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CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 5 DE JANEIRO DE 1968

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

BUller S. A. Labs. Farmacêuticos
(no recurso interposto ao indeferia
mento do termo 693.823 marca Mecocos).
Banco de Minas Gerais 8. A. (no
recurso interposto ao indeferimareto
do termo 695.525 exp. de propaguea
Banco de Minas Gerais o seu Bancel.
Exigências
Ne 500.299 - Biscoitos Ayrnore Lie
mitada - Cumpra a exigência.

Carlos Hrdlicka (no recurso inter- Interposto ao indeferimento do terposto ao indeferimento do termo .. mo 539.964 marca Fiexicord).
Angloamericana S. A. Ind. Inv. e
525.585, marca Sodexpress).
Recuros interpostos
Ind. e Com. Tripa° de Podutos Es.p. (no recurso interposto ao defedo termo 540.146 marca M.).
Inas. Elétricas e Moicais Fab. Frigoríficos Ltda. (no recurso inter- rimento
Tecnogeral 8. A. Com . e Ind. (no
OtiCO31 S.A. (no recurso interposto pos to ao deferimento do termo ....
recurso
interposto ao indeferimento
ao deferimento do timo 296.604 ti- 527.875 marca Tripae).
Expediente da Divisão de Pata:reg
teimo 5(0.664 marca Selecta).
Lab. Luer Ltda. (no recurso inter- doLaticínios
tulo ileappin Odeoni ,e
Campolindo Ltda. (no reposto
ao
deferimento
do
tkrnio
Bendix - We.stinghouse Autornocurso interposto aos termos, 541.281 Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1967
ive Air Brake Company (no recue- 528.143.
C 541 r 282, marca Campo Lindo).
Socil
Pro
Pecuária
S.A.
(no
reinteposto ao indeferimento do cuso interposto ao deferimento do
Privilégio de Invenção Dcferido3
Paneficaçâo e Confeitaria Pitas Ul*termo 350.546 marca BeV).
termo
528:670
marca
Some),
tra
Ltda.
(no
recurso
interposto
ao
Motocana S.A. Máquinas e Imdo termo 492.953 marca N9 115.125 - Procesos para a preplementos Agrícolas (no curso In- Socil Pro Pecuária S.A. ,no re- deferemento
paração de novos Azo-Corantes de
Pitas
Ultra).
terposto ao indeferimento do termo cuso interposto ao deferimento do Lojas Bomlar Ltda. (no recurso tu- novos Azo-Corantes ContendoeMeMotocana
ercial
termo 528.671 marca Somil).
418.042 nome com
to ao indeferimento do termo tal - Imperial Chemical Industries
poj
a.A. Máquinas e Implementos AgriWalter Polioni ,no recurso inter- ter
Ltd.
500.344 marca Bomiar).
•
posto
ao
deferimento
do
termo
....
colast.
Im . e Exp. Caldas Correira Ltda
- Um Modelo Anatõmarca
Urtlbatan).
(no rêcurso interposto ao deferimen- N9 123.921
tem. de Café e Chocolate Moinho 528.714
- William Douglas IticAdama
moni sady. Amir saddy, António to do termo 542.956 marca Doe). mico
de ouro 8. A. eno recurso Interposto Saddy
Inc.
(no recurso interposto ao in- Modas lelnostil S. A. (no recurso N9
ett deferimento do termo 464.920 deferimento
- Procesos de produzir
do ter1110 531.123 in- interposto ao indeferimento do ter- folhas132.229
de Aço-Silicio Duplamente
ittaice Az de Ouro).
sígnia
Tecido
do
Dia).
mo
543.713
marca
Eva
Bella).
Orientado - Yawata fron st gateei
Ind. e Com. Cima Iarda. (no re- Inda. Macedo Serra S. A. (no recurso interposto ao indeferimento curso
Indo. de Choeolate Lacta S. A. e Co Lio.
interposto
ao
deferimento
do
do termo 470.466 marca Cimar),
The Coca Cola Company (no recurso Ne 134.768 - Apeefelçcamento em
Honda Giken Kogyo lettbushiki termo 531.730 marca Big Bei).
interposto ao deferimento do termo Tratores - C Vau Der Lely N V.
lealsha tilo recurso interposto ao in- Emser Werke Ag (no recurso in- 544.352 marca Família).
3
.10e.
marca
Privilégio de Invenção ndefee ido
terposto ao indeferimento do termo Torlresul S. A. Ind. e Com. (no redeferimento do t. 4e1
curso interposto soa Vermos, 545.240,
IINIC PIO. de Azo) .
531.812 marca Grilonit).
545.242
marca
Torresal).
N9
Simões (no recurso in106.840 - Comando de MecaLojas Bomlar Ltda. no recurso Sebastião
Unilever Ltd. (no recurso interpos- nismo de Mudança de Aparelhos paao indeferimento do *termo
tit t erpoeto ao indeferimento do ter- terposto
to ao. deferimento do termo 547.298 ra Respiração Artificial por meio de
531.941
marca
Zeca
Simões)
.
eto 500.373 título Lojee Botniar
imas - Oito Heetrich Dragee.
Lab. Nese) Química Com. e Ind. marca elevei') .
Jornaltetaia Diá: io PopaAlfredo Martins Peiteinles (no larEmpresa
Exigências
S.A. Ind. e Com. Chapi.có S.A. de
8', A. (no reviro intereaeto ao
ad) recurso interposto 3o deferira:ten- recurso interposto ao inche...rimem° deferimento do têrtno 548.192 merca Terintie com exi g
do
termo
534.781
marca
Neo
Gozei»
e/Iceis à cumprir:
t ' ? • lu termo 501.806 marca Chapecó)
M. H. Peixoto (no recurso inter- Jorna) Popular).
Atlanta: S. A. Incs Médico °untoafelberia San Remo Ltda. (no re- posto
ao deferimento do termo ....
Livraria Leonario da Vinci (no lógicas (junto ao :ermo 129.02e).
ver . 1i interposto mo deferimento do e31..900,
marca Falseio Dourado);
recurso interposto ao indeferimento N9 95.841 - Les Labor.aotree
• • •:•tlia :40.031 merca San Reino,.
terreo 552.811 marca Leonardo da Français Chimiotherapte,
Standard 011 Company of Califor- uo
Vincij
Tf. • : : 1u Termo Contoles Ltda. (no nia
N9 103.315 -• Radesche Amalia &
(tio
recurso
interposto
ao
de:edens° Interposto ao indeferimento ferimento do tétano 535.044 marca Ind de Imptementos Agricolas Li- Soda Fabrik
Akeengettellseitaft.
mita
a
(no
recurso
interposto
ao
inda teima 510.448 marca Terei) .
N 9 100.578 e Phillips Pc:•roletim
Delmo).
deferimento
do
termo
557.761
mater.
Company.
LeOre al (no recurso intepo a ao Ciba Societé Anonyme (no recurso
ittlefertitiento do termo 511.708, interposto
ao deferimento do termo Diamante,.Ne 10.893 - Th e Rendai' Contoany.
marca Modellee,,,.
Bisell S. A. Viaturas e Equipa:t.te:ia Ne 112.1.1 05 - Cien Mathieson •Chemarca Cifa).
Fund:vão Vil in 1,t Ltda. I. no recto-- 535.289
José da Silva (no recur- tos Industriais (no recurso interpoe-I /olear Corp.
intereaem eo deferimento do ter- soEdmundo
do termo 558.384
interposto ao indeferimento do to ao; indeferimento
na) 513.813 nunca vit(Sria).
Ne 115 .(161 - ()tiver 8 Plaeortga,
Bisai) .
termo 538.216, marca Café Page- marca
P F. C. Neerala 'no rectiro In- rifo);
Soc. União de 1:alenteis Ltda. (no Robert Trewcila e Robert j Sdu.e• :vosso ao indeferimento do termo
interposto ao eferimento do, ter.
d
Asfaltadora Bras. S. A. dao re- recurso
.d13.823, marca Tridente.
ternon 558.878 titulo Pao. de ,1oc i 1Ne 15.567 • • lidei leareenfabr(a wotcurso
interposto
ao
indeferimento
do
• len.
aleira t il S. A. Ind. Farmacêutica termo 533.526 marca lmperflext
AlliraM) .
.1,0 recue° interpos t o eo arquiva- Mateltergica Tupan Ltda. (no re- Alberto Chaves de Barre
(
s (na ete•
mento de ne.erdo com o art. 81 do curso
ao inaeferimento do cureo, interposto ao indeferitnento do LaNloCiraitioi; t.e:js:3 LiasI. 6"; j"un R."‘" rch
'ermo a17.ea5 maca Lieozinia Labo- termo interposto
538.812 marca MT).
termo 558.983 e 558.984, marca Re- 1•1 !' 118.635 -- t'zitice Dinis ! Comtale),
Lúcio & Cia. Ltda. (no recur- vista TéelliCa. de Relações Públiaes, pany.
Cia. Ante Nese P.1iVLmt Indúatria soLuiz
interposto ao indeferimento do Stesa Serviços Eletro 'Fénicos S. A. N" 118.767 - Peter Schladermundt,
itraaile.ra cle Bebidas e Conexos 1110 termo
539.282 marca Metro Sonoro). (no irecurso interposto ao indeferi- William H Dennerlein e Lengdon
C l• cti.S0 illtt- rpOStO ao defeittnento do
Madeiras
e Esquadrias Catari S. A. mento do termo '360.909 marca Sie- Sinions Jr.
:21.071
tette)
ceça
e
Bar
ca.
errno
•
(no recurso interposto ao deferimen- sal.
N9 118/337
.
-y Seuss.
enielet do tateie!.
to do termo 539.539 marca Catari- Henrique Antonio Ferro (no recurso Ne
119.549
-- Will
Benj amin Brotiehton,
Pliereet S.A. 1.1111 .:, Farmaceuti- nense).
interposto ao arquivamento de acetrdo
rta.ursa. inietiteeo 34) inde- Casa Editora Vecchi Ltda. (no re- com o art. 81 do i-f, r • ro 562.724 mar- Blackfor.
..e .
:•rimento do termo eee.558 nutres curso interposto ao indeferimento do ca Dragão' .
N" 119.673 -.
P A Lab Guide414
.1 e en in 1 .
. C.
termo 539.571 marca Livros pere to- s
. .; e Pecas NI 119.894 •- Francis Joseph
•
dos).
CM*
inRe:et T • cl
mu()
•
arCilliVa- tv
• et e • 1. • ,...ee-eat ea termo
•
:• • - • i do termo a ;4.149 marca Ser- Ne
ri
- •:
119.769 - American Cyenamid
marea c:g K.I.:bLA,.
talcos e, l'elefteitio Late. nno recu.so , vatitol).
Company.•
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As RemrtiçiiessPúblicas de¡lerão 'entregar na Seção' d7è Comunicações do Departamento. de
Imprensa Nacional, até . às-17 . hoWS. o expediente destinado 4 pgUi:ação.

;
-

.

ti -o' •

• As assinaturas vencidas po.
derão ser suspensas sem prévio
't
aviso,
•

É.XPEDIENTE
bi:CARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

• Para evitar interrupção na remessa dos órgãos oficiais a re.,
~tfe ow saçXO oa RICOAÇIO novação de ;assinatura deve ser
com antecedência de
FLORIANO OUIMARAES solicitada
trinta, (30) das.

OfiRETOR

•

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
'
CMIEFII 00

aileveço o* pumme.4n46e5

- As reelemações pertinentes J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
à matéria retribuída. nos casos de
&to ou 011lítiá" O. deverão ser
iDIÁRIO OFICIAL
formuladas por escrito à Seção
saçlo
je Redação. até a quinto dia útil
iddção do pubdestdado do cdtpadiantob , e.• 13wpartamilonte
subseqüente à publicapão no
Napalenar ek• Pradek
. pádde Fredkariffrad do. Mirdartérlo ;

Srgão

Na parte superior do endeaço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e o mês e o ano em que findará.

da Inddiadd• • •• -C•/••••10

de trepem

Ai assinalaras das Reparti,.
çãnes Públicas serão anuais e de•
verão ser renovadas até 28 de feREpAirrgp3Es E PARTICULARES
• FUNCIONÁRIOS
vereiro..
- Os driginiais. devidamente
Capital e Interior:
Cepital • llaCtiOt I
•
' de reldrea. semautenticados, deverão ser dactilo- Semestre NCr$ 1800. Semestre
NCri 13.50 • A kellItS$4
„grafados em espaço dois, cm unia Ano .
.NCr$ 27,00 pre a favor do Tesoureiro do De. ?Cr$ 36Ç00
partamento cre Imprensa Nacio22x33:
só face do papel, formato
Exterior:
Exterior
nal, deverá ser acompanhada de
as emendas e rasuras serão resNCr$ 30.00 esclarecimentos quanto à sua apliNCr$ 39,00 Ano
salvar.. -flor quem de direito. Ano . .
r
cação.
?MINERO AVULSO
Às assinaturas podem. ser
• O preço do número avulso figura na última página de cada
Os suplementos às edições
tomadas em qualquer época da
exemplar. •
dos órgãos oficiais só serão 'remeano, por seis meses ou um ano,
• O preço do exemplar atrasado será acrescido de NC.ig 0,01; ,tidos aos assinantes que os soliexceto as para o exterior, qite
se dó_fnesmo ano. e de Nni 001 por ano, se de anos anteriores. feirarem no ato da assinatura.
sempre serão anuais.
br •Tel•gr 009 Oftrims de Department*

A Seção de Redaeão Fun-.
ciona. para atendimento de públiso, de 11 às 17h30rn.

,
ASSINA TuRA.s

•

.../n•n•

N9 122.032 -- Nalatna1 Lay, Com- K9 127;299 1- II Benjamim, Bia- N9 1.48.183 - adi Internattongle! NV 138100 - Sbell Intezzationale
ektord e Riehard MeCrea Potta.
Reei:Grela Maatachappij N V.
Researeh Maattehapptj N V.
PalW.
N9 130.324 - Ptitsburgii P1ate isq, 120.ra - Raleai nue:nacional 249 137.827 - Carlisle Chenrical
N9 122../i4 - - Xohlawa Jernverks -Ccingse Company.
Inc.
Works Inc.
Aktle
belag.
249 138.685 - ~riem Viscoso
219 ;30.976 - Toho Regou, Selma- Yek 1,18.731 - Plannalsers Ltda.

N9 132.317 - Continental 011.
y.
N9 122.408 - Sumi° Uraezawâ e
Tanabe Selyaku Co Ltd.
N9 123.231 - Oão Ilathleson Cbemirai Corp.
a
K9 123.314 - Ilar hison Wlker
traetorles Company.
N9 123.772 - Colcgate Pakuollve
COM palrf

127.437 - General Anlline
Film Corp.
N9 126.662 - Sendo? S. A.

