalda, de pena i naturais;
mudas de cabelo;' aparelhos para barbear; apare- •
.adeiras de molas; cadeiras com rocias; fatia; funções; galinhas abridasa g aquaisquer vegetais; .phintas em geral em lhos pra cachear cabelo; aparelho, para
,adagas comuns;
Cadeiras
de
balanço;
'cadeiras
debarbeiro;
badeins de dem,
roupas; gelatinas-alimentícias; . geléias vasas; sementas em gerai para plantio. cortar cabelo; aparelhos para escovai
a
geigelim; 06; glucose;
cabelo; aparelhos para frisar cabelo;
Classe- 40
aista; cadeiras de escritório; cadeiras alimentícias;
'para- banho; cadeiras para enfatuas; goiabas; goiabadas; gorduras alimenta' Artigos: Abrasivos para polir- águas aparelhos para Ondular cabelo; arminho.
de bica; sanitárias; alvavaiade para limpeza; al. para Pó-de-arroz; atomatizadores de
das; grgraik's qiimentlek"; grão
cadeiras
para para
inválidos;
' cadeias
guando;
h°gIes; hortaliças; 1165"3; velarMa amida Para lavandaria; anil perfume; bandolina; barbas postiças (ex.
aliticos; alias sob foram
de móveis;
juliana; lagosta: laia-24M httiainioe: lega' areia fina para polimento; azul para la- ceio carnavaleras); batom; baladas paz.
aras
paratelevisão
radio, sob
ines; frite de cabra; leite de vaca (In vandaria; barriesa para lavandaria; ba- liças (exceto carnavalescoà); bonifica,
ixas para
sobforma
formadedemóveis;
mó- 'tratara,
em pó ou condensado); lentilhas; neca de cera para polimento; briquete dores deperfume; -brilhantina; cacheado..
ar camas com molas; camas com língua; linguiça;
lombo; louro; maças; para mim bamidores; buchas para po. res de cabelo; cauda; carminado* da
as:
camas
comuns;
camas
hospitais• camas para enfermos; camiseiros; ma
s;
carrão; mandioca; mangas; maateiga; lir;
cera de lavanda; cara . para cansara toucador; cara depilatória; cosméticos:
marmelada; mariscos; massas var brilho; cara, para lustrar; cera para crayon para maquilagem; cremes para •
apés; cantoneiras; carrinhos, mesas Margarina;
massas de tomate; 'massas -par composições 'para brilho; campo- toucador; cremes para massagens; creinclusive para refeições e para escri- alimentícias;
para sepaa mate; Méli melado; milho; siities . para conservação . de móveis e mes para pele; cheirosa cílios postiçosa
nas); colchões; colunas;
.
cõmodas:
,alos; criado-mudo; mastaieiras; diz- miolos; miúdas de animais; Mocotó; atacamos; ccanpomom para lavagem; corantes para cabelo; corantes para peles
malhos alimentícios; moluscos alimenta. composições para limpeza de mameis e cortadora de unha; cosméticos; cristais
ecas
sob de
:arma
de móveis;
dispensas dos; mortadela; mostarda; nabiça; nabo; rendias; • detergentes; afagas para para banho; dentifridosa dePgatialaar
alarma
móveis;
lavra .clormitóa" "cada; óleos allatentld°s; Pokr; animal; esponjas de aço para po- desodorantes; dissolventes para toucador
; escostos' estofados; escabelos; era- nozes;
ostras; ovos
cozidos, frito, ou quentes;
esponjas , quimicamente preparada elixir para pele; emulsões para touca• escrivaninhas; espreguiçadeiras:a-eia pão;
tes; estofamentas para. móveis; atra-.. gaum pastilhas;
p.a"; *abatidos;
"1" Para Polir; . farinha para -11xiviat féculas dor; esmaltes para unhas; estancia .pera.
pêssego;
peixada;
peixes;
pepino;
lixtvia.
flanela
quimicamente
pre- fumadas; -extratos perfumados: escavas
i),de cama; etagerem t
perus; pescados; pickes: pimenta; pinem-para
parada
pari:
limpeza;
fósforos; goma
de toucador para banho; escava* de
abffic Para copa e cozinha: gement.- tear pipocar pirarucu; polenta; pralinés; para lavanderia; graxa
guarda-casacos; guarda-comida. para couro; ser toucador para cabalou escavas de toa.
produto. alimenticios para pato., madeira, etc; giz para sapatos; Cador para ditos: activas de toucador
uarcla-louças; guarda-discos sob forma presuntos;
conservar
' alimento.;
pudins; queijos; hidreaddo de sódio; lã de açoa para par; para pestanas; escavas de toucador para
2.. u . õveir guarda-roupas; .guarda-sapa- quiabos;
babadas;
rabanadas
;- rabanete; liquidas detergentes: lixívia; lixa; mas- sombrancellms; esetivas de toucador.
•.a.;:- auarda-vestidos; mapotecaa sob a rações alinieriadas: rmões balanceadas