/UM Kandàs.N9 138.553 - Celanese ÇOrb 01
_
América.
1311.595, - abane Pou1ene S. A.
V Km:dna:141re
1('i 136.615 ,
Pharmaeenstisehe Irabrleken v/h Procedes Stheeman & j'harmacia.
1q9 138.844
Bodisehe Minn &
_Soda Palra Aktlengesellsehaft.
N9 137.514 - Mirro Corp.
1(9 156.830- trolvay cie.
289 158.832 - 11L-enanto Company.
N9 142,221 - Sala Inseeett Seelehl
Nazionaie 11W.. Applkazionl Vlsrlsa
5 P• A.

N4 08.749 - Monsanto Company. *rtrP.
Internatiartal
N9 157.014 - Sola Viscosa liodetk se 'aja ..._
Nanonale Indústrta Appileazioni Via- cima unehény Of Çanada Ltd.
cosa p
N9 L97.148 - R Squibb 1 Sons RuIrbe
- n "res"la rire
r Nirompany.
1(9 142.329'- Ifonszato Company.
1(9 159.950 - Itihm 8c Haat Com- 119 155.764 - Imperial Chemical
PanY.
Industries Ltd.
NT 155.878 - Ernbart Corp.
• N9 159.976 - Pd Huber Corp.
N, 156.899 - Badiache Mau &
519 158.978 - Dura%) Rubber Coro- Soda
Palnik nknengeseBschatt,
Lte.
Ne 159.781 - BallBrothees ComRbone5.
PenA. panq Inc. •
249 158.881
h:ene
/25.720 - The NatIonal; Cash. N 9132.821 - Banhar ~ler 1 Co
Regnter Company.
Inhaher dr EleNacker Winkler .
101~1~1n11111111.11.~...

CC5DICI-C) 1:YM 1:2F...[SC.A.
DIVULGAÇNO Di! 1.009 •
. Preço MS 0.49
A Veada: s
'"
bla Gaaaabsea `-

Agenda Ia Miairtarto da • ?Weide
lgeçãO &Veadas

Av. Radiques Alma 1

Atende-i- e,a pedidos pado Serviço de %e mbale. Piava
*
Ema Brasília
' Na seda ido DIN
•

.•n•••• •n•n•n•111.111.• nnn••••n••nnn

--

FUNDO--DE GARANTIA,
DO TEMPO DE SERVIÇO

-

I

LIWULGAÇa0 981
Preços NCr$ 045:

A, VENDA.
Na Guanabara
Agéacta I; Ministésio da Fazenda

Seção de Veadas: Av. Rodrigats Alves 1
,inde-ee a pedidos pelo Serviço de Reerubblso Postal
Em Brasil
Na sede do DIN

.

EM%ãln•n••..•nn
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MARCAS DEPOSITADAS
4v

Publicaçko feita

de

actirdo com o art. 10P e seus parágrafos do, Código da Propriedade Industrial
......4n1=~1441•41.

carece, amianto bruto, betume eus
bruto, cânfora em bruto op rparcialmente preparado, cristal de rocha,
cromtta (ininérioi, ganga (minérios,
PRAKO LAR
r
• /.
jaspe bruto, e jade bruto.
•Ind.• 2raelleira
Írt9-SYN
Classe: 8
Requerente! Pralcolar
Artes Im- Artigos: Evaponimetros, ninares do
prowas
Ltda.
incendio, exposametros, absorsóinerequereates: pauta ,:
AdministraLocal: São Paulo
troe, abosrasSmetros, acendedores,
ção Limitada
Classe 38
acumuladores, adaptadores, antenas,
Local: São Paulo
Artigos: Impressaes em fitas adesi- aerómetros, alternadores de correnClasse 33
vas, celuloses,. plásticos e papéis com te elétrica, amortecedora:, elétricos,
Ai iiiroa: Livros de contabilidade, en• adesivos
ampliadores. analisadores, aparelhos
veloaes. cartões, papéis para corres
de fermentação, aparelhos de alta;323.413
a011C11-. 11 i.. itt. g cheques, duplicatas, tabotensao,
aparelhos de ar refrigerado,
teirua lett caros, propagandas, amanaparelhos de contatais de calor, apaV
r EAÀ
sam: ent c:acidas, propagandas de PSrelhos de contada de temperatura.
cia a aaiéele
aparelhos de evaporação, aparelhos
Bra3i1eira
Lnd,
aparelhos de iluminação, aparelhos do
" S5.409
e observação, aparelhos do
Raquarer te: Dar e Lanchas Ema med,ção
refttgeração. aparelhos de som, apa:Limitada
relhos gaseificadores. aparelhos reaLocal: São Paulo
tores aparelhos soldadores, apare-.
Cias .;e 42
asa a S . , : ti 1U .1
la aturam! :
ventiladores, aquecedores, aspiArtigos Aguardenk e aperitivos, anis, lhos
Limitada
de I)" baterias, batedeiras
bitter, branda, conhaque,
cervejas, radores'
Lasal: SÃO Paulo
uso doinastleo, bitolas, bobinas,
fernet, genebra. g yn, licores, fritas de
Claaa
bombas de ar não mecanicas. carrecom álcool, vinhos vermoutes, vinhos asaras*
1...13paaatidO. COrca.
es pnetuna ticos, eioradores, co.
espumantes vinhos quinados. vodka, inna dores.
tu, raiai, ilidi . aad e piadas humoriacomandos à distancia,
whisky
i ieas . .
combustores de gás, comutadores,
'
.
condensadores, cantadores de rotação,
NI 325.417
aas 825
conversores, ejetores, estabilizadores
I
•
•
de pressão e de voltagens estufas de
PIKI
aquecimento, fercedores, aparelhos
filtrantes, formas elétricas, fornos,
- Ind. ,Braaileirti
bases e chaves de limareis, fleximeInde B:cazdleira
Requerente: Elsa Romano
Requerente: Plki — Engenharia troe, gradttadores, grupas conversores, indicadores de tensão, indicadoLocal: São Paulo
Comércio Ltda.
res de pressão a vácuo, instrumentos
Filiic h td ástria Textll •
It ett ti ('E'fl
Classes 41, 42 e 43
IAM: São Paulo
de controle mecanico, intercomuniS.A.
Género de negócio: Titulo
élasse 23
cadores. interruptores, sioladores,
Local : São Paulo
825.410
N9
hUnpada$. pára-ra tos, pilhas elétriArtigos:
Arteiatos
de
material
PlásClasNe 23
ticos; balsas, tarteiras, cestas, esto- cas, planinsearos, P / o8s, Pluviômetros,
Ari azos:F. i cai urizeçlo
jos para &aleis, embalagens, enfei- prismas, propulsores, promos rádios,
N • 8-.). 40 I
R. A.-RM (Y)11 A
tes para automóveis, guarnições para refrigeradoras, refletores, registradochupetas. lancheiras, ratos, Paliteiros, res de ar e de atmosfera, registros
malas, pastas. I porta-notas, porta- para vapor, resistências, reostatos,
SECURI%
litequerame: Cantina Harmonia Ltda. documentos, protetores para do- sistemas de contrôle, sistemas de
Local: São Paulo
cumentos, sacolas, canecas, copos, alarme ,televisores, termostatos, siIND. BRASILEIRA
fões, tomadas torneiras de compresClasse 41
frascas.
,,
Teenca;aral 5? A .
itc a mi
são .terneiras automáticas, torrado.
Na 325.41 2.
Comercial Indústria
/ais. tostadeiras ,transferidores, tranNi 32.5.417
•
Local : São Paulo
sistores ,tubos acústicos, tubos "conrta
querente: Piki — Engenharia cluas", vacriõrnetros, válvulas de
•
MEJOS
Classe 1(i
•
ladastria e Comércio Ltda.
comporta, varas graduadas vibradoArt igcs A nati prenarada para coraInd.
Brasileiã
Locai; São Paulo
Nes. voltimetsos, voltinnetros. vala• etiçars, azulejos para construções,
41)
metros e irattõmetros
bui ntstl es de construcões. batentes
A rtaaa. : et lata:ajo: em lassas de
const ações, blocos para consClasse: 6
animais,
ba.as.
!
Alues
de
brinquedo,
aaw ente:
' Indústria e
?:ti5er, blocos para pavimentação,1
aratquedwz itiecLinicoa, brinquedos em Artigos: Evaporadores de ar por graCa:Gaiato
de
C
ruma
Ltda.
ea atas de telhados, cimento comum,1
tonna de MS (aumentos musicata, vidade para fins industriais, roçadoLocal: Saa Paulo
,t ibres preparados para construções,
' brinquedos em forma de armas, • res de ar para resfriar e congelar em
Clasac 4
•aaixas dc cimento, cal para construtsatiquedos em 'forma de ferramena aplicações industriais, condensadores
ções, channités de concreto, chapas Artigos: Crina animal ou vegetal em IfOr. brinquedos 1au forma de máqui- de máquinas, comutadores de força
e velocidade, geradores de corrente,
•para construções, colunas para cons- bruto ou parcialmente trabalhada. :
nas, jogos c passa-tempos em
chumaceiras antifricção, condutos
ruçõvs, divisões pré fabricadas, esgeral
Nn
3a5.
411
tatuirias, estuque, erros, frisos, grapara máquinas, insufladores de ar
Na .825.423
Para máquinas, excêntricos de má(1;:s. imitações de mármore para
quinas, fornos e fôrmas de máquitoitstruções, janelas/. ladrilhos, lajes.
OS SETE .a.CADO2
nas, filtros de máquinas. maquinai
•tixeiraa para conatruções, madeira
tt m
saPradores. máquinas impulsionadoazeparada para construções, inaniCAPITALISTAS
Fl Á L
ras. máquinas purificadoras, máqui/nas, mármores preparados para tons Ind.
Brasileiru
nas refinadoras, inciiidnas secadoras,
• :ilusões, massas para parede, papel
ind.~leira
máquinas ventiladoras, máquinas de
Arara forrar casa, paredes divisórias
desgatelficar, máquinas aspiradoras,
•arclustvc para escritórios, parquetes.
Fabrica de Evaporadores máquinas abantua iras. rotores, rotaislacis, portas, soleiras para portas. te- Requerentes: Luil. Sérgio Parson • Requerente:"'Stipa!"
S. A.
tivas, motores, polias, ventiladores
Lauro Casar Munia.
filas. tijolos, venezianas, vitrinas
Local estabelecido: São Paulo
partes de Máquinas volantes partes
Local: São Paulo
Attando construções, vitras (ou vlde máquinas, tubulações para caldeiWaEN..
Classe: 4
Clames 8 e 32
ras, betoneiras, blocos partes de má• -•
85.4O%
grava•
Artigos: na classe 8: Discos
Artigos: Ambar :amarelo ou susina, q uinas. bombas a pistão- bombas eléi dos, discos fonografados, discos so- ambaruna, areia de pedra, argila não tricas, bombas centrifugas,
bombae
noros. video-fitas, trilhas sonoras e preparada (inclusive refratária, olei- hidráulicas, caldeiras de máquinas,
fitas gravadas; na classe 32: Progra- na, bleu em bruto, óleos parcialmen- eletrodos, êmbolos, esmeris mecânimas radiofônicos, peças teatrais, pe- te preparados, gra.fite em bruto, cao- cos, foles de maquinas, acoplamenças cinematográficas, programas te- lim em bruto ou terras brutas, li- tos axiais, alavancas mecânicas, anéis
%ato ter eut : noivar Garcia t3c • . e • levisados e filmados, Jornais. revistas, nhaça, linhite, Minério bruto, mica de segmento. anéis Partes de máqui
e Clóvis Arantes Salviano
livros, almanaques, albuns impressos, bruta ,rubelito brido, isotermita, gormáquinas, bases de má--nas*rode
local: São Paulo .
músicas impressas, Programas de cir- duras em bruto ou parcialmente pre- quinas, barras de máquinas antideClasse 49
! co, prospéetos impressos. esmritos, paradas, gomas em bruto ou parcial- tonantes para motores, arietes, cortiaas:
ti., t aio, a or.:alba. f. ta it... !roteiros impre.ssos de filmes, rotei- mente preparadas, fuller (terra), es- rentes de má quinas, carburadores.
*I que IA
aon vitrola ia aa- ros impressos ds peças teatrais e Stl- meril bruto, enaafre em bruto ou cardam. compressoree
condutas
tempo de tóda a espécie
parcialmente preparado, ealcita. caleitos impressos.
Para Inaçadna*
-•
TERMOS DEPOSITADOS
EM 26.9-1967
N"
.102

•

NW 825.407

l ar 8%3.414

YMNIraz, oww•

ma, ••••n....
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•
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825.413

E,

• SX0 SA1AS
Ind. Brasileira',

835.425

149 8W.432

Japim poma

11.FERNX0 DIAS

I,21M*MAN
At4 :LIAL MOLISOA2,_
.4"" - Mraumn.Ta

Xxtd. Iteasileiral. •

ND: 'DRA8.
Requerente Indústria e Ccandrcio
"São Cabas" Ltda.
Loca/ estabelecido: São Paulo
Classe: 11
Artigos: Arames lisos, arames farpados, grampos para creu, Pregos,

Janeiro de 1968

Requerente: Panificadora "Jardim Requerente: Calçados La Ifolisans
Popular" Ltda.
Limitada
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe: 41
•
Classe: 38
Artigos: Pães
Artigos; Calçados
389 825.433
Nrim.440

Requerente: Companhia Agropecuária Ferirão Dias
Local: Pará
Clasge: 19
Artigos: gado bovino, caprino, Equi- . ORGANIZAM MEI
no, muar, ovino- e suíno
DIONál, "ORNAM "7
W9835.426
OEN.

porcas e parafusos

N9 825.419

LINDOTANA,
Ind, Brasileira'

.;AGROSAN
SnAjewf

Requerente: Emprfaa- Lindoyana de
Aguas Minerais Ltda.
Local estabelecido: São Paulo
Classe: 43
Artigos: - águas naturais, minerai* e
artificiais, aguas gaseificadas
N9825.420

E

Ind. Erasileirm.
Requerente: Sala — Indústria
Comércio de Lixas Ltda.
Local: São Paulo
Classe 48
Artigos: Artigos de toucador e perfumaria em geral, notadamente lixas
Para unhas

389825424
.130REM GAIO

IND. BRAs;

-10 GATO QUE
ANGIANDO QUI 5I
ANA
! comendo aqui se t
sara')
Requerente: Ameba "Menotti
Local: São Paulo

Classes: 41, 42 e 43
Expressar)
389 825.431
VILA Es praANçÀ - Ind. —Mraalleisa

'

Requerente: Antônio Carlos Rival!! Requerente; Saberei Indústria e
Local: São Paulo
Comércio Ltda.
Classe 33— Titulo
Local: São Paulo
Atividade: Advogada e agencia de
Classe: 29
emprégos
Artigos: Escovas comuns para chão,
é
e pia, escovões, espanadores, leatba389 825.434
ZeS, puxadores de á gua, vassouras e
, vassourinhas RQUBIAN
38' 825.441

Requerente: Companhia Agropecuária Agrosan
Local :Parã
Classe: 19
Artigos: gado bovino, caprino, aqui" no, muar, ovino e suíno Requerente: Manca
Sobrinhos
• TORbt.."
Limitada
•
N'825.427
Erasileira
Local: São Paulo
.
Classe: 50
Artigos:
Prestação
de serviços: CaiCLORINDA
•
facções sob medida
Requerente: TorUgo — Importação e
Ind. Brasileira' •
Comercio Ltda.
389 65.435
Local estabelecido: São Paulo E
Classe: 50
- Artigos: marca de servitlo
Requerente: Eldorado -Comercia./
Agrícola- Ltda.
N9 825.421
Mgaileira
Local: São Paulo
Classe: 14
Artigos: Banana passa, bananada,
recancAasnamm
Oca de banana- e puré de banana
' N 825.428
Requerente: - Marli — Indústria e
Requerente: Silva & Alegretti Ltda.
Comércio de Rotxpris Ltda.
•
Local estabelecido: São Paulo
Local: São Paulo
MAILTA
Classe: 33
Classe 38
Titulo
Und. Brasileira Artigos: ..Anáguas,
aventais, blusas,
blusões, calças, cakinhas, boteo, ter.
389825.423
checols, camisetas, camisolas, casacos, ceroula, combinações, echarpes,
néons, lenços, maillots, meias, souReqUererite: A. R. &data
tiens e vestidos
Local: São Paulo
Classe: 11
389 825.438
Artigos: Ferramentas, serras de fita,
aura circulares e serrotes .
• °BANDEREXPOET°
N91125.429
Bz'aaileir.
- ERASPITAS
Requerente: Gráfica zairora
Drasileiri
Penteado Ltda.
Local estabelecido: São Paulo
uerente: Brasfitas -- Indústria e Requerente: Banderexport
Classe: 32
Comércio de Pitus Lida,
Artigos: jornais, revistas, estórias
• deinuite_ Exportadora Ltda.
Local: São Paulo
em quadrinhos, álbuns., para figuriLocal: São Paulo
nina, livros, almanaques, publicações
•
Classe: 50 Classe: 24
. impressas em geral
Artigos:
Representações
Artigos: Fitas
N9 825.418
38'
825.437
39 825.430
8
•

SAKIL

°S0BERAL
Brasileira)

Ind: jge/Afeira
Requerente: Jullara
Distribuidora
de ..Produtoe Farmacéutioos Ltda,
Local: Silo Paulo
Classe: 3
Artigos: Para distingtlir como marca

genérica — produtos te—lcauticos

389 825.430_
"INVISTRIA E CO
J

;gateio SHOW ":'—'

° SC) RETALHOS 11
Brasileira
Requerente: Edmundo Lit.
Wanderley
Local: São Paulo
Classe: 23
Artigos: Tecidos de algodão, tecido;
de alpaca, aparas de tecidos, tecidos de. carcel, tecidos de essoutra,
tecidos de celulose, tecidos de cetim,
tecidos de crepe, tecidoe de ordem
tecidos de gaze, tecidos de gorgorão,
tecidos de jersey, tecidos de luta;
linhagem, tecidos de raray, tecidos
de linho, tecidos de malha, tecidos
de andou, tecidos de ~a, e retalhas
•

de tecidos

389825,442

Ins
, talados"
Requerente:EriTerrd
Local: São Paulo
Classe: 33 — Insígnia
Oêneros de Negócios: Instalações
elétricas
149 825.443

1°AUTORAMA CENTER! •
CAMPINAS °
Requerente: Ivo Lucel
Local: São Paulo
Classe 33 — Titulo
Géneros de Negócios: Divergi.,
•
N9 825.444:
" - IAO °

Ind. Wasileiral

Itegteemote: 'Auto Pasto "Vila
Requerente: Companhia AgroEsperança" Ltda.
Requerente: Indústria e Comércio !Requerente: Milton Barbosa Remiti
pecuária Borba Gato
Local: São Paulo
Local: Pará
Slim Ltda.
Local: 'São Paulo
Classe: 47
Classe: 19
Local: São Paulo
Classe 41
Artigos:
Gasolina,
querosene
óleos
Classe:
33
—
Titulo
artáltOs; gado bovino, caprino, equina.,
Artigos:
Extrato
de Tomate. essência*
itibrificantea
•
~a
combustíveis.
e
sumo
Género. de Negócios: Repreamtaçasik alimentícias, extratos
- amar, ovino
alinaentica
-

Sexta-feira 5
farinhas alimentie:as, farinhas de
cercais, farinhas de mandioca, farinhas de mesas, farinhas de trigo,
féculas elimentie.es, far.s sulassais
cias, fubas, massas macarrão, massas
meShos
a.nmcnticlos,
alio 2nt leias,
lentilha, grr:o de bico, produtos alimentícios para
erva, azeitonas,
cebola e alhos
maer•
No 825.445
"DniCOLÂNDIA

Ind. Brasileira'
Requerente: Tatuaria
Limitada
Local: São Paulo

Classe: 50
Artigos: Charutaria, bazar, papelaria
e discos
ere 825.446

01,...1:CO OFICIAL (Seçito III)
cereais, farinhas de mandioca, fari, Classe: 41
nha de trigo, favas alimenticias, lê- I Artigos: para distingair e proteger
cuias alimentícias, Latão, fubá, aia-1 petiscos, petisqueiras, churrascos, saacet.rraa e baianas em cansavas
auiches. pesteis, empadas, croquetes,
Classe 43 - Aguas gasosas artifiEsladas
r-delçass pieparadas
ciais, assas gasussa 113 Z;Zrais, águas
21
? 825.454
magnesianue natui ais, aguas naturais não medicinais, bebidas espumantes sem álcool, bebidas não alT P
coólicas, essências para refrigerantes,
garapa, ginger-ale, guaranás, refrescos em pós, refrescos em xarope, sodas, sucos de frutas para bebidas, Requerente: Lanches "Ypê" Ltda.
Estabelecidu em S. Paulo
xaropes para refrescos
Classe: 41
(*) Quando se tratar de Titulo de
Estabelecimento, Expressão ou sinal Artigos: Para distinguir e proteger

de Propaganda e Insígnias, deve ser petiscos, petisqueiras, churrascos,
mencionado o gênero de negócio, em sanduíches, pastéis, empadas, croquetes, saladtia e refeições preparadas.
lugar dos artigos
No 825.455
N9 825.449

4Mb

lugar dos artigos

er 825.450
. CROMAQ
Requerente: Milton Barbosa Rennó
Classe: 41
Ind:
Legai: são Paulo
Artigos: Extrato de tomate, essências
alhnentícias, extrato allinenticlos, fa- Requerente: Cromaq - vonservaçãO
rinhas alimenticis.s, farinhas de cee Pinturas de Máquinas Ltda.
reais, farinhas de mandioca, farinhas
'.
Local: 8. Paulo
de massas, farinha de trigo, féculas
Classe: 1
alimentícias, favas alimenticias, fu- (*) Artigos: Cromaçao e Pintura de
báse massas, macarrão, massas alimáquinas
mentícia:3, ~lhos ahmcr.tielos, lenti- (*) Quando se tratar de Titulo de
lhas, grão de bico, produtos alitnen- Estabelecimento, Expressão ou sinal
Wien para conserva, azeitonas, cebola de Propaganda e Insígnia, deve ser
e alho
mencionado o gênero de negócio, em
lugar dos artigos
N9 825.447
No 825.451

4ITAPEÇERICANO
• Ind. Brasileira

Etequtreui: Laashes laeraea (Ma.
Local: aão Paulo
Requitrente: Rano-Elétrica N ItapeceClasse: 41
ricano" Ltda.
Artigos Lanches de: Ancha, mortadeLocal:
8. Paulo
presunto,
ras
bife,
queijo,
salame,
la,
Classe: 6
salsichas, linsiliça, paio. patês, chou(*) Artigos: Instalações Hidroriço e churrascos
elétricas
•
No 825.448
(*) Quando se tratar de Título de

Estabelecimcnto, Expressão ou sinal
de Propaganda e Insígnia, deve ser
mencionado s: gênero de negócio, em
lugar dos artigos
N' 825.452

SANDRA

IndArasileira
Remi :re te: 1i:f l ash-ia • Comércio
Shuv.: Lula.
local: S. Paulo
cassas: 11 -- 41 - 43
Artigos: Classe 11 - Alavancas,
ancinhos. bandejas. baterias de cozinha, bsbedouros, biscoiteiras, bombonieres, caçarolas, cafeteiras, abotoaduras, chaves de fenda, chaves de
parafuso. chaleires, comuns, colheres de :ilesa. colheres de pedreiro,
oompoteisss, enxadas, vsgni nonos,
frrrons e fOrMék5
— Ascite. alho, arroz,
Classe
r-lin!a. e :ret., 1.., cominho,
9 zt-tir r
•• • :1Z! t'Xr?"314* atimentiaxtrat n
etos, erve w•te, er71n1"..9.h. farinhas de

eitiagigs

í° OLAWITOM
Ind. Brasileilt
Requerente: Salvatore Gerard/
Classe: 30
() Artigos: Anáguas, Musas, blusões, aventais, botas, cache-co calças, calcinhas, camisetas, camisolas,
ceroulas, casacos, combinações, acharpes, lenços, cuecas, matikts, meias,
soutiens e vestidos
(*) Quando se tratar de Titulo de
Estabelecimento, Expressão ou sinal
de Propaganda e Insígnia, deve ser
mencionado o gênero de negócio, em

.Ina.D9g 2i l eira

Janeiro de 1968 1f$1

Regue-reate: Renri blatainaso De. corações 8.A.
Local: 8. Paula
Classe: 40
( o) Artigos: Móveis para decorações
em geral, almofadas, acolchoados
para móveis, bancos, banquetas, bandejas domiciliares, berços, divisões,
divans, gttarda-roupas, mesas para
máquinas de escrever, poltronas, estaradas 2: não, sofás, sofás-camas
( e ) Quando se tratar de Titulo de
Estabelec nto, Expressão ou sinal
de Prop nda e Insígnia, deve ser
mencionadr o género de negócio, em
jurar dos artigos
N° 825.456

410-UR
tndi Brasileira
sentações Ltda.
Requerente: "Bel-Car" ReproLocal: 8. Paulo
Classe: 21
(*) Artigos: Veiculai e suas partes
integrantes, amortecedores, alavancas
de cambio, braços de direção para
veículos, eixos de direção, molas, para-lamas, pára-choques, pára-brisas,
pedois, rodas para veículos, terminais
( e ) Quando se tratar de Titulo de
Estabelecimento, Expressão ou sinal
de Propaganda e Insígnia, deve ser
mencionado o gênero de negócio, em
lugar dos artigos
- - 'e" 825.457

ONDE ARTE E BOM-.
-GOSTO NXO
TAM MAIS
Requer nate: Henri /daturas°

• Decorações Ltda.
f.iocal: São Paulo
Classes:-40 - Frase
TT9 823.458

petiscos, petisqueiras. 'churrascos,

Fte El , (cri.

"Caliça" Ltda.
r. : Ear e Re..ia, ra
em R, Parto

J.JUI E

-

S.Fd.ASTPW
1:W0.8.1-Le1ra

Requerente: indústria e Comei cio do
Produtos Alhnerfticios São Sebastião
Ltda.
Local: 8. Paulo
Classe: 41
(*) Artigos: Substâncias e produtoa
alimentícios em geral, cereais de ta..
das as espécies, óleos e banhas co.,
rnestiveis, alimentos enlatados, frita
doces em geral, frutas frescas, secas
e defumados, leite e seus derivados,
e cristalizada;
(') Quando se tratar de Titulo de
Estabelecimento, Expressão ou sinal
de Propaganda e Insígnia, deve ser
mencionado o gênero de negócio, em
lugar dos artigos
N9 825.460

VILA JACU
Ind. Brasileira.
Imóveis Vila Jactai Ltda.
Requerenta: Empreendimentos de
Local: S. Paulo
Classe: 18
(e ) Artigos: Materiais para construções e decorações, erma, azulejos, ca.
ilhas, cimento, cal, caixas d'água. cata
bros, janelas, ladrilhos, manilhas,
portas, portões, tijolos tubos de coa'ereto, telhas, tacos, tanques de cimento, vigas, tacns, vidros, casai
pré-moldadas, artefatos de cimento,
pavimentação de rodovias, guias,
sarjetas, materiais para
pavirnen fação
(o ) Quando se tratar de Titulo de
Estabelecimento, Expressão ou sinal
de Propaganda e Insígnia, deve ser
mencionado o gênero as negócio, era
lugar dos artigos
825.441

PATRIARCA
Ind. Brasileira

1:
'II •

FÁBRICA DE
EVAPORADORES

-

GARÇ

N9 825.45u

lugar dos artigos
N9 825.482

sandulehes, pasteis, empadas, croquetes, :,aladas e refeições preparadas

Ne 823.453

!em geral, alinsfadas, tic.)lciatiaa
! para móveis, tia ticos, t. an q.s. ;s.:,
cl..jas
issreiss, tesa.. ss
divisoz's. cavan s, íeis-se:a-ree i as,
sas para máquinas de escreva-, s
tronas, estofadas ou liais s..s.
Jor ,....3-cara;)
n
( • ) Qu.;: ;ido
traLu ti:: '1,1i., si dto
•Estabelecimento, r::pr& tesão eu s. .st
de Propaganda e Inâijnin, d. • ve s:r
mencionado o gaiere dr lt, •gácli . t.la
lugar dos artiaes

Requerente: Patriarca - Admbalaa
Local: S. Paulo
trações e Promoções Ltda.
Classe: 50
(*) Artigos: Marca de serviço
(*) Quando se tratar de Título de
Estabelecimento. Expressão ou sinal
de Propaganda e Insígnia, deve see
mencionado o género de negócio, elit

Requerente: Ear Lanches "Sandra"
Ltda.
Estabelecido em S. Paulo
Classe: 41
Artigos: Para distinguir e proteger

-

Classe: 40
(*) Artiess: Movais sara ases

"MIPAL" S.A.