las para brilhar; mamas para lustrar; para roupas; escovas de toucador para
orna de ~eis; mesas ' (exceto de uso para an
'n..ivo.Cal jogos); :netinhas; meirinhas
; snisicim
hnalsi eePalh°;
; sandtdcaaa
rins; saic;ai.di
salamee;
pama massas Para Polira Material abrasivo Para unhas; estojos de barba; antojos para
palha dela para lustrar; óleo& para lua- manicure; estojos para- tratamento de
cabeceira;
de . escritilel°;
carthas
com"linhas
- roda (ladrava
para salga; soja; scomq : sorvetes: tallaarlan trar; óleos para limpar móveis e cena unhas; ater perfumado para toucador
avario e restaurantes); macho; mu
--1- tagi6ea;
temgêrcks; "leirli" tomate; sitio.; palha de aço para ;Mar; pano de extratos (perfumes); ferros para frisar
íis grandes. sob _forma, de muda; torrões alimentidos; tortas alimentícias: aliem pano de vidro; pano esmeril; pano cabelo; fios para limpeza de dente. fiveQuadros sob teima de móveis; móveis Seig2;
-arttqlm;
. uvas;vagens; vina": aultaicamente preparado para tirar mau- las para cabelo; fixadores paraacabelor
as:opas
ahmentacion—aarques;
ost uários sob forma de za6vele; mei echaa;
pastas para akar
dar e conservar brilho; fixadores para bigodes; fixadora para
eis de - cozinha; móveis de jardim;
• .
pastas para lustrar; pastas para polir dlios; fixadores para pestanas; fontes
eiveis de Varanda; mõVear para =osol.•
Glasse .42
pomadas para lustrar; pomadas para de toucador; fundar:ries perfumadas;
os; meareis para hospitais; MóVitil Major Bebias alcoólicas 'e 'fitrettAta- pomadas para !placar; pomadas para ganchos para ondular cabelo; gelatina
ra igrejas; móveis- para rádio; móveis das. a saber: --a .aguardente saias; adir; pitiè, para dar e conservar brilha; para toucador; geléias de toucador; geara, sala de jantar; naõveis para sala de apelada" . aogaceira; batidas; bebidas pós para . lavar; -pós para lustrar; pós léias perfumadas; glicerina perfumada;
isilai: móveis para sala de espera; alcoólicas não medicinais; bebidas for- para polir; potassa; preparadas para dar glkogelatina para- toucador: goma para
óveis para televisão; móveis para veie alentadas não -medicinais; biteer; brandv; e :conservar brilho¡ preparados para la- cabelo; gominas para toucador; gramos anão sendo partes destes): maiô- cachaça: cervejas; chofrar cidras; co- var.: . preparados para latira; - preparados pos para cabelo; inalantes perfumados;
s , quando miavas; otomanas; penteia duques; faneis genebra: genebrita: gen- Para Pabr: Pra:medas Para tirar man- incenso; lâminas para -baxaa: laaolina
• poltroaas; e'portaaab
iiaalma gim.; grieuieri
pra
tirar ferrugem; pahunada; laaça-perfume (exceto de
akoólico: _g:Li-wa; i thr,s; rul;....-aucã
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carnaval); lápis para barba; lápis para 'crianças; fichas para jogoa; fiqurinhas
N' 625007
Classe: 1
bigodes; lápis para cílios: lápis para ma- para armar e para jogar: flechas para
Artigos: Si :1 sta , ,c ias e i' ''t u ssass
quilagem; lápis para iábioas lápis para esporte; floretes para esgrima; fõlhas
as paias
.0 de usais:lias:.
pestanas; lápis para sombrancelhas; lei- impressas para recortar e armar; futePreservativos ittplONIJS, eleni, .5, lig!
tes para embelezar a pele; limas para bol de mesa; gangorras; gradeados para
pastosos, UT,111111:1(105 ou eia pc pdr,t
unhas; líquidos para uso toucador; lixas brincar; grades para ginástica; guisas
tegtr Di:tdeira e corpos oruânitna L
n a.tra
para unhas; loções para toucador; luvas para crianças; halteres; bolas para iscas Requerente: PlaLemp-Planejausento e apodredmeato : niôto,
iu..;e:tos e iniks
para banhos; máquinas par alisar cabelo; artificiais; joelheiras para esporte; jogos Acessória de Empreendimentos Ltcia.
prociotos omin .,icos para pnaeLocal estabelecido: Guanabara
máquinas para cachear cabelo; máquinas de quaisquer espécies; lança lperfume para
ger os inales:ais de construções
Classe:
50
para cortar cabelo; máquinas para esco- carnaval; linhas para pescar; loterias;
var cabeça; máquinas para secar cabelo; luvas desportivas (para box, bascbol, Artigos: Objeto: — Planejamento e deterioraçao de decad.énda.