Was..Ss::•

RH] -

nn • • •
. A.
; 3. Paula

•.. r ..

istiSE4 •

Requerente: Fábrica de likaporaderti
"Mipar 8.A.
Local: 8. Paulo
Arthros: Nome Comercias

'iU

iSeKta-leira

,Y .Akti(), Ul-WIAL (Seção

• ruinosos para ccastruções, prateleiras
quando construções, produtos de base
asfaltica„ soleiras para portas, tacos,
tanques de cimento, telhas, tijolos,
41MUSIK361A l tintas
para construções, tubos 'de
Ind.Bresileira á concreto, tubos de uso exclusive eia
construções, .tubos de ventilação de
edifinop, vsneziansts, vigamentos preIndús- parados para construções, vigas para
Requerente: "Mtisikjoia"
trias, Comércio e Importasão de Ma- construções, peças ornamentais de clmento e Vias° para paredes. e tetas
teriais de Aclamo Limitada
e Villa
Local: São Paulo
Classe: 9
Artigos: Caixa e caixinhas de música
Ne 825.466
Requerente: Bar e Lanchei "Mui825.461
zinho" Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
F'RI 0.AGUAks Areava: Pães.
~diedra, empadas,
bolinhos doces e salgados, salames,
Ind.Brasileira
salsichas, chouriços, mortadela, ..presunto, mostarda, churrascos, doces,
coalhadas, carnes preparadas, peixes.
Requernete: Nublo Cunha
camarões praparados, assados, pasLocal: São Paulo
k. etéis,
laticínios; bedos, chocolates,, café,
Classe: 8
in :satura, em pó ou condensaArtigos: Bebedouros délascos, apare- leite
do, linguiça, batatas frita, ovos colhos d‘ refrigeração, geladeiras, re- zida
quentes ou fritos,_ altos, feijão,
frigeradores e sorveteiras
pizzas, massas alimentimas, queijos,
14.9 825.466
temperos alimentícios, frutas em calda, cristalizadas ou em Conserva,
sopas e sorvetes.;
Ne 825.487
Ne 425.483

skt,91

.3:1,
:
;ele„
.

"NOBREZ-All--

Requerente: Imobiliária "Nobreza"
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Imobiliária, corretagem em
geral; administração de bens móveis;
imóveis e valõres; administração de
Requerente: •Joferju" S.A. Comer- obras; planejamento; orientação;,promoções de venda imobiliária; procio e Indústria
paganda e publicidade; seguros; inLocal: São Paulo
vestimentos; empreendimentos; estaClasse: 15
tudos técnica; e engenharia
Artigos: Bacias, banheiras, sbidets"
vasos, pias, reservatórios, mictórios,
.11.9 825.468
bsurisr bebedouros, chapas, cubos, 111troe, fôrmas, frascos, funis, Instalações sanitárias, lavadedas, purificadores, recipientes, redoma'', urizlók e
lavatórios
Requerente: _ache:111g Corporation
Ne 825.465

4

MUTABON

SATIL,ZINRO

Inct.Bresileira
Local; São Paulo
Classe: 16
Artigos Alcatroados para saiatruções,
argila preparada, para construções,
areia preparada para construções,
Argamassas para construções, asfalto
para construções, azulejos para construções, balaustres para cansteuções,
balcões quando construções, batentes
para construções, blocos para construções e para pavimentação, calhas
de telhados, cimento
caibras
preparados para conscomum,
truções, caixas
de cimento, caixilhos, cal para construções, chaminés de concreto, obapas para construções, alunas para
• construções, cornijas de aunarem, ore
para ealstrindea, divisõee pré-f abri/Mações pré-moldadas, saquadrias, esfiações pré-moldadas, esquadrias, e-s
lacas preparadas para construções,
estruturas para construções, estuque,
forros, frisos, grades, jmitaçõea de
mármore para construções, impameabiliza.ntes de ar gamaasas, janelas,
ladrilhos, lageotas, lajes, lambris; 11ixeiras_para construções, luvas de J un, Wese para construções, macadame,
is madeira preparada asara construção,
manilhas, mármores P reparados Para
construções, massas para parede, mosaicos, papel para forrar casa, paredes divisórias, parquetes, Isedregazas
preparados para construções, pilastras
de cimento, pisos, placas de Pasimeils
'bato. pedras preparadas' para cons..:
truções, porta, partões, prateleiras
quando constructees. produtos betu-

Local: Estados Unidos da
Classe: 3

América

Artigos: Produtos pslcoterapeuticos

11149 815.4439

Indústria Brisilerri
Requerente: Zupa Refrigerantes Ltda.

Local: Distrito Federal
Classe: 43
Artigos: Atuas de mesa, águas minerais artificiais, agua tônica, bebidas espumantes sem álcool, sazona,
guaranás, refrescos, gingerale, soda,
Buços de fretai

e xaropes

Ne 825.470

Requerentes: Archimedes Morelia' e
'Gerson Gonçalves Teir:ira
Local: Gusnabasa
Classe: 33
Sinal de Propaganda

Janeiro de 1968
--Na 825:4S8 .

VILCAM ESTAMPARIA

1,TAA.
'Requerente: VilCari Estamparia
Ltdas

cubos de veicules, direção,.eixacr51
direção, elevadores, manivelas, Me
lua, muletas e • =detinhas (ax
grande coa duas rodas , para amas'
truções), molas para veículos, soda
para veiculos e varas. de canos
Na. 835.479-484

Estabelecido em: São Paulo
Nome de Empresa
623.47d-477
-

1141DerStRi4 BRASILEIRA

Requerente: Vilcam Estamparia itas,
Local: são Paulo
Requerente: Vilcara Estamparia
Classe: 6 Ltda.
Artigos: Para distringuir máquinas,
Estabelecido em: Sáo Paulo
motores e suas partas. Alavancas de
Classe 5
câmbio, anéis de pistão, biela, bom- Artigos: aço, alumínio,
alpaca, bronbas, cilindros, compressores, conduto- ze, -chumbo, cobre, estanho,
ferro.
res para máquinas, dínamos, distri- má, latão, níquel, zinco, metais
pabuidores para automõvels, eia" guin- rá ligas, todos os metal' ',Salina são
dastes, macacos, Mancais, máquinas em bruto ou parcialmente trabalhaadaptadas na construção o conserva- dos,' usados nos indústrias podendo
ção de estradas, máquinas elevado- ser em barras, em chapa, em fõlhas,
ras, máquinas transportadoras, mote- em massa, em tiras, em lingotes, em
res, polias, rolamentos e transporta- fios e vergas; estampados, forjados,
dores automáticos
modelados, torneados, perfilados, laClasse: 8
minados e -eletrodos
Artigos: Para distringuir aparelhos
Classe- 7
elétricos, material elétrico e peças Artigos: o . .Innas e utensílios para
para veículos; Acumuladores, altar- serem
'os excIadvamente na
nadores, cabos e condutores elétricos, agricultura: Arados, máquinas aducalibradores, chaves elétricas, chassis, badeiras; máquinas arre,ncadoraa de
compressores, comutadores, eleteodu- tapas, máquinas cultivadoras, cisartos, farda, filtros de óleo, tios elé- ruas, máquinas ceifadeiras, máquitricos, painéis de carro, redutores de nas de empalmados., combinados,
pressão, registros, reguladora auto- máquinas ensithadeiras, facas para
máticos, elsiaes, terminais para bate- máquinas agrícolas, grades de discos
rias e válvulas
OU dentes, máquinas de irrigação,
Classe: 7
lança-chamas, motoarados, máquinas
Artigos: Para dist:ria:011r máquinas e semeadeiras, máquinas trilhadeiras.
utensílios para. serem usados excluat- muletas, meia lua, muletinhae (Imvamente na agricultura: Arados, má- plementas .agrícolas para cavar •
quinas adubadeiras, máquinas arran- transportar a terra), rolas compresadoras de tocos, máquinas cultiva- sores para esfarelar terra e tratores
dosas, charruas, máquinas enfadei- a serem usados em trabalhos de
ras, máquinas de empilhadorea ~fazendas
binados, máquinas ensilhadeiras, MClasse 11
oas para maquinas agricolas, grades Artigos:. ferragens,
ferramentas,
de discos ou dentes, máquinas de Irri- acessório. de metal e artefatos de
gação, lança-chamassraotoarados, ma- metal: Acessórios para amortecedóquinas semeadeiras, máquinas trilha- res, igaVancas; alicates, arrebitas,
deirase muletas, meia lua muletinhas arruelas, calotas, chapes de metal,
(imPlementos agrícolas para cavar e conexões( correntes, enfeites de metransportar a terra), rolos compres- tal . para automóveis, enxadas, ferrosores e para esfarelar terra e trato- lhos, grades, martelos, parafusos.
res a serem usados em trabalhos perfilados de metal, picaretas, rodas
de fazendas
de metal, tubos conduites e vasiClasse: , 11
Mames
Artigos:" Para distringuir ferragens,
Classe 6
ferramentas, acessórios do metal e Artigos: máquinas, motores e suas
artefatos de metal: Acessórios Para partes: Alavancas de câmbio, anéis
amortecedores, alavancas, alicates, ar- de pistilo, bielas, bombas, cilindros,
rebites, arruelas, calotas, chapas de compressores, condutores para mámetal, conexões, correntes, enfeites quinas, dínamos, distribuidores para
de 'metal para automóveis, enxadas, automóveis, eixos, guindattes, macaferrolhos, grades, martelos, paralis- coa, mancais, máquinas adatadas' na
as, perfilados de metal, picaretas, construção e conservação de estrarodas de metal, tubos oOnduitea e das, máquinas elevadoras, maquinas
vasilhames
tranaportadoras, motores, . polias, ro-•
Classe: 5
lamentos e transportadores autoaliaArtigos: Para distringuir: aço,
máticas
.
ruiria, alpaca, bronze, chumbo, cobre,
Classe 8 •
estanho, ferro, gusa, latão, fiquei, Artigos: aparelhos elétricos, material
s1ncc4 metais para ligas; todos ca elétrico e peças para veículos:
metais acima -silo em bruto ou par- Acumuladores, alternadores, cabos e
eialmente trabalhados, usada nas in- condutores elétricas, calibradores,
~tesa podendo ser em barras, em chaves elétricas, chassis, compressochapas, em Mim, em- musa, em res, comutadores, eletrOdutos, farol&
tiras, em lingotes, sem fios e vergas:. filtros de Óleo, fios elétricos, painéis
estampados, forjados, modeladas tor- de carro, redutores de pressão, regisneados,
perfilados, laminadas e ele- tros, reguladores automáticos, relays,
/
terminais para baterias e -válvulas
trodos
Classe: 21
Classe 21
Artigos: Para distinguir: automóveis, Artigos: automóveis, braços pala
braços para veículos 'breques,-caçam- veiculos, breques, caçambas. camitamilibliSs, se:mesas, carrilha, nhões, carretas, carrinhos, carrinhos
basee
carrinhos de mão para Pearei?", de mão para pedreiros, carros, carcarros, carros tratores, carroceiras, ros tratores, earrocerlas, cubos de

•
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veículos, direção, eixos de direção,
-.1evadores, manivelas, meia lua, mutetas e rauletitihas (carro grande
com duas rodas para construções),
molas para veículos, rodas para veículos e vantes de canos
_
No 825.485

Cezataurus
Ltda.
Estabelecido em: R. G. Sul
Classe: 32 — 33 — 38

Requerente: Editóra

•-•
Requerente: Ne:rant:10 -Bom
Apetite" Ltda.
Estabelecido em: São Paulo
Classe 41

1e 9 825.454

No 825.489

Sinal de Propaganda
• --1•-:
1“ s25.490.

GENTIP-CÓPIAS LTDA.

Classe: 51)
jArtigos: planejamento, irrqriii te 'a! a,
estudos técnicos, loteattisotos e utcorpor.covs ...
149 825.50i

Requerentc: Centro — Ce0iskr
Local: Rua Buenos Aires 30. sala 2
Classe 33
Título de Estabelecimento
N- 825.495

indústria Brasileira

, BAZAR DO

ÊORTE
Requerente: Bewa Filhos Ltda.
Local: Cruanabara
Classes: 1. 8, 11, 15, 29
Titulo
N' . 825.496

Artigos: mas. sas alimenticias .
-No 825.488 •

MfAll "BEL.
INDtSTRIA BRASILEIRA
Re(jurrenix:

Peodutos
Alimentícios S. A.
:Local: São Paulo
!
eltwe 41
Artigos. Balas. bombons. chocolates,
-drops", . confeitos, biscoitos, bola' ch as. •
docts, pão, de mel, mel.
g eleias. tOrrões. pós para sorvetes e
ta atines
_ ..

Requerente: L. .r, ftepetr4entat.tie.4,
Comércio Ltda.
Local: Gua unhar; t
Artigos: Cadeiras, mesas.
abajours. armações sob forma de m óveis, armários, baleis::: sob forma de
móveis, bancos. ,atiquetas , berços,
biombos, buffets, l eaux. Cai)ides,
cadeiras de molas. ee riada -mudo. cris.
• taleiras,
.51' . 825.

FEIRA DE IVICWEIS
DE ALIJb/INIO
Requet • etai : Artig, Is de t.Steninio
Rancho Ltda.
Local: eitianabára
ClaRsto.' 40
Titulo
825•50,3

CASA DE MÓVEIS

Requerente • EditOra Cen 'aura.;
Ltda.
Estabelecido em: R. G. Sul
N.O i25.::tt
Classe: 32
33 --38
Requerente:
Insígnia de Comércio
"Boni
Roo 1.1er eli :
Apetite" Ltda.
Estabelecido em: São Paulo
Chtt.se 41
Artigos: XMl'Stiti alimeruiciws
N" 825.487

Requerente: Pa,tificto "Boto
Apetite" Ltda.
Estabelecido em: São Paulo
Classe 41
Artigos: farinha de tri:.:
O

825.486

825. 491

DA ftTria

NOVO RIO
CaNt

Merkt:i' : n ()V0

Rio ;
Local: Citiatiabarti
Cla s se: A4)
Th ato
N .. 325.504

• Itequeretagt . :

C1.•
BRASMÉRICÁ • — MÁQUINAS
(5.ipaulairlr
Requerente: Distribuidora de Bebi'
48
E MATERIAIS PARA
das 13attyrs Ltda.
!Artigos: Agua il ,de
Estabelecido em: São Paulo
;quina, agjuit de I: , sas. agua cie aliaINDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA..
tigaa para anos a boroa, agia Requerente: Brasnier t :w Ai te ote p .te
Classe 42
!Artigos: aguardentes, aperetivos, bit- Ide lavanda. balou, brilhantina . creme
e Materiais para Iislostria
in è paia Md•ter, brandy, conhaque, cervejas, es- •para • tu. usam.,
Comercio Ltda.
quilagna,
desociofante,
demi/
:
ido,
ase
•sélICIUS para bebidas alcoólicas, forLocal: Guanioars
séneia
•
,
estrato,
esmalte
para
unhas.
net. gim, licores, poetar, punch,
Classe: ti
SUOU de frutas cum álcool, vinhos, fixadores *pais o :::tor .:.o ditos, DestaAtividade: Nome
Comere .t
vinhos quinados,' vinhos espumantek :mis e bikloric.s. :oca% pet-Olc)
niado para o cabelo. perfumes, vou825.505 34)(i
vermutes, vodca e iiisque
sabanames perfumados, sais revN" 825.492.
i fumados para banho, talco, WriliZCS.
-! - 'N• .. 825.4y;

'I

CA00141110
Indo tri a Brasileira

BRASMÉRICA.

1" L A 11"e"

INDÚSTRIA BRASILEIRA

lReqttereni e : Plaai.e Piauo de Requerente: B111:Merien Máquinas
!Assist eneia Médies a Inil(aCi t e
e Materiais para Indúst r ia e
Atraaerente: Cag g hino
Cia. Lula.
Ci..)111/.1'Xil 8,C.
Comércio Ltda.
Estabelecido em: São Paulo
Local: ',5i'•0 Paulo
Local: Guanabara
Classe 36
C1:: :-::8! 50
L.
Artigos: Artigos da Classe
Artigos: calçados
I
iges: lni i : auano da E.;
Classe:
ini'dielt a indústria e comercio
N 412.; 493
Artigos: Artigos da Classe
N" 825.49s
1
•
•- •
N" -825.507

PODERób
Indtlat ria Brasileira

1.LAMIC
PLANO hE A3STSTENC1A
• A Iff!?1,:.;nI A E CONOCIO

SOCINTEX

Requerente: SOeiv:tatie Inter- Ameri. 1:tat ue:re nt e: Phunit .Plano de cana de Imporittrate e Export:leão
Ae :sist é:1 cia
Médi . st
a
Indústria
Sociutex T.ita it a da
ie Ctrinrclo Ste.
(.: rtna)er:•
I Rega:1111TC • Cyataanid QUilawa ,iu
,
Local:
Siou
Paulo
Brasil Ltda.
Cli,.
•
Cla4se.
P. , : a beleeido rui : Suo Pa alo
Artigos: Arte.us ,tt Classe
Artigos: Insigo ia COMetela:
elsk,se 44
N9 835.5o;
!N 825 -)0:1
Articuie..: alvz . jantx .s. ::../. m.4 :2 7 zi dei 1 a.
•
anel. anile°. branqueador(...s. "era pa.
ra assoalhes. detergente s , e.spoujas
"'ECIINan
par,/ letup ./.:i.
!tra,padoicç. fUstihus, •
Requerente:
Plantec
3ociedade Ga
Uriateren • e:
I
et
ia de aço, isimads . p .•:.i a csle: s dos. •
Planejamentos e Estudos Técnicos 6
Ap.t:tc" Llda •
Mita (te tt.:*U., ixli;loxes preix.ade.s Itt•zier•e: i. • : . 4,4-: ti .
i',1'.1:MCSa CoTreinamentos
Uai.
I ritr.-.1.eWo t*J.,1: • s:10
o ia% a-, iir.!:: •., rjltr. : i ,....ir ar: a - iiie..ei:i I .. 1'111 .. • . t . I 4 . Inet...fiX/r9dr)ra
Local: Guanabara
Cia , se 41
clid:3., :4..1): ' ,.; e: •,,..; sit. 4-e . . •nuk,..(.,. C
e ' (t et 1' ' 12.
Classe: 50
1
I
Arti;it:•: toa StnS
1 r....t$
laxai: tia!a.s
AMIME Artigo. da Net.;

PLANTEC

,404 Sexta-feira s
1,1.1•
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IML

N9 528.599

Veterinária, arsenlatos, arsénico, bati- f
N9 825.519
ericidas. banhos para animais, cal I
inseticida, carrapaticidas, cianeto de
potAissio, i cloretos para agricultura,
MOBILIARIA
clorofórmio inseticida, desInfeatntes,
.3RAS I
fertilizantes, fertilleantes, formicidas,
Fngicidas, gerinicidas, inseticidas,
IIDOSTRIA BRAS
. ILEIRA
•
c
irobleidas,
preparados para afiagentar insetos, destruir cogumelos
. .,„ 1 tiestnich Te8 de ervas daninb.as, e
asa, „
Requerente : •./tranul:a-u
""i'''' destruidores, de fundos, remedios con;. rinuererlue: li. • P. de Almeida
Local l.. 'G-tianatiars
,
. ira doenças de plantas, sabão desinClasse: .a
C2ve
uariabara.
fetante, sodas catitticrt para
1
Arti.gos: Artigos is Classe .,
Classe: 33.
agricultura.
— _
.
_
-.!
N 9 825.510
N 9 825•514

it

N9 825.592

CHRISTIANY

-ORNIX

Requerente: Laboratório Paru:AO:2,
tico Warlem Ltda.

Local: Guanabara
Classe: 3, para distinguir: um produto Indicado para lavagem
vaginal
/69 825.533

- INDÚSTRIA BRASILEIRA I
I

equerenhi Sebast I an i rlz Furtado
Local: Guarema:a .
Classe 11
Artigos: Artigos da • Classe
--N 9 825.511

•

IND.. BRAilLEIRA
Requerente: Casa Ricardo {3. A.
- Importadora e ExPoltadora

..EDIFICID

Local: São Paulo

SOLAR DO LIDO
. .

N9 825.s30 •

Requerente: Monarch- Marking Egstem S. A. /ndiistsia e Comércio
Requerente - rondorninto do .Edifieic
Local: São Paulo
Boiar 'do Lido
Classe: 38
loca Guanabara
Artigos: Etiquetas e Rótulos •
Classe: a3
N9 825.616
_
. Titulo
NO E2'5.512 •

4P

x0+ ‘0#
‘,4)
4N"

goo.therts. ehrtletatty
Av. Paciente Vem" 090 1/ te02

EDIFICIO.

tIL.. 43-8011

SOLAR DA PRALI.

fp,

•(•44e5"

Requereti:e : •Cond_m•iu.., kto Etlificio Requerente: H. P. de Almeida' —
Requerente: Mr. Donut Alimenticloa
Jóias
Solar da Prata
Ltda.
Local: — Guanabara
Classe: •3
Local: Guanabara
Casse: 13
Titulo
Classe: 41
Titulo
Requeiente Rolamentos Sehanpfler
Artigos: Biscoitos
825.51.3
do Brasil Ltda.
N° 825.517
N9 825.534
Local: São Paulo.
No 825.53b.

ENEMALAX.

CHRISTIANY

Raquel ente: H. P. de Armeida —
Jóias
Local: — Guanabara
Classe: 13
t, Requerente: Laboratório Mauricio
Titulo
Vilela 5/A., sociedade brasileira,
industrial e comercial
825,518
N9
Local: Guanabara
Classe: 3
Produto: Produto farmacêutico indicado cortçn enema de limpeza intestinal e enema opaco.
N° 825•515
AUTOMÓVEIS.
Indústria Brasileira

•CHRISTIANY-

Requerente: H. P. de Almeida

Automóveis

Local: Guanabara
Classe: 21

No 825.520

L E I S.
ND

rR

,

BnAí.

1

INDUSTRIA BRASILEIRA
•

n11"
of •
•
Arauto: Laboratório. Failitachtlieo Warleta Ltda. .
- -Loca!: Guanabara,
Classe :
Classe: 3, para distinguir: Um produto indicado no tratamento dos
reefriados
,
N9,825.586
•

-81NASIO.

Requerente: Mary M. T. Niedned
local: Rio de Janeiro
Classe: 22
geral, para bordado
Artigos: PIOS em em
geral para teceetriootagem; fios
laica e, uso comum; fios de 111
pilo em meada ou novilo, torcida
ou nik: fíos de 15 ou Pilo. em mel"
ou nove% para bordado, costura,
croctti e tricô; linhas de costura,
para bordar e para taicotagem

N9 825.6.15

IEMANi

Voquerente: Auto Spray Indtlstria e
BEAMLEÚL
LARANJEIRAS,
Comércio de Produtos de Limpeza
Requerente: Rádio Rio -Ltda.
•• Ltda.
Local: Guanabara
Local: São ?auto
•
Casse: 32
Requerente: Flora iemanjá Ceremica •
Classe: 2
Artgiw nu. nrogrania de televisão n.7quereite: Sitio Vaz e Niza MonLtda.
Artigos: Acetoarsenitos, acidos, agua Requerenle: ca ga IVcardo S. A. ImVaz
'teiro
**
Local: Guanabara
cal desinfetante, égua de potassa. I
portadora I. v:num,e114,10ra
Local:
Guanabara
•
Claese:
3
, • ,.
Agua oxigenada desinfetante, águas
Local. no Pau:o
Classe: 33
Artigos:
Produtos
•
farmacêuticos
em
ela : 41
sanitárias, álcalis para agricultura e 1
1 Art".gos: Titulo de estabelecimento
•
geral •

40
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ClaSs s 32
I Artigos: Revistas f - 111:1 1)11N Para
motoristas, alman: • Liac ,.. ItIbuns impressos, calendários, catálogos, foDRAGO
lhetos e folhinhas impressas, índices
Ind. Brasileira t slefónicos, jornais, livros, propasands4 impressas e escritas para
radio e televisSs, peblicações impressas, pubs is da des supressas.
equerent e : Cereitlis t •t sa ri ta mit reinei
Limitada
Ns 825.541
Local: São Paulo
Classe 33
Artigos: Papel higiénico. pratos de I
jiapelão, copos de papelOo. livros não i
impressos, em qualquer cós, blocos,
fitas de papel. papelão papel em titas, e qualquer tipo, de artefatos de
papel
_
Ns 825.406
In dústria Brasileira

eçâo III)

N" 82$.4ns

Guia do Automóvel
de Campinas:

;ESTRELAR

Requerente: Wilson Hattar
Becheleni
Local
estabelecido: Minas Gerais
itaquerente: Prediul Estrelar Ltda.
Classe 32
Local: São Paulo
Artigos: Revistas e manual pata
Classe 50
almanaques, albinia ims1rtigos: Como marca de serviço, pa- motoristas,
calendários, catálogos, foSi ser usada pela requerente em seu pressos,
lhetos e folhinhas impressas, indicies
ramo de imobiliária e predial
telefônicos, jornais, livros, propaNs 825.413
gandas impressas e escritas para
rádio e televisão, publicações impressas, publicidades impressaS.
SUL AWRICA
N" 825.545
Ind. Brasileira "
issiquerente: Copiadora sul América
Limitada
Local: São P.:.olo
Classe 23
Artigos: Cópias helessilificas, hectográficas e In/mesta-aficas
N" 825.541

Jassiso t'se. 1s7 .:3 105 \
??5.547

I s r25 531

Guia do Automovei
de Recife
Requereu te: Wilson }latias
Becheleni
Local estabelecido: Minas Gerais
• Classe 32
Artigos; Revistas e manual para
motoristas, almanaques, albuns impressos, calendários, catálogos, folhetos e folhinhas impressas. Indices
telefônicos, Jornais, livros, propagandas impressas e escritas para
rádio e belevisão, publicações impresSaa publicidades Impressas.
• N' 825.548

VIP

Cd"
Xi%* '11\

%.1*IP

• .: 111 do
Rtemerente: cri:ince
Brasil 8 *A.
Local estabelecido: Bailia •
Classe 23
Artigos: Tecidos em tu' ai a saber:
brocados; esImisa s . •s :. (1 . tiSssclão
R èqueren te : Wilson Hattar
em peças; pano-couro; tecidos plásBeeheleni
ticos em peças, tecidos de algodão,
Guia do Automóvei
Local suais: tecido: Minas Gerais
de juta,
de lã, de liniss • :os
Classe 32
seda natural ou 111011 tecidos de Artigos: Revistas
e manual para de Goiânia, Anápolis e Brasilia
elást ico. de virl' • . ri .-C(111e: tule. motoristas, aluis nocises,
albuns itn-•
—- - pressos, "calendSi MS", catálogos,
• • • N"
825 . S42
, Indústria Brasileira
folhetos e tslintiliss impressas, índices
telefônicos, jornais, livros. propaRequerente: Wilson }latias
gando, imps...ssas e escritas para
Becheleni
Banco
radia e tslt v:s , o, publicações impresLocal estabelecido: Minas Gerais
sis,
Sssies impressas. •
Classe 32
Artigos: Revistas e manual para
de Minas Gerais S. A.
IN" 825.546
motoristas j • almanaques, albuns impressos. calendários, catálogos, fod.? Um Grande Banco
lhetos e fOlhinhas impressas, indices
telefónicos . - jornais, livros, propaSonal de
Requea nts: Ranes.
gandas itpreSsas e escritas Para
S
A.
Minas Gerais
rádio e te evisão, publicações ImpresLocal estabelecido: Ciss nabars
sas publicidades impressas.
Classe 50
Ns 825.550
Ramo ds otividade: sei viço:
l•
/V- 825.543

X>,

eb.'ç\''

k'a'•

r.
èsW$

wasss Batias
„
Local est sb: tecido .. minas Gerais
ev e-e".

14>

ssequerente: Wilon Ha tas
Beclislcni
Local estabsiecido: ninas Gerais
Classe 32
Artigos: Revistas e manual para
Motoristas, almanaques, álbuns ima
pres.sos, calendários, catálogos, toe
ilietos e folhinhas impressas, indWe4
telefônicos, jornais, livros, propor,
gandas impressas e escritas para
rádio e televisão, publicações impresss,
sas, publicidades impressas,
N 9 825.552

Indústria Brasileira
Requerente: Wilson Maltas
Becheleni
Local estabs lectdo: Minas Gerais
Classe 32
Artigos: Revistas e manual . para
motoristas, almanaques, albuns ims
pressos, calendários, catálogos, fos
ihetos e folhinhas impressas, indiceS
telefônicos, jornais, livros, propila
gandas impressas e escritas para
rádio e televisão, publicações impresa
sas, publicidades impressas.
• -Ne 825.553

Guia do Automóvel •
de Curitiba
Indústria Brasileira
isestarren ir: wil.-on 1Iatar
Eecheleni
Local est ab :cc . do : s: Mas arrais
Cl:is:s. 32
Artigos: Revisias e manual para
motoristas, ainsuissues motins impressos, calendariu.s, catalogos, tos
Meios e folhinhas tml irsssas, asSeeS
telefônicos, jornais, livros, propagandas imo: essas e escritas Para
adio e telev isto, puolicaçaes supres..
sus, publicidades impressas.
N' 825.554

Guia áo Automóvel
de Santos
-

NP-v
O°
.°tn

./°%

Guia Automobilisti60:
de Curitiba

t.e

Requerente: Wilson Hattar
13echeleni
Local ssitabelecido: Minas Gerais
Classe 32
Artigos: Revistas e manual para
motoristas, almanaques, albinia impressos, calendários, catálogos, folhetos e folhinhas impressas, Indices
telefônicos, Jornais livros propagandas iMpressas e escritas para
rádio e televisão, publicastes impressas, publicidades impressas.
r N9 825.549
— — -.