quinik
Acessória de Empreenditasatos
p- r,1 preservar e insin1z..1
mucilagem para sorabrancelhas; obreias, etc.); marcadores de escore»; marionedeir;., 5 est geral. preintraç;.0 ii
perfumadas; óleos de babosa; óleos para tes; máscaras carnavalescas; mascaras
Nt 825008
banho de mar; óleos para cabelo; óleos para esgrima; mesas exclusivamente para Requerente: Filmotec Serviços Jornalia- para pr,x erv :oo de in..ideir.is e til..
produtos
para pele (não medicinais); óleos per- Jogos (bilhar, dama, roleta, snoocker,
ticos Sociedade Civil Ltda,
p . odutos ruimiikus
fumados; °aduladores de cabelo; papéis xadrez, etc); miniaturas de quaisquer
Local: Guanabara
o bolor. o VIM° e os faaaos. p ,„
empoados para toucclor; papéis perfu- espécies, para brinquedo; mobilias de
Classe: 32 e 33
salinos a
mados; pastas dentifricias; pastas para brinquedo; móveis de brinquedo; pagabarbear; pastas para cabelo; pastilhas de gaios de papel, e pano; paralelas para
N 825009
2
cheiros; perfumes; pentes; perfinneS eia exercidos: passatempos; patins; patineAssuo::: !‘,..1 :bas,
latiri a
geral; pestanas postiças; petróleo .para tes; Nus para ginástico.; paus para jodas, slali.madures. riaore. Limas 1" ta
toucador: pinças de toucador; pinças gos: peças de jogos; pedras de jogos:
grici ilim ri', »rsodassi ares samt odoi-, •
para pestanas; pinças para unhas; pin- peit:11:as de esgrima; peças de jôgo; peso
1PRE'll.—cAL
terminadores de pra .J..s
céis para barba; pinicas; pinturas para para atletismo; petrechos para educação
s
Indiietci Dramil eira
solo, futiuit.iclas,
cabelo; bigodes; barbas e pestanas: pin- física; petecas: piões: piorras; pipas
wirmic.d.ii- •
insetiftla . s.
turas para rosto; pá-de-arroz; pomada (papagaios); pistolas de brinquedos;
t -• ‘1,
óleos deis:ui:ta:11'es.
não medicinal para cabelo; pomada nao placarei para jogos; planadores de brinid.ms.
Regilk
rentt::
Prema
-Preservz-u,,:io
de
Ma
rados
para
de
Unir insatos, preservat
medicinal para a pele; pós para limpe- quedo; protetores de corpo para atletis3
deiras S.A.
para madeiras, sailf,aos e sabstaaca;
za dos dentes; pós parapolir unhas: pés mo; protetores para uso em esportes;
Estabelecido em: São Paulo
mica para imalear imislafras.
para uso em toucador; pompos para pó quebra-cabeças; nasalares; recortes para
,
ClaSSC: 1
de arroz: preparados para cabelo; pro- armar; rêdes de caçadas; redes para esN 825.
.
dutos para maquilagem; púcaros de tou- porte: sécias para jogos; sécias para pes- Artigos: Substanci..s e prep,ir,,ções tiniIniCilS para preservaçào, de madeiras:
cador; pulverizadores de periumes; r-- ca; relógios de brinquedos; revólver de
aoVos aquo;sos. oleosos liquido%
des pua cabelo; regenadores não me- briaguedo: rifas; rodas quando brinque- Prescr
pciNt0508. j rancIados ou ein pó para prodicinais do cabelo; removedores de do; roda para jogo.s; roupinhas para
cutícula; rouge; sabões cientrificios; sa- bonecas: rugby; sapatinhos de boneca: teger ma eiras e corpos oruánicos conbões para barba; sabões perfumados; sa- serpentinas de papel para carnaval; tra apodiecimento, mofo, insetos e inflobank tas não medicinais; saboneteira; shoting bali: skis; soldadinhos; tabelas mabilidc.dg, produtos quimicos para proesachetss; sais peritunados; saquinhos cie de bilhar: tabuleiros para jogos: tacos teger os materiais de consta-soes contra
cheiro; secador de cabelo: eshampooss; de bilhar e snoocker: tamboretes para deterioração de decadência, produtos
sombrancelhas postiças; tabletes para jogos; tarrafas; tentos de jôgo; tômbo- quimicos para preservar e iinuinzar malimpeza; de unha; talco perfumado; te- las; tornozeleiras; trapézios; tróias: va- deiras em geral, preparação química
souras para tinhas; tijolos; para unhas: gonetes: de esporte; varas para jogos; para preservaçãu dc madeiras e tintas.
produtos quitnissas Impermeabilizantes,
tinturas para cabelo; tônicos capilares
velocipides.
produ ..s químicos indicados para evitar
não medicinais tranças de cabelo; traveso bolor, o mofo e os fungos, produtos
N' 825004
sas para cabelo; unhas postiças; vaposalinos e ;oleosos para p reservação de