Indústria Bras ileirit

ics)

Indústria Brasileira

Ç,,\°?»'

NESE

t e() •

Indústria Brasileira
Requerente: Wilson Bailar
Becheleni
Local estabelecido: Minas Gerais
Classe 32
Artigos: Revistas e manual para
motoristas
álbuns impressos, calendários, catálogos, folhetos e folhinhas impressas, índices
telefónicos, jornais, livres, propagandas impressas i e escritas para
rádio e telev isão, publ ies sõ buxos.ens, publicidades impressas.

Requerente: Wilson Bastar
' Becheleni
Local estábelecido: Minas Gerais
Classe 32
Arti
gos: Revistas e -manual Para
motoristas» almanaques, albuns impressos, cs1ers4 árics, catálogos, folhetos e folhinhas impressas, índices
telefónicos, jornais, livros, propaesneins insiressns e escritas para
rád's e tsiSvfs5o. In.S.Sinaeões impressas, publicidades impressas •

Requerer' t • w usos RaRar
Hecheieni

Local eate,beleaklo: minas Geral.,

/106 Sexta-feira 5
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CiaMe $2
Classe 32
Artigos: Revistas e manual isarai Artigo: Revistas e marmal. Para
motoristas, almanaques, albuns immotoristas, almanaques, albuns
. calendários, catálogos, fo- pressos, calendários, catálogos, fogrt:se folhinhas impressas, indices. lhetos s felhinhas IMPreaslik indicou
telefônicos, jornais, livros, propa- telefônicos; jornais, livres. prosagandas impressas e escritas para gandeo impressas e curtias Para
rádio e televisão, publicações impres- rádio e televisão, publicações impressas, publicidades impressas.
sas, publicidades impressas.
825.555
1`,P. 825.559
•

çuia do Automóve
Pe Belo Horizonte.
*UM-e:iria Brasileira
Requerente: Wilson Batias
Besheleni ,
Local estabelecido: Minas Gerais
Classe 32
Artigoil: Revistas e manual Para
Motoristas, almanaques, albims irama-sos, calendários, catálogos, folhetos e folhinhas impressas, indica
telefonias, jornais, livros, propagandas impressas e escritas para
rádio e televisão, publicações impres•
sas, publicidades impressas.
Ne 825.5m
Guia Aútomobilistico,he GOiânia, Anápolis e Brasilia

indústria Brasileira
Requerente: Wilson Battar
Becheleni
Local estabelecido: Minas Gerais
Classe 32
Artigos: Revistas e manual para
motoristas, almanaques, albuns impressos, calendários, catalogas, folhetos e folhinhas impressas, indica
telefônicos, jornais, livros, propagandas impressas e escritas para
rádio e televisão, publicações impressas. publicidades impressas.
N9 825.557

Bu:a do Automóvel

Banco Nacional
de Minas Gerais S. A.
—O Seu Banco

Janeiro do 1965

N; 826.863 -

C P.e\ S_ALD A 5:

CARPI.
— : : ye_

.SÃ E-AN.-C XS:

rim--6r=

NEM MIM ,

Requerente: - Mundial Artefatos de - Requerente: - MáqUinas Palillatek.
Udu .
Couro 8. A.
Local Estabelecklo: - Guanabara Local Estabelecido): - Rio aaaaisi

Marca
Classea: - 6 • •
I
.. Titulo de Estabelecimento
Clame: - 28
.Vgal
Artigos: - Bola s de matéria plástis
• 147 825:671
ca, carteira porta-notas, Porta-niquela, porta-chaves, parta-documentos, protetores de matéria plástica,
sacos .plasticos, Valises plástiRequerente Banco Nacional de sacolas,
cas, pastas pinguem, cigarreiras P lás• ticas,
Minas Gerais 8/A.
~Na e maletas plásticz 4, cinLocal estabelecido: Guanabara. tos plásticos,
frasqueira p1 "as e
Classe 50
estojos plásticos.
Rimo ' de atividade: Serviços
Classe: - 35
bancários
Artigo-e - Bolses de Couro, r :trica de
couro, In ias e maletas de cotes), pasE" 825.56S
tu de c...tro, porta-blocos, porta-Lhaves, porca-niquela e porta-notas de
couro, protetores de couro para objetos,
rédeas, sacolas, sacos de couro,
do Automóvel valises.
cintos, cigarreiras de couro,
recipientes de couro, porta-doctunen- Requerente: - Sanbra - sociedade
e fraegneiras de couros. Algodoeira do Nordeste Brasileiro
1 505 cie couro 149
.da Gúanabar
43 A.
825.565
Loca/ Estabelecido:- Sio Pado
•
Classe: - 41
FARMÁCIA
Indústria Brasileira
Artigos:
Produto
a base de dilti
rIgur:
or.
vegetal hictrogenada Para U
em biscoitos.
119 825.572
Requeri nte: Farmácia Lorena Ltda.
Requerente: Wilson Hattar
Becheleni
Local.Estabelecido: - Guanabara
INDÚSTRIA_DE
Classes: - 8 e 48
Local estabelecido: afinas. Gerais
Tituls de EBtabelecimento
Classe 32
MADEIRAS *PORVIR
Artigos: Revistas e manual para,
119825,566
motoristas, almanaques, alblins impressos, calendários, catálogos, to:Interessado: indústria de Maddea
'ALFAIATARIA
Matos e folhinhas impressas,- indices
porvir Ltda..
Local Estabelecido: •
telefônicos, jornais, livros,- propaBailia
•
Classes: - 1, 2, 3, 4, 8, 0, 7, 9, 1
gandas impressas e escritas Para
11, ia, 13, 13,
rádio e televisão, publicações impres17, 18, 18, 209 3
22, 23, M, 28, 27, 28, 29, 30; 31,
sas, publicidades impressas.
33,
38,
39,
41,
42,
43,
44, 45. 48. t
Requ rente: - Alfaiataria Cornet
N' 825.56l
48 e 50.
•.Ltda.
Titulo de Estabelecimento
Local Eetabelecido:
Guanabara
Classe: - 36
119 825.573/574
Titulo de Estabelecimento
10 825-.567

Guia

LORENA

CORONE-r

IANJAW,

ADEGA
Indústria Brasileira
8AE.'PENDI
Requerente: - Rical Industrial
Comercial Farmacêutica Ltda.
:cx.] . : -Ltda.
Café e Bar Baepewli Local Estabeelcida: Minas Gerais
•
Classe: 4

,de Pôrto Alegre
Indústria Brasileira

Requerente : Wilson Batias
Local Estabelecido: - Guanabara
Beeheleni
Classes: - 41 - 42 e 42
Local estab -1?c do: tinas ,Gerais
. Titulo de Estabelecimento
Classe 32
--- —Re 825.50'
Artigcs: Revistes a manais para
Motoristas. aimnistoues. albuns
pressas,s, calendá:lo catálogos,
Requerente: Wilson Ilattar
e folhinhas impressas, ii3dices
OLGIO SAGRADO
Becheleni
telefónicos jornais, livros, propossendas impressas e escritas para Local estabelecido: Minas Gerais .
conAcAn
nn MARTA
Classe 32 .
e televisão, publicações impresrádiosas.
Artigos: Revistas e manual para
•
publicidades impressas.
GUANAB-ARS.
motoristas, almanaques. albuns ims
Na 825.558
presaos, calendários, catálogos, fo- Requerente: - Bsciedade Civil "Casa
lhetos e folhinhas Impressas, indicas
de Educação"
telefônicos, jornais, livros, propaLocal Estabelecido: Guanabara
s
gandas impressas e escrita
Classe; -s 33
rádio e televisão, publicações impresTitulo de Estabelecimento
sas, publicidades • impressas.
Nv 825.570s.
• N9 825.562

Aviação

IDIFI(10

Artigos: .Uma
Uma especialidade farmacêutica effidicada no. trataraento das
deficiências de saia minerais vitaminas e aminoácidos essenciais. .•
Classe:.-41
Artigos: Um complemento dietético
destinado' a regimes alimentares ess•- pecials
NN 825.573

LORETR WADSS
Industrie Brasileira

CARDEAL

-.
.
.
I Requerente: TheSphilo Skigênlis de
[leque
•
. Nide: - Condbminio do EdiAbreu Júnior.
Local: Rio 'de Janeiro
noto Cardeal • ,
Requ&renie: Farm-dicais - comerLoc
_al .Estscinlvecj:do:,._33- u_3ne.barasei? e Indústria ee produtss Quindcos
•
Classe: 32 Relve e-- !--"- Ne,13,• en Ha ttar
Artigos:, - Revistas. jornais, livrc4 e"
- Becia2leni
Publiçações em cerol. .
Tital'o; de EstaSelectment3 '
i Local Estabelegiloa:. - S--ão Paulo
(Arai estableetaa• minas Gerais
.1

Sexta-feira 5

MARIO OFICIAL "(Seção

()lasse: —
ortigos: Perfumarias, acame:Wel
ntifricios, sabonetes e preparados
t_eira o cabelo. Artigos de toucador
>Uivas para os dentes, unhas, cabe;
lo e roupa.
.•nn•n•nn•
No 825.574

NO 825.581-582

Cl MOV I 11

Janeiro de 1968 107

mies, Óleos gordureo alimentícia.%
condimentos, aves abatidas, compotas,
peixes e carnes eia conserva, frescos
o em salmesira
ji° 825.588
MEMMEMEMIIIIM.•••••

:.,....: -.......1/4.;q1"". r'""r: . --• -4,4'...

Indústria' Brasfieirii

Requerente: non O. A. Indústria
Farmacêutica
Local: São Paulo
1Classe 41
Artigos: Um produto alimentício elletette° e farinhas alimentícias
Classe 3
Artigos: Um produto farmacêutico
indicado nos estados catabólicos
•••n•••n••n•n•
No 825.583

No 825.594

ama "mui:
Requerente: &cai Dour Comércio tã

Representações Ltda.
Local: Guanabara
Classe 50
Artigos da classe
l'BRMOS DEPOSITADOS •
EM 27-11- 67
N° 525.°95

o

Requerente: Comvepe
Comercial
CASA LUZ IT.M14
Veicules e Peças Ltda.
Local: Guanabara
indãairla
Classe 2], 33 e 47 — Titulo
Requerente: Anticleru CA, C , Com,*
Requerente: Ison 3. A. Indústria
NO 825.589
panbia Lirn:t-ida
Farmacêutica
Localidade: S10 Paulo
Local: São Paulo
ms-7,..0-.t.; 0'i
Título de Estz,bel.‘c-inentni
Classe 3
Artigos: Uni produto farmacêutico
Classe: 11
SWER/TRI
indicado no tratamento das infecções
825.*-•6
somáticas da arteriosclerose
N" 824.584
Requerente:
A. Frigorifico Itapiranga
AUXILIUM
.
Loaal: São Paulo
B?usiloira,
Classe 41
Artigos: Banha. salames, carnes; frescas ou consefvacias, charques, gordu- Reque'rente: indústria
Coméreftb
ras, paio, preieuntos, pernis, toucinho.
• IrachbÁria Br. ideije.:
Auxilitii» Limitada
, N Q )325.590
Localidade: São Paula
Requerente: Laboratório Luar Ltda.
Artigos: Furtdores
Local: São Paulo
Classe: 11
_
_
Classe 3
DELTA ADMINISTRADORA'
N" n5 597
Artigos: Um produto farmacêutico
DE ¡MÓVEIS LTDA.
(vermífugo)
N9 825.585
SOUTIENS DIVILIO,
Requerenle: Nas
Administraaera
de ;Imóveis Ltda.
Ind. PA'ae ileira
Local: Guanabara
"WAKKO LTDA. - Coint-Isrc
—ià
Nome comerciai
Requerente: Divitto flaror.e.
e Representações:.
N' 823.591

ANTISCLEROTICO CALOS!

Comércio
:41.Nuerenic: Farmedicals
t.1 ludas:ria de Procibtos Quindecs
Limitada
Local: São Paulo
Classe 41
;digas: Um produto dietético deatit•.tado
à vglines alimentares especiais.
N'.` 825.577

•YOGUn
.1 -p diÁria Brelleirs
j.lRequereate: Purrnedicals — Comér-

Indie,tria de Produtos Quimieos
Limitada
Local: São Paulo
Classe 41
ttrtinos: Um produto dietético destinado a regimes alimentares especiais.
N9 825.578

via

, ASMAINA

Iridts t ria Bras'iletia--

1

•

Wiler.....~~~••••~141•••./011A1.1.

• 1.n

iNE'fiVERPAIN

Localidade: São Paulo

Majer Meyer 8. A, InArtigos: Solitiens
Requerente: Wakko Ltda., — Comer.
ddstrias Farmacêuticas
Classe:
elo
e
Representações
Local: São Paulo
Local: Pernambuco
Classe 3
Nome Comercial
Artigos: Um produto farmacêutico
:ndicado corno medicação anti-hista.
N" 825.537
11.G.M.
minica. analgésica e anti-pirética
No 825.579
Ind. Brasileira
TORREFAÇÃO DE CAFÉ'
Requerente: Deita — Administradorat,
Reg lie rente. M.t;.N. 1 Cimi,,rems
PALÁCIO LTDA.
de Imóveis Ltda.
DINAMIZE&
Local: Guanabara
Representações Ltda,
Classe 33-1— Insígnia Comercial
Localidade: São Paulo
,
Requerer
faça°
d.
,
Café
PaIndustria Bras
Artigos: Cereais, co rpotas, emadi•
lácio Ltda.
N .. 82a .592
Local: Espirite Santo
mentos para alimentos, conservas.
Pt riu:me:de: (tical — Industrial e CoNome Comercial
doces. lutieinins,
alintenticial
mercial Farmacêutica Ltda.
e óleos come-uiveis
Local: Minas Gerais
ar 825.586
Classe 3
Classe: -11
tre.gos: Uma especialidade farmaceu$25..'Yo)
Iniiee Indicada no tratamento das
I
Do Pacote
fecçõesi era geral
No 825.580
OURO PRETO '
12 , quçis rente:

••n•••••n•••••

Para a Panela

íwN

Mumi

Reguei
J M. Pimenta!
L 1: Guanabara
Classe: 25. 34 e 40 Insígnia Comercia/
825.503

eittgeNg,e,„

Ind. Brasileira:

Requeri:me. Ouro Preto
Antiquariado e Arte Ltda.
Local estabelecido: São
alo
Classe: .10
Artigos: Anndrios. e. iiia, cadeiras,
estantes. g uarda-roupas, inesná. P01.4
•
tronas. sofás

Ne 825 . 6(X)
• R eu ilewfllie Mecânica O. R . A Ltda
neDDÉTRIA IIRASILURAb
Local: Guanabara
Classe 50
Requerente: ngeral
Refriaesa#94
1AN
ctigos: Serviços mecânicos' era vet. Requerente: Glits 8. A. Indústria,
'Limitada
em
geral:
oficina.%
de
reparos
/08
Exportação e Importação
Local: Guanabara
Local: Rio Grande do Sul
montagens de veículos e suas par.
Classe 8
Requerente: Lane - Am.e.sioda. Colas
Integrantes; compra e venda de
Classe 41
Artigos: Aparelhos de ar condicionae Radoualísaçao Ltde.
• aeessórios para veiculo" ata Artigos: Cereais em geral, farinhas, do. geladeiraÁ comerciais e don16491.
Local setabeleddos $to Pede
mentiu e massas alimenticias,
geral
cas, bebedouros.
amo h te. T4lute

n•••:„.
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N9 825.601

.

GENERIS1 . •

'

W 825.608

RED MOUSE 0.11
'Ind. Brasileira'

MANIFESTO ""- •
13214 Brasileira

Requerente: 'intento- Jesus Carniceli.
Oswaldo Prandsco de Oliveira, loto
Vendito, Claudio Peneira, Elias Chereagiu, Waldegau de Oliveira. António Olino Pereira
Local estabelecido: São Paulo
Classe: 32
"Srsileir;
Bi
Artigos: Peças cinematográficas, peças
teatrais, programas de televisão. suplementos juvenis e- ilustrados, progra- Requerente: Transportadora "Neba"
Limitada
mas radiofônicos, almanaques, boletins
Local estabelecido: São Paulo
Impressos, folhetos e jornais
Classe: 50
Artigos: Transportes 2,
NI* 825.609
.DUORAD
•
. .
N9 825.818
"OS Els.RsÈ el
ALBÉMAR "
Ind.
' Requerente: Moral -- Gráfica Ltda.
as eira
Ind. Brasileira
Local estabelecido: São Paulo
Classe: 50
Requerente: Sideni Marques, Joaquim
Serviços de tipografia
Elias Carvalho Simão e Waltm Requerente: Alenmar — Indústria e
Comércio de Bonecas Ltda.
Bertoui
N9 825.603
Local estabelecido: São Paulo Local estabelecido: São Paulo
Classe: 49
Classe: 32
Artigos: Bonecas
Artigos: Peças cinematográficas, peças
N9 825.817
teatrais, programas de televisão, su1.t:JUBOOZAKII
plementos. juvenis e ilustradas, paca
gramas radlaieolcos. almanaques, bo0 JORMAN à
IND. CRASILEIRA
letins impressos, folhetos e jornais

!
I

f

1

I, Requerente : Inubuoulu -Comércio
e Indústria Ltda.
'
- Local estabelecido: São Paulo
Classe:. 8
'1
' Artigos: Antenas, aquecedores * aspi
-radoes,blnçmética;huveros elétricos, enceradeiras, ferros elétricos de; .engomar e-passar foges,
°
geladeirai, liquidificado:Nes, máquinas
fotográficas e • cinematográficas, rã' dios, televisões. toca-discos e transfor.
madores
N9 825.604
g.

1

2 9' 825,821 4'

149 825.614

"'MOLAR&
Ind. Brasileira

Requerente: Indústria e Comércio de
Cal Manifesto Ltda.
Requerente: Henrique Carlos Peng
Local estabelecido: São Paulo
Local eatabelecidti: São Paulo
Classe: 8
Classe: 16
Artigos: Tampa de Luz a una
- Artigos: Cal
DP 825.622
Hv 825.05.

Requerente: eSui Generic) .- Lanches
Limitada Local estabelecido: - 553 Paulo Game: 41
ltigos: Açacar„ eilho, arroz batatas.
ta,
biscoitos,
biscoitos, bolachas,. café. :cholas.
farinha de mandioca, farinha de rosca,
farinha de trigo, feijão.. lentilha.
marmelada, macarrão. massa
m
de tomate, pão. queijos, requeijões.
salames, sanduiches diversos, vaiem
1"
ti° 825.602

•
i
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N' 825.610

.
RA.SCIO
Ind. Brasileira'

snams

'Ind. Brasileira
Requerente: Comércio de Produtos.
Alimentícios J. Simões Ltda.
Local estabelecido: São Paulo
Classe: 41.
Artigos: Arroz, feijão, batatas, rad. - .
nhas aculea, e iannhas
fubá, milho ,café, chã, cebola, alhos*
lentilha, grão de bico,, carnes verdes,
linguiça, toucinhos, salames, premam
tos e mortadela
N9 825.823
tt Ia=

ti .

.Ind.

Requerente: Casa de Carnes Mimei
Limitada
Local estabelecido: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Carnes Verdes
Requerente: Jorman Decorações Ltda.
N9 825.824
Locai estabelecido: São Paulo
Classe: 40
Artigos: Acolchoados para móveis,
'GRUTA
armários, 'cadeiras de molas, cadeiInd. Brasileira
ras corá rodas, colchões, camaq comuns, criado-mudos, divans, dormitórios, cadeiras para -escritório,
guarda-roupas, guarda-comida, tot Requerente: Pedreira "Gruta" Lida,
tronas, guarda-louças, berços,
Local estabelecido: Sio Paulo
vesseiros e vitrines sob forma de
móveis
Classe: -4
Artigos: areia de pedra, pedras em.
N9 825.618
bruto e parcialreeate trabalhadas.
" JOMARCA "
149 825.828

Ind. 13rasileira

Requerente: Rascio Comérdo de Má-quinas Ltda.
Local estabelecido: São Paulo
Classe: 6
Artigos: Tornos. riketes, aros de máquinas, bielas, betoneiras, braçadeiras
de maquinas. bombas hidráulicas,
bombas elétricas, barras de maquinas,
dínamos, /Tesas, esmeris de máquinas,
Ind. Brasileira araeulnas ataduras, máqui
CLINICA' CORIOLANO macacos,
nas refinadOras. máquinas torneadoras,
AGASX
Viagens Jomarca Ltda.
maquinas enroladoras, máquinas im- Requerente:
ina. Brasileira
Locai
estabelecido:
São
Paulo
mecanismos de maquinas
Classe: 50
Requerente: Clínica Coàlano Socieda- pressoras,
e esmeris de máquinas
Artigos: Viagens e Turismos
de CLII Ltda .
Requerente: Móveis Agitei Ltda.
Local estabelecido: São Paulo
N9 825.8/9
• N9 825.611
Local estabelecido: Sio Paulo
Classe: 33 — Titulo
Classe: 40
.
ZRIANZA a
N9 825.605
Artigos: bancos, banqueta, berços,
"LE COTILLONrCHIC
/nd
.
biambos, cadeiras, .divans, escrivani.
Brasileira
Ind. Brasileira
nhas, guarda-roupa, guarda-louças,
'-boBINRO TAXI
mesas, poltronas estofadas ou não,
sofás, sofás-camas, móveis pare
Requerente:
Frigorifico
Brianza
Ltda.
decorações
Requerente: R. C. GonçalvesLocai
estabelecido:
São
Paulo
Ltda.
Requerente: Labinho Taxi
Locai estabelecido: São Pardo
9 825.838
1
Classe:
41
Local estabelecido: São Paulo
Classe: 25
Artigos: Salames, salsichas, mortaClasse: -33 — Titulo
Artigos: Enfeites para festas .eut geral dela, presuntos, roa-bife, queijo, toueinhos, carnes verdes, linguiça, pala,
N9 825.606
N9 825.612
chouriço, banhes e patês
B.A c.
twasiletra
N9 825.820
. COMFRCIAL ISAPER:
951.n Hgainfran
Requerente: Brasil Auto Clube SERBET11 1 "-.
Requerente: Luigi
Requerente: Comercial hafer., Ltda.
Ind.
Brasilelim
Local estabelecido: São Paulo
Local estabelecido: São Paulo
Local estabelecido: Sio Paulo
• Casse: 8
Classe: 38
Classe: 33 — Título
„
Artigos: Theratas
Artigos: Os impressos da entidade
"r19
825
613
•
119825.627>
N9 825.607
Requerente: --Serbeth Inaniria de
Móveis Ltda.
Local estabelecido: São Paulo
r , . oioNive PLANE '"FONORAMA"
Clame: 40
J. • " leài ' TO--E EmpREEN Artigos: Acolchoados para moveis.
Ind. Brasileira
•
pilemos.
— armários, berços, cadeiras com rodas, Ind. _
-acidras comuns cadeiras para cari••
trio, camas com -molas, camiseiros,
•
liegurrente: F,spedito de Oliveira
comuns, colchões, conjuntos Requerente: Pricon — Indústria e
Requerente. eNaciOnab Plancieinental camas
Pranco
de móveis, criado-mudo, cristaleiras, Comércio de Termosjatos Ltda.
e Empreendimentos Ltda.
Local estabelecido: São Paulo
&Ivens, dormitórios, guarda-comidas,
istabeleddot Sia Paulo
Classe: 8
. guarda-louças, guarda-roupa, e
-Local estabelecido: Me Paulo
•
Classe 8
_Artigos: termostatos
poltrona
Titulo
Classe; •33
Artigos: Selo de Diens
of