rizadores de pó de arroz; vaporizadores
Requersnte: 135 ton imitis:ri:11 Rir:- 3.
madeiras.de perfume; vaporizadores de talco; vacéutica Ltda.
Classe:
2
sos de toucador; vernizes para unhas;
PEPSI — O SABOR
Local . Rio de Janeiro
Artigos: Para distinguir: adubos, antivinagres aromáticos
fungos, bactericidas, defumadores, desin- Nome vomercial, de uctardo com a
PRA FRENTE
digo da Propriedade. Industria
Classe: 49
fetantes para agricultura, de: odorantes
Artigos: jogos de tôda a espécie. Brinsanitários, esterruinadores de pragas, ferN
quedos e passa tempos; petrechos e artilizantes ,do solo, fungicidas, fungos,
tigos para fins exclusivamente desporti- Requerente: Pepsi-Cola Refrigerantes gessaicidaS, inseticidas, insetifugos, miLtda.
vos, a saber: aeroplanos de brinquedos:
crobicidas óleos desinfetantes, parasitiLocal estabelecido: Guanabara
álbuns para colorir; álbuns para recortar
cidas, preparados para destru,r insetos,
Classe:
43
e armar; alteres; alvos para jogos e
preservatiVos para madeiras, sulfatos e
tiros; anzóis; aparelhos de ginástica;
N9 825005
substância quimica para imunizar
aparelhos de soltar pombos; armação
madeiras.
Indústria Brasileira'
para passatempo; armadilhas para aniClasse: 4
mais; armas de brinquedos; arcos para
Artigos:
rara
distinguir:
abrasivos
em
PEPSI • DA MAIS
jogos; assobios; automóveis para crianbruto, arg la, bauxita, breu, caolim, cas- Requerente: Instant° de Angeli do
ças; aviões de brinquedo; balanços; bacas vagai is, céras vegetais, enxofre,
SABOR A SUA VIDA
Brasil Produtos Terapêuticos S.A.
lisas; balões; baralhos; barbas (quando
gomas mn bruto, grafite em bruto, isoLocal estabelecido: São Paulo
máscaras carnavalesca); barras para estermlta, laca, !ater, liquidas de plantas,
Classe: 3
porte; bastões para jogos; bilhetes de
madeira risunizada, tõsca ou lavrada,
loterias; abobsleighsa; bolas para quais- Requerente: Pepsi-Cola Refrigerantes óleos em rato ou parcialmente prepara- Artigos: Um produto farmacêutico indid
Ltda.
como antiflogistico, anti-infecciod
quer jogos; bolinhas de gude; bonecas;
dos, 'polpa de madeira, resinas naturais, cada
Local estabelecido: Guanabara
so, antabacteriano e mucolitico
bonecos; businas de caçados; caixinhas
]
sllicato
'
e
xisto.
Classe: 43
de música quando brinquedo; calçados
N. 825.039
a
N9 825012
para bonecas; caneleiras para esporte;
N 9 825006
caniços para pescas; carrapatas; carrinhos para crianças; carrocinhas de brin0 !NI 01P rtEM A...
quedos., carrosséis; cartão impresso para
recortar e armar; cartolina iraprenssa
Indailtria Brasil eira
parar acostar e armar; cartões para jogos; chocalhos; abcissas para tiro ao
alvo; coletes para esgrima; confete; co- Requerente: Eletrônica Tele-Max fada. Requerente: Prema-Preservação de Madeiras S.A.
pos de dados; cordas de pular; cordas
Local estabelecido: Guanabara
Estabelecido em: São Paulo
de tripa para pesca; cotoveleiras para
Classe: 8
C20,
‘A
(°1
esporte; coxciras para esporte; cuícas;
Classe: 4
110
dados; dardos; deslizadores; discos para Artigos: Actinometros, acumuladores, Artigos: Abrasivos em bruto, argila,
t?'
vc%
Jogos; dispositivos para marcação de adaptadores, aerometros, alternadores de bauxita, breu, caonin, cascas vegetais,
Jogos; divertimentos; dobadouras para corrente elétrica, alto-falantes, amperi- céras vegetais, enxofre, gomas em brupapagaio de papel; elástico para ginás- metros, amplificadores, analisadores, an- to, grafite em bruto, isotermita. !ara, Requerrente: Produtos Quina i.,u.5 e raro
macêuticos Inaf Ltdn.
tica; escorregas; esgrima; espelhos má- tenas, aparelhos de televisão, rádios, má- latex, liquidosd e plantas, madeira imuLocal estabelecido: S. Pz.,J.,
gicos para diversão; espingardas de quinas de lavar roupas, geladeiras, fer- nizada, tôsca ou lavrada, óleos em bruClasse: 3
brinquedo- estojos de jogos; fantoches ros elétricos. enceradeiras, batedeiras elé- to ou parcialmente preparados, polpa de
Artigos: ao produ'A
para diversão; fateixas; ferramentas de tricas, garrafas térmicas, fogões, gravara:,.
madeira, resinas _naturais. silicato e cedo ao tratamento
brinquedo; fesrinboa de engomar para
dores, lâmpadas.,

PLAC EM P

Z1

TELE:AS!,

TELE-MAX

Xisto.

144011 112anif:s ; ,,,

"- •
DIÁRIO

62 Quarta-feira 3
N. 825.040

Marron

-

Perfumes do Brat 1:i ec.pierepte: Valery
sil S.A.
Local estabelecido: SãoPaulo
,
Classe: 48
'',A1 i9 os: Agua de colônia, batons, cre'sues para a pele, cosméticos para a
dorantes, esmaltes
'pe e, depilatórios.deso
p..'. unhas, escôvas para o cabelo, dentr:. fixadores para o cabelo, loçõerl
p:afl barba, loções, perucas, pó de arro pastas tentifricias, rouge, sabões e
EL:'...anetes perfumados, sais perfumados.
talco perfumado
N. 825.041

•
t•-

Grei 511 I
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Mulas; blusões; boinas; boleros; bonés; leo, creme evanescente, cremes gorduraborzeguins: botas; cachenez; calçados; soa e pomadas, para limpeza da pele
calças; calcinhas; calções; camisas; ca- com niitquillage • depilotarlo, desodoranmisas de fõrça; camisas-pagão; camise- te, vinagre aromático, pó de atroa e
tas camisolas; camisolõesi canos de bo- talco perfumado ou não Japis para pestas; (perneiras) capacetes; capas: ca- tana e sobrancelhas, preparados para
potes; carapuças, cartolas; casados; ca- emlesar ceias e olhos, carmim para o
sacas; casquetes; casulas; carolas; cha- rosto e para os labias; sabão e (leme
les: ^paus; chinelos; chuteiras; cintas; para barbear, sabão liquido perfumado
cintos; cinturões; clergy-man; colari- ou não, dentifrício em pó, pasta ou linhos; coletes; combinações; corpinhos; cozido; sais perfumados para banhos,
cuecas; cueiros; calores; dolmaas; domi- pentes, vaporisadores dee; som
nós; echarpes; espartilhas; estolas; fali.; de louro, maquinhos pai:mil:fol. preradas; fardamentos; fardas; fraldas; fra- parados em pó, pasta, líquido e tijolos
ques; galochas; gandolas; gorros; guar- para o tratamento de unhas, dissolvenda-pó; gravatas; hábitos; japonas; ja- tes e vernises, removedores da cuticula;
quetas; jaquetões; lençós; libras; ligas; rouge ,arminhos e esponjas; tinturas
'ingerias; luvas; macacões; maillots; para os cabelos epreparados para desandriões; manípulos; mantas de uso colorir unhas - ,cilios e pintas ou sinais
artificiais
pessoal; manteaux; mantilhas; mantos;
martas: martinhas; meias; meias conpec14. 825.04R
ções; modeladores; pelas; (ponchos
ves), paletós; pantufas;„ paramenta
peignoirst j.elerines; 'perneiras; peugas;
pijamas; panos; peitas; polainas; ponchos; puloveres; punhos; quapis; quimonos; regalos; renarcls; robes de chAtnbre: roupas brancas de uso pessoal;
roupas de baixo; roupas feitas;, roupas
para esporte; roupões; saias; sandálias;
Indústria Brasileira,
sapatos; sôbre-pelizes; solidéus; Floris;
shooteiras; slaks; sobretudo; Staines;
soutiens; suciar; inumas; .ausRensóriota
talem; talabartas; tiaras; togasi toucas; Requerente: Dreher S.A. Vinhos e
C.hampanhos
•
tiniras; turbantes; uniformes, vestidos;
Local: Rio Grande do Sul
' véus; visons
Classe: 42
N. 825,046
Artigo: Aguardente, aperitivos, biter,
conhaque, fe.rnet, gamados, genebra, pia,
1-1, licores, (afinados, rum, suco de
uva cotb álcool, uísque, vermute, vinhos
Santa
e vodka

re o s

82.5.C,
•\

Inattetria

Brasileira

.

indústria de
Malhas Ltda. .
S. Paulo
,,; Local: estabelecido:
Classe: 36
Aritgos de vestuários, de tôda aorta,
inclusive de esporte e para criança, a
s,, ber, abrigos quando vestuários; aga.
, ral hos; alvas; anáguas; aventais; babydoll; baratas.; batas; batinas; bermucl.p;

klz tNuerente: •'Puilterpa

Gane: 11- Artigos: Artigos da duas
Classe: 12
•
Artigos da Classe
Classe: 1.8
Artigos da Classe
ArtiCgos
iassia; '2C11asse
Classe: 23
Artigos da Classe
Artigos
egol"se
s da C381asse
.C/asse: 44 - •
• Artigos da Classe
Classe: 50
• Artigos da Classe
N9 825.053
R,equirenté: Lanches "Saers" Ltda.
Local Estabelecido: Guanabara
Classe: BQ
Artigos: — Preparo e ou comércio da
refeições ligeiras, lanches, salgadinhos,
doces; vitaminas, refrescos, café, bebidas alcoólicas e ilflo alcoólicas, artigos de charutaria e outros do gênero
N'í

•Sociedade Lomercial
Alimentícia Ltda..
Requerente: Sociedade Comercial Alimentício Ltda.
Local estabelecido: Rio de Anidro
Nome Comercial
1\l'? 825.055

ttequerezite: A. D. Schinesck
Local estabelecido: Guanabará
Classe 13
Artigos: Aves e ovos em geral e pe• .
quimos 'animai.
N 9 825.056

Indústria Brasileir g •

j2 MB
Réquireriie Ind lar a e Comércio de.
Café e Ge: •Nos Ltda.
Local do estabelecimento: R.'
Classe: 41
Requerente: Indústria e convirei*
"Limpex" Ltda.
Artigos: Café em grão, torrado e moldo
Local: Guanabara,
N 825.051
N ç 825.057

80MBRILHO

/

° litTgeTBRPÀ

de 1968

Bárb-ara

Grupo Riogrançiense de
Local . estabelecido: RGS
Classe: 59
RzMio de Atividade: Empreendimentos Requerente: Ernesto Neugebauer S.A.
•
-- Indústrias Reunidas
Imobiliários
Local estabelecido: RGS
N 825042
Classe: 50
Ramo de Atividade: projétos, consexuções e execuções de obras públicas e
particulares, incorporações imobiliárias,
11
Brasileira
'Inditatift 13
administração técnica, bem como o comércio de materiais de construção em
geral
Ilt, ,. crente: Ouriço S.A. Irical,tria
Comércio
N. 825.047
Local estabelecido: São Paulo
• ,
.
Classe: 6
.
35
g os: Escovas circulares; escovas rol'Arx;
t..i'vas; escovas para dinamos; escovas
para rotores; escovas mecânicas; ascotx,...,, para máquinas; industriais; êmbolos :escovas em discos para máquinas;
.i)..ra • padeiras rotativas; máquinas lixadonr: s : polias; rolos partes de máquinas
1- Classe: 46
- 4.
ArCaost Abrasivos para polir, areia fina
pata polimento; burlas para polir; es. Requerente: Mut. do Sampaio.
• 'Local: Guanabara
_tricr:1: esponjas de aço para polir; lã
itie aço para polir; lixas; material abra-, Sinal de Propaganda: O.
rollifo para polir; palhas de aço para
•
Classe: 33
I
Polis
.1!
i,
Classe: 10
istigos: Escovas circulares; escovas
ara uso em aparelhos e petrechos de
entistas; escovas tiara máquinas, apa,... .rêllux1 apetrechos de medicina
L
N. 825.045
tinte:

Janeiro

Requerente: Pedro Goram Braga
Local: Guanabara
• Classe: 48
Artigos: limpesa, Lá dá A9o.
N9 825.058
•-•
~moo 111~~

crente; Santa Mia Tea441 8. Affl.
tocai: N, do Rio
Requerente: Maria de Lourdea &MON
amua
. 28
Locai do Estabelecimento: Sergipe
Artigos;
Tecido
de fibra sintético $t
Indilatria
Classes 41
acetato com rayon *cose.
rayon
Ar,tips: çafe em grão, torra42 moio
„
N°825.050
Requipente: Maria de Lourdea Vidra
R825.052
•
de Castro
Local Espirito Santo
'
Classe: 48
- . e
L'Oseaaa, extratos, brilhantinas, óleos.
....(deiQuardk
remes, afbonetes, perfumes, essências,
água de Colônia, Signa de toucador,
Requerente:
SEG — Serviços Espe4.
água de beleza, ágga de quina, água de Rffitonnen tei Café Amazonas Ltde•
ciais de Guarda Ltda.
tocai:
Guanabara
.
rosas ,água de alfacema, tônicos para
Local: Guanabara.
Classe: 4
Glaasto• 33
os cabelos it para pele, bandolinas.
Artigos da Classe
— tul
ti o de ii;stabelecimento
coomégw, flat2r de ptaXab, pet
. -

0E W SN'tcos Especiais,

Qu arta-feira 3

10 825.060
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825.085

de colônia água de quiris, agua de
rose.s, -água de alfazema, agua para
após o barbear., água para maquilage água da lavandas,- oaton, urilnantina, cosméticos, cremes para
barbear, ca rain, creme, pós, pomaINDIISTRIA BRASILEIRA
das liv.-sei para o embelezamento
'(4:1 Ltda. da cútis, de:adoraras:as, delatifricios,
-: ler- ,
depilatórios, escovas para dentes,
Local: C:-::nabara,
cabelo, tenho. roupa e unhas, esRequerente: Auto Roi Ltda.
C1 .2,sze 3 -sências, extratos„ esmaltes para
Classes: 8 — 33
Artigos:
Produtos
farmacêuticos
era
Título de Estabelecimento
unhas, esponjas, fixadonas para o
geral
—p.
cabelo, cílio, pestanas e bigodes, peN," 825.066
N9 825.06/
tróleos perfumados para o cabeio,
preparados para conservação e limpeza dos dentes, pele e cabelos, pentes, pó de arras perfumes, rouge, sabões e s.a.sonetes perfumados, abanepoo, sais perfumados para banho.
tinturas, para uso em toucador, vernizss para unhas, talco
ia
Ceara
de
Requerente:
Paulo
Roberto
de
uerente:
Companh
req
Seguros Gerais:
Seabra Freitas
825.070
Local: São Paulo
tocai: Guanabara
Classe: 50
Classe 17
Serviços: Prestação de serviços de Artigo: Canetas para desenho, Classeguros em geral, prestação de servi- sificadores, Descansos para lápis e
ços especializados nas áreas adminis- canetas, Compassos. Desenhadores,
trativa, econômica, financeira e ope- Esquadres, Grafites para lapiseira,
racional, consultoria de relações pu- Indicas para arquivar documentos,
Tecnoserv — Serviços
blicas, levantainento e execução de Instrumentos de desenho, Instrumen- Raquel
Técnicos Executivos
estudos e projetos, promoções, publis tos de escrever, Lápis, Palhetas de
Local: Guanabara
•cidade, crédito, financiamento e in- Pintor. Pastéis de tinta para deseClasse 50
.
vesti:matos.
nho, Pincéis para desenho, Planchee
tas, Raspadeiras, Réguas de uso eris Prestação de serviços: Administração
N9 825 nO2
escritório e para desenhos, Táboas de gde empresas, ;Assessoria técnica, oranização de empresas, planejamento
desenho, Tintas para desenho
e ,contrôla de produção, relações pú825.067
Ns
blicas. racionalização do trabalho,
seleção e orientação de pessoal
•
825.0/1.

AUTO ROI

N"

lEMANJÁ

CEARÁ

Janeira) *c.". 1968 63

•

• N.

825,875.

:ARADAY
MUNIA BRASILEIRA
Anca Jaraday

Ltd- a.
Locai: Guanabara
Classe 8
Artigos:, Transferm actores, chaves
protetoras automáticas, instrumentos
de medição, substasões, linhas 'altmentadores. lanternas, pilhas, mm.
parias, ar.arelhos para sina1iz2 eixo,
'
tornadas, iy Interruptores
7+14-

C25 . n

.ECNOSERV

4.110ausithe

SANA

Requerente: Laboratório Sonifer
Ltda.
Locai: Rio Grande do Sul
.
Classe 3
Artigo: Um produto farznaceutleo
indicado como antiácido e antifisético

FIGAS

INDUSTRIA BRASILE1R4
"Requerente: 8.A.V.I. — Sociedade
Anônima Viagens Internacionais.
N9 825.068
Local: Guanabara.
Classe: 50
Atividade: Venda de passagens, or-I
ganizaçáo de Viagens e excursões,1
Reqaerente: Dailia Marques
*dentro e fora do Pais: Prestação de
Quintana
serviços especializados para turistas
Local: Guanabara
• viajantes; emissões de cupons de
Requerente: Antônio Fortunato.
Classe 2
serviços turisticos; obtenção e legaParto de Souza
Artigos: Banhos de descargas, delislização de documentos de qualquer
Local: Bahia
madores e inseticidas
natureza para viajantes; venha e reserva de Ingressos para espetáculos
NO 825.072
Classe
48
públicos, esportivos e artistaeos; com- Artigo: Á/mimar, ainõrda e acetoPa
pra e tenda ,de moedas estrangeiros liquida para uso em toucador, água
de de colónia, água de quina, água de
EDIFICIO
• cheque de viajantes; expio ticos;
. ,viços de transportes
rosas, água de alfazema, agua, para
;JOÃO
VALENTIM
promoções artisticas e euristicas„ apeai o barbear„ agua para maquilage,
água
de
lavander,
baton,
briRUY BARBOSA
N9 895.0°3
lhantina, cosmétiaose 'cremes 'para Requerente: Condomínio do Edifício
barbear, carmins creme, pós, posnaJoão Volantim Ruy Barbosa
das e. líquidos para o embelezamento
Local: Guanabara
da cútis, desodorantes,. denelfrictos,
Classe 33
depilatórios, escovas para denteie
Th110 de Estabelecimento
roupa
e
unhas,
escabelo,
banho,
Requerente: Ita.picuru 13. A. Empre- tancias, extratos, esmaltes para
endimentos Comerciais e Indústrials. unhas, esponjas, fixadores para O
Ne 825.073
Local: Guanabara.
cabelo,
duo,
Pestanas
e
bigodes,
peClasse: 50
perfumado; para o cabelo,
,PERUCA.S DULCE
berviços: Prestação de serviços aspe- trõleoe
Idalizados nas Ceai administrativa, preparados para conservação e limINDUSTRIA BRASILEIRA'
tconômica, financeira e operacional, peza dos denteie Pele e cabelo& Penconsultoria de relações públicas, le- tes pó de arroz, perfumes, reage, savantamento e execução de estudos e bões e sabonetes perfumados, aliamRequerente: Dirce dos Santo!!
projetos, promoções, publicidade, cre- P00, sais perfumados para banhe
Pereira
para um em toucador, verdito, financiamento e investimentos. tinturas,
Local: Guanabara .
nizes para unhas, talco
Ne 825-.06,
Classe 48
_
No 825.049
Artigos: Perucas
N9 825.074

ITAPICURU

Requerente: M. .11outintid• Máquína.,

Industriais Ltda.
.
Local: Guanabara
Classe 6
Artigos: Afiadores, Balancens, compressores, asmerilbacioras, frezadoras, furadeiras, furadeiras-fres:4.1,e.
ras, furadeiras radiais, máquinas to
corte rápido, motores elétricos, pi
politrizes, premas, retinem, narras de fita, serras hidráulicas, ' z erras raecanicae, talhas, tesouras. t.)r.
nos mecânicos, fornos especiais viradeiras, calandras, amoladores, desempenadeirms engenhos horizontais, lixadeiras, malhatetres,
desengrossadeiras,
respingadeiraS,
erras circulares, serras de fita, erras tranceleas, serras verticais.
traçadores
IV 825.077

rlUELCARE
INDuSTMA

BRASILEIRA

Requerentes Vilma Dias Via.una
Local: Rio de Janeiro
Classes 28, 36 e 48
Artigos: das classes
N9 825.078
PACHECO

imóves

E EMPREENDIMENTOS

Requerente: Dario Dinis Pacheco
Júnior
Local: Guanabara
Classe 33
Título de Estabelecimento
ras` 825.079

"e

' , 'AGuARDEN T,E .VE

In' CURA'',
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IXCLu5:41..

EiaiAN001.IRREIRA
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10.1.51111WA

Os

ELETROTÉCNICA'

PARADAY LTDA.

Requerente: Antanio FortunatO
~to de Souza
Sequel entes: Rubem da Costa, MauRequerente: Eletrotécnica Faraday
Local: Bahia
ro Zidrich Costa
Classe 48
Ltda.
Loc,1: Guanabara
Local' Guanebara
Artigo: Almescar, ameala e
Sinal de Propaganda
1alc Comercial
liquida para uso em toucador, água
Classe: 33

Fernando Terecipla Is t
/lambe,
•, *:
Local:
Ceará
Classe 42
,,
s e Artigo: Aguardenti

Reque...entz:

j

DIÁRIO OFICIAL (Seção 111)

64 Quarta-feira 3
• N9 825.080

ARM' AZEM
,DO NORTE
Requerente: Souza 8: Cia.
-Local: Ceará
Classes 83, 37 e 38
Titulo de Estabelecimento- N9- 825.081

VITÓRIA •
-INDÚSTRIKBRÀSILEIRA'
Requerente: Ceará Industrial 5, A.
Local: Ceará
Classe 41
A$lgos: óleos alimentícios, gorduras
eijfli entlelas, soja, musas alimentialui, manteiga, latiefilos, condimentes Para alimentos, extratos alimentícios, extrato 'de Tomate, tortas
alimenticias
1n•••••
N- 825.082

medos, 'produtos pare; maquilagem,
tintas para cabelo, sais perfumados
perfume *In geral
r:r . r95

Janeiro de 1968

IP 825.091

E V E* INANIRIA 13RASILEIRA
RéquPrente: Eve -Industrial Ltxis.
Local estabelecido: Ceará
Classe 48 Artigos: Acetona •para toucador —
águas de alfazema de colônia, lavanda, . quina e rosas, águas de toucador
em geral, -brilhantina, cremes- para
peie, cosméticos, desodorantes, extratoa prefumaçlos, inalentes perfumados, loções para toucador, pós para
uso em toucador, Palves perfumados,
produtos para maquilagem, tinturas
para cabeio sais perfumados, Perfumes em geral
N 9 825.074
•

Requerente: Mas — Corretora de
Títulos Limitada
brome Comercial
Local: Guanabara
Sinal de Propaganda
50
Classes 32

kr aás.cm

.tç

NEVER

he.

INDÚSTRIA BRASILEIRA

SOTEL — SERVIÇOS DE

Classe 18
Artigos: Material exclusivamente para construção e adõrno de prédios,
estradas, etc., tomo cimento, azulejos, ladrilhos, telhas, portas, janelas,
etc., não incluídos em outras classes,
papel . para forrar casa
N 9 C23.097
.

#446

oo

e:tabV
T el' eLelaal da.A.
Rectr ez
. Para
Classe 38
Artigos, Jornais, revistas, papas
trais, peças cinematografam,
geada impressa, emite e

Local estabelecido: Ceará
Requerente: Eve .Inchiétr
ial Ltda.
minta de cinemetteatro
ELETRICIDADE S. A.
Classe 48
Requerente: Administração e ProN9 25.6i
Artigos: Acetona para toucador,
cessamento dp Dados 8. A.
Requerente: Botei — Serviços de águas de alfazema, de colônia, laLocal: Guanabara
Eletricidade 8. A,
vanda, gitina e rua, ãgliaa de touca;pine Comercial
dor em geral, brilhaniina, cremes
Local: Guanabara CHAPINHO *
para
pele, cosmético', desodorante',
Nome comercial
N9 1335.992
extrato perfumados, liaalantes
GOSTOSINHO,
alados, loções para toucador, Os paN° 825.083
ra uso em toucador, sabões perfumados, produtos para maquilagem,
Reqjrente: Grapi Bebidas Refriw
tintas para cabelos, sais perfnmad08,
unte" 8.A.
Perfumas em geral
Local estahelecid6:
N9 82l.03
Clame 48
INDÚSTRIA BRASILEIRA,,
rre458 de pneaLati&

PIRATINI:..Agentià
-'de-SeWrós."-M1

JANGADEIRO*

-

4rgg°8:

Requerente: Companhia Exportadora
Agentes
'Requerente: Piratlini
VISAGE
de Algodão e Óleos — Usina Ceai
Seguros S.A.
Local: Ceará
Local: Guanabaka
-INDÚSTRIA BRASILEIRA
Nome Comercial
Classe 41 •
Artigos: Gorduras alimentícias, =s/49 825.094 isas alimentícias, sopa, condimentos Reciiierinte: Visage Presentes Lida.,
, para alimentos. óleos alimenticios
Eatábóleelda: ~abava
N. 895 084
Classe 30
Apartamento
Artive:
— clu1dos na_clease.
N 9 825.089

FAMA

INDÚSTRIA BRASILEIRA
itequerente: Eve Indu.strial Ltda.
Local: Ceará
Classe 48
Artigos: Abrasivos, Paro Polia. alvajantas, amido para • lavanderia, bitabas pesa polir, Ova para polir,

Composições para conservação 4e
6veis e utemilics, detergente, Papara dar e conservar bilho, pôs
polir e lavar,- sal go comum,
para, lustres, vela
hnáceos, ôleoe
&G sebo,'-cera esparramai"
-•
——- o
• •• ,

SKY
INDÚSTRIA BRASILEIRÀ

bi° 825.099

TVBELN
• Requerente: Victor Pires Pranto
Pilho
Local eatabeleônio: Parto

Classe -8
Artigos: Televisão, rádios, radiovitralaa, máquinas falantes, aparelhos P.
• diofônicos, aparelhos reprodutores de
PENSA°
• Requerente: ' 49 Centenário do Rio de imagem, aparelhos projetores.
e o:=
Janeiro —
Turismo S.A. lhos sonoro., condensadores
de rádio.
Local: Guanabara
IRINDADÉ"
N9 898.100
RePressão de Propaganda
Clama 311 —
810queeente : 'Pensão Trindade- Ltda.
N9 925.091
'arebabelecida: Guanabatia
Clame 41

de Viagçrn

•

Migos

da clame

eken
7:41
Requerente: Emprésa Fluminense de
_ Peeenvoiffiramto 1.A.
Guanabara
Mu/ de ,Propaganda
desses le — 50
N9 825.095

ir dustrIal pWa.
Itequ :ren n e :
•
VERANIT.
Local c.tabelecido: • Ceará
•.
Classe 48
Artig os: Acetona para tomado",
Requerege: Compagnle de Sabat- Reatierelltal.~ Zeililandes
águas de alfazema, Ws oolônia, isniGobain
Local: Guanabara
'ronda, quina e roeis, -águas de
Requerente: Aja" — Corretora de Local estabelecido: NeuilLn
-aur-Seine
iador em geral, brilhantina, cremai
Títulos
Limitada
at
(ifauts-de-Seine),
ça
p ara péla, cosmétleod, desodorantes,
ksl.
Vin edifício de
c
iht
nese
Onero,
trato perfumado, inalantaa
residenciais
e comerapartamentos
para
tosiador,
adm. loções
PREÇO DO NÚMERO Drs 1104E: 1~14
sial
uso ema sousssw. ume