Sex A.a-feira 5
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!rolantes, escotilhas, estribos de vetem
Clarse: a8
e branco, anatas los, liaaeg ue veicalca, tromci:::Ás ata
Artigos:ainiaa
Agm
¡ am
argolas de papel •u pa-. veículos, furgões e suas parte:; án;
•
arames, guiaaes paln ve:cutos, jan.
I pelai), bilbetes (ir ingres::o. 'iitbeteã
__ 'MIMAR
4
aaclas, aanclue.., e tuas •partb anca
"MAR0• 14 13 x •
bc. ttiors de pape:,
....zo rontes, locomotivas e dias aurtea aa
Oiocos paru
pura,
ÍInd. Brasileira
Ind. Bra s ile
nutt:re.a5 veictau.. nu>.
,e,a. aros dé
blovos para ecirespondu
papel ou cartaana, li:13cOti,r,tp.!, iam pata velculos, motocargas e sutil
as
Requerente:
Sava
Cl'
ra
S.A.
NeRequerente: Caaa 1c Carne. Belmar
bratWo, liV 'os ib..' Iturics integrantes, moi.oatclata
livros cor:mpl:.is
presentacaes. Comére:o e Indactria "..0/1 I. 1' hiiidadé, tivros limais em Urorwo parles integrantes, navios e suase 51..14
leira
Local estabelecido: são Paulo
Local estabelecido: São Paulo
blocab puni es- tes intaarantes, ónibus e suas ema/
m
blocos pai / ide:bar,
Gaase: 41
ir.ite,trall MS para-britas de veiculas,
Cr C ver, IX ociiiira:; rato impret,t/s, pau.:•n
Claaae: 46
Artigos: carnes verdes em geral Artigo: Abrasivos
para polir, água Para cadernetas em vali aara-clioque da veieulos, para-lamal
san.taria, alvaiade para limpeza al- co, (lidemos esentaxes, cadernos ,nra 4.IJ veículos, pedais de cambio. pewoa
/49 825.629
vejantes, amido para lavanderia, anil. dezenho, cantas de papelão, capas cie, lenos e suas partes integrantes,
areia fina para polunento, briquetes papel para documentos, capas tu, aat-. pier-upa e suas partes integrantes,
para polir, brunidores, buchas para pela° para documentos. carteiras da. pnatin...tiaus de veículos, pontões ao
PIETRO
polir cêra de lavanderia cêra para papel. carteiras de papelão, cem loanta: veiemos radiadores para velcuioa
conservar brilho, cera para lustrar e cartalea de identidade, cartões sie vi-. raios pt ra veículos, rebocadores e ruo'
Ind. Brasileira
composições para conservação altas, cartões em branco cartas ia- , partes integrantes, reboques e euaffi
de móveis e utensílio. composiçaes dicas, cartudhos de cartolina, Wto de• pai tas :ntegrantes, rodas de veiculas.
Requerente: Frigorifico Pietro Ltda. para lavagem e limpeza, detergentes, outras alassem, chapas de papelão para, toletes para veículos, tratores Luta
esfregões para polir ,esmeril, espora- fins diversos, chapas planografieas, agrícolas e suas partes integrante*,
Local estabelecido: São Paulo
Classe: 41
)OS, de aço para polir, farinhas e fé- cheques em 'branco, duplicatas, nau- troles, 1re3S e suas partes integranteg,
Artigos: frios de Udu as espécies culas para lixívia, flanela quimica- dernações de papel encadernaaõea de i troleibus e suas partes integrara"
mente preparada para limpeza, goma papelão, envblopes, mal/aduaras de pa- • vagões e suas partes integrantes
149 825630
para lavanderia, grax para couros, pai, envólucTos de papelão, etiquetas,
varetas de veículos
sapatos e madeiras, giz para sapa- faturas, de celulose, folhas de
• N9 825..638
tos, liquidas detergentes lixas, pro- papel, folhaa de papelão, folhas índidutos para lustrar, massas para bri- ces, guardanapos de papel, rótulo de
~MT=
lhar, lustrar e polir, material abra: papel, sacos:de papel, talão de caboInd. Brasileira'
lavo para polir, deliu para lustrar, gramas, talão de ingressos, talão de
óleos para lustrar, óleos para limpar Passag
talão de promissórias, toa
polir móveis e utenallios, pano de lão de ens,
•
ABreasileire
Requerente: Jambaltex — Roupas evidro,
radiogramas, talão de recibos,
pastas
para
dar
e
conservar
Feitas Ltda.
tubetes de Cartão, tubetes de ;sapal,
brilho,
pastas
para
lustrar
e
polir,
Local estabelecido: São Paulo
de colina ou papelão, livros
Requ,:rente: Tomokazu imagawa
polimento para couros e calçados, po- vasos
Classe: 36
não impre~, malas de papelão, maLocal estabelecido: São Paulo
madas
para
lustrar
e
polir,
pós
para
Artigos: artigos de vestuário e rou- lavar, para lustrar e polir, prepara- ta-borrao, notas fiscais, notas praClasse: 16
pas feitas em geral, inclusive calça- dos para tirar manchas e ferrugens, raissérkas, oanamentas de papel, pa. Artigos: Para distinguir e proteges
dos, agasalhos, blusas, calças, casa- sabão comum, sabão de areia, &apo- pel absorvente, papel almaço, papel telhas ite qualquer tipo ou feitio: na
cos, capas, cheias, chapéus casacos
papel celofane, papel fõlha galvanizada, de aluminio,
silicatos para lavanderias, alutninizado,
de pele, gravatas, jogos de langerie, ntamos.
,tinta apara Polir e ampola, papel carta, papel celulose, material plástico, de compensados/
luvas lenços meias, penhoar, pulover. soda caustica
papel de linho, papel de seda, papel abria. is e coberturas para carros
velas e fósforos
quimonos, robe de chambre, saias, --lustrar
encerado papel estanhado, papel hi- Requer( ate: Astor — Comércio C
—
&horta, estolas, tater, vestidos
N9 825.635
giênico, papel impermeável, papel - • •
aii+ 625.639
linha d'água, papel para desenho,
— 149 825.631
papel para embrulho, papel para encadernação, papel para escrever, papel,
ASTOR
".TER I ,C
para imprespão, papel para qualquer
papelinhos para nas vartaaus,
Indlistria Brasileira
passagens de papel ou cartolina, promissórias eni branco, papel de radioRequerente: Salão Jer:co Ltda.
Local estabelecido: São Paulo
gramas, recilbos em branco, recipienit,.presentações de Produtos
Classe: 33
tes de papel, recipientes de papelão,
Farmacêuticos Ltda.
Titulo
rosetas
de
papel,
talão
de
telegramas,
Lucia estabelecido: eu Paulo
1~.n
telegramas
!na
branca,
tubos
de
cartão,
CUIM: 3
149 825.632
tubos de papel, tubos de paieão Artigos: Substâncias quimicaS: prodUa
tos a P eeParaÇões para serem unau
825.637
na medicina ou na farmácia. a .abera
alcoolatos, bálsamos, beberagens me*
dicinais, cápsulas mediciratis, cor/1pr).
Ind.Brasileira
midos medicinais, colirloa, emplaatroe
• At/TO PARANÁ "
medicinais, fortificantes, .axantes.
Requerente: Silva Oliveira S. A.
Ind.Bra S i.1è11
.
lombrigueiros, pós medicinais ateai
Representações, Comércio e Indústria
medicinais, pomadas, tinturas 41
Local estabelecido: São Paulo
xaropes
Requerente:
Auto
Paraná
Ltda.
Classe: 47
Local estabelecido: São Paulo
No 825.640Artigos: Álcool carburado, alcoos car. Classe 21
burante, álcool motor, álcool solidifialavancas de câmbio, tunbacado, preparação para fins de aque- Artigos:
ra lamparina, besi lindas e suas partes integrantes,
cimento, azeite pa
CA R A 4
sina, brinquetes combustíveis, briguede veiculos,
aros para
Inde veículos, rcas
e suas partes
para amortecedores
ina.DR.JILdIas
tes para aquecimento,
briquetes
Indústria Brasileirr
fogão, carburantes, carrão, carnuren_ tegrantes, a to-caminhões e suas parExara s — esquipa- para
tes, carvão
vegetal
ou
mineral,
cèra
tes
integr
tes,
auto
caminhões
e
Requerei!
iluminação, coque, essências para suas partes integrahtes, aitto-motrimentos contra Incandlo Ltda.
Cara 4 Indústria e
Local estabelecido: São Paulo
lubrificação, fluidos, combustíveis,
zes e suas partes integrantes, bancos Requerente:
Comércio Ltda.
Classe: 8
fluidos lubrificadores, fluidos pa ra de veículos',barcas e suas partes InLocal estabelecido: São Paulo
Artigos: Extintores de incêndio, sis- freios, fluídos para iluminação, fluídos tegrantes, bicicletas e suas partes !aClasse: 28
temas d.. alanaia. aparelhos de sina- para isqueiros, gás combustíveis, gás tegrantes, braços para veículos, bre- Artigos: &Sisas,
carteiras, cintos, maa
lização, aparelhos de segurança (in- para aquecimento e para iluminação, ques, calotas, câmaras de ar para las, pastas, porta-níqueis
porta-ntaaas
clusive de tráfego), aparelhos de gás soldificado para combustão, Ilu- "metes e seee partes hlporta-documentos,
de material
proteção contra fogo e aparalhas de ~ação ou aquecimento, gasolina, go- 'Mirantes, caminhões e suas partes Inplástico
partes InProteeão contra acidente
léia para lubrificação, gorduras para tegratites,
carretas
e 81188
e
suas
partes
caminhões
iesrantes.
Classe:
35
iluminação,
graxas
lubrificantes,
No 825.633
carrinhos de lad° e swie Artigos: &loas, carteiras, cintos, maat
nha, óleos lubrificantes, óleos para
suas
para
las, pastas, porta-niquela, porta-nota
amortecedores, óleos para aquecimen- te'r,tes,„in
,„„„,„
tegren
,...,"' carroç
„.,,„.143
porta-documentos, de couro
iluminação,
parafinas
lubrificais"—``."`"""
".".`""
to
e
etwe
partes
Integrantes,
"6X T INBR Ás"
awsimmung e
tas, petróleo refinam, querosene ecarros,
DD 825.641
rrigadores
e
par-,
°arrotarias,
turfa
Irei • 1:Ta rilaira
tes integrantes, carros motores e SUffil
N° 825.636 partes Integrantes, carros reboaue
suas partes' integrantes, carros tanRequerente.:
arCnbrits
EquipaINF_ANcia ti
,
ques e suas partes integrantes, casaca
mentos cetra Incêndio Ltda.
de
embarcatões,
chapas
de
veknlaiii
Local tiabt.lecido: São Paulo
"O 0 . 13 A L
`rtIVENTUDE,
chassis, des6gadeiras de veículos, diClasse: 8
reções de veiculo., direções, de veeA
artigos: Extintores de incandlo, aisInd. Bra
lados, dirigíveis e suas partes luta. Requereste: Armando Correia da 811vIS
.emas de alarma, aparelhos de sinagrantes, dragas, eixos de direção, de Local estabelecido: Distrito Federal
lização, aparelhos de segurança (inClasse: 32
clusive de tratta.01, aparelhos da R.equelante: compentle T.;n:si;elm le veictens, aleitado...c. a e suas Partes thtetrantek, eigw: de veículos, embarca- Artágos: Revista impressa, radiofbalsei
Aiinantos
arataca ,. rrr i a. tcaa s. aparelhos de
tr,act :entes
sacia e televisada
proLey,.:to
iPs integrantes, cacadas
O-asa e
Locai estabelecido: São Paulo
No 825.628

No 825.634

e&

110 13extafeira 5
W 826.642

149 825.650

INIRONC4MENTO_ENGENN412

IMSTRIA,E COMÉRCW,

•

Requerente: Armando _Correia ca Silva
• Local estabelecido: /Distrito edera
Classe: 60 •
Artigos: Engenharia Indústria
comercio
'>T 9 . 825.643

:IMPRENSA
UNIDARequerente: Armando Correia da. Silva
Local edtabelecIdo: Distrito Federal
Classe: 50
Artigos: -Serviço de orientação a
jornais, revistas, televisão e radiar
N9 825.644

,MARKTING
PUBLICIDADE.
Requerente: Armando Corrêa da E 'Iva
Local estabelecido: Distrito Federal
Classe: 50
Artigos: Publicidade comercial e nadustrial em jornais, -revistas, _Mudas,
cinemas, rádio e televisão
-N9 825.645

TRÊS PODERES AGENCIA DE NOTICIAS

Requerente: Armando Corrêa da Silva
Local estabelecido; Distrito Federal
Classe: 50
Artigos: Agencia de noticias para
jornais, revistas, rádio e televisão
/49 825.646
DISTRIBUIDORA -

INTERCONTINENTES

Requerente: Armando Corres sia silva
Local estabelecido: Distrito 'Federal
Classe: 50
, Artigos: Distribuição de 3ornals,
revistas, livros, discos e filmes
N9 825.647
IMPRI3SORA INTERNACIONAL

GRÁFICA EDrreNRIV,
Requerente: Armando Corrêa da silva
Local estabelecido: Distrito Federal
-Classe: 32
Artigos: Impressos em gerai
Iff 825.648

O JORNAL D, •

N IÏÕ
OBRAD IN
Requerente: Armando Corrêa da Silva
Local estabelecido: Distrito Federal
Classe: 32
Artigos: Jornal impresso, radiofonizado
e televisado
149 825.649

D. JORNAL . DO
—. BÁNDEIR ANTi
NU C LEO
Requerente: Armando Corrêa da Silva
Local estabelecido: Distrito wederal
Classe: -$2
;Artigos: Jornal impresso, rediofonizado
• televisada

Janeiro de 1908,54.
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-FIC
CINEMATOGR

349

•

825.683

VE LVE TE EN

U R S-1‘01
. BEM RODAM
pó

Requerente: DOrothy Gray Inc. y
Local estabelecido: Estados 'uni**
da Amoldes
Requerente: Amando Corrêa da
gilva
Classe: 48
Silva
Local
estabelecido
D2!
Artigos: Aguas de- todos os tipos
Local estabelecido: DP
uso de toucador, exceto as medicinais
Classe:
Artigos: jornal Impresso, radio:demi- óleos de todos 08 tinos .19ara uso
Classe: 32
ssa
d
o
e
televisado
.
toucador, exceto os medicinais; p
Artigos: jornal impresso, radiofonizado
parados de todos os tipos para o
e televisado
1e9 825.658
•
Requerente: Armando Corrêa da belo, exceto os medicinais; prepara
149 825.651
dos de toucador de todos 09 Y1
Silva
para o rosto e corpo, exceto os In
Local estabelecido: DF •
dicinals; preparados de todos os tf
Classe: 32
Artigos: Revista impressa, radioford- pai para o asseio de qualquer
do Corpo; preparados de todos as
zada e televisada
pas para as unhas, exceto os ro
•
149 825.659
Requerente: Armando Corrêa da
chiais; perfumai de todos os ti
Silva
para uso de toticador; PreParados
Local estaDelecido: DF
todos os tipos para o amei° dos d.
•
Classe: 32
tes; preparados de todos Os tipos
ra a pele, exceto os medicinais:.
Artigos: Programa de televisão, cora
Informativo noticioso
parados de todos os tipos para
ao fazer a. barba; desodotantes
149 825.652
os tipos para uso de toucador
Requerente: Armando Corrêa da todos
pincéis de todos os tipos para uso d
Silva
toucador; lápis de todas os tipos
Local estabelecido: re
uso de toucador* depilatórios de
Classe: 82
os tipos poisa uso de toucador
Artigos: jornal Impresso, radie/lad- dos
uso' ao tomar banho; esponjas p
rada e televisado
toilete; escavas para os dentes;
Requerente: Armando Corrêa da
149 825.660
Ovas pari, as unhas; escavas para
Silva
Cabelo; Motivas para a roupa
Local estabelecido: DF
149 825.884
Classe': 32
Artigos: Revista impressa, radloioniO C I EfD 4-. D E.
çacLoce .
sada e televisada
-IMPÔRTANTE1
149 825.653
ÍNDUSTRICEIRASOM,
•
.
Requerente: Armando Corrêa da
Requerente: S.A. FarmacCutioa
Silva
Brasileira id'armabrez
Local estabelecido: TX0
Local: Guanabara
Classes 82
Classe: 13
Artigos:
Revista
imbus"
radloioniRequerente: Armando Correa da
Artigo: Val produto tarmacibiticS
,
sada
e
televisada
Silva
irgicado no -tratamento da ama- •
Loca/ estabelecido: Da9 •
149 825.661
rioiteta e suas raanifestações .
Classe: 32
Requerente: Armando Corrêa da
349 "1"94 •
Artigos: Programa de rádio com inSilva
formativo noticioso
Local estabelecido: DF
Classe: 32
149 825.654
Artigos: Revista impressa, radloronisada e televisada
,01JORNAL_D.0
149 825.682
Requerente: ida gnetos_ !ibera& S.A.
SWIV9-k.
Local: Santa Carina
at
Requeren.e: Anilando Corria da

TV DIMENSÃO_

ESPQRTIVQ,

EURÁSIA
MAGAílNE,

RÁDIO
V .ANIGUARDA

%MEIOS YMEMAlSg

IWDIGO
Requerente: Armando Corrka da
Silva
Local estabelecido: Dr
Classe: 32
Requerente: Dorothy Grile Inc.
Artigos: jornal impresso, radiofoni- Local e.stabelecido: Estados Unidos
, - sede e televisado
da América
Classe: 48
149 825.655
;Artigos: Aguas de todos os tipos para
uso de toucador, exceto as medicinais;
0,,J_QUA1,410
óleos de todos' os tipos para =O de
toucador, exceto os medicinais; pra.
parados de todos os tipos para o cabelo, exceto os medicinais; preparadas de toucador de todos os tipos
o rosto e corpo, exceto os meRequerente: Armando Corrêa da para
dicinais; preparados de todos os tiSilva
pos para awio de qualquer parte
local estabelecido: DP
do corpo; preWados de todos os ti• Classe: 92
para as unhas, exceto os mediArtigos: jornal impresso, radlotint- pos
aluais; perfumes de todos os tipos
sadó e televisado
para uso de toucador; preparados de
149825.656
todos os tipos para o adelo dos dentes; preparados detodos os tipos para a pele, exceto os medicinais; Pre
-pardoset iposaru
ao fazer a barba; desodorantes de
todos as tipos para uso de toucador;
pincéis de todos os tipos para -uso de
KODE-R-Re
toucador; lápis de todos os tipos para
uso de toucador; depilatórios de toRequerente: Armando Corréa da dos os tipos para uso de toucador;
preparados de todos os tipos para
Silva
Local estabelecido: DF
uso ao tomar banho; espontas para
Classe: 32
"toilete; escovas para os dentes; esArtigos: Jornal impresso, radioloni- cevas para as unhas; esceivas para o
rad" e televisado
cabelo; escOvas para a roupa

VAGCTATIN.

Noras de ~presa

•
N9 825.66646O
—
r
ir ti

r

gdãiírla'r
..011""
dle..
Requerente: MagnetOs Vibeme. 11.A.
Local: Benta Catarina
• Classe: a
Artigos: Mé.quinas e suas partes Integrantes, não incluidas nas classes

•

1, 10 e 17
Classe: 8

Artigos! Instrumentos de Precisão
Instrumentos científicos, aparelho;
de uso comum; Instrumentos e aparelhos didáticos; moldes de tbda a
espécie; amados de aparelhos elétricos (inclusive 9419111913, littapadaa,
tomadas, fios, coquetes, etc.); .Aparelhos fot ográficos, radiofônicos, cinematográficos, máquinas. talantes,
discos gravados e filmes revelados .
Clame: 21 •
Artigos: Veiculos e suas partes iate- •
grantes, exceto máquinas e motores
Classe: 28
Artigos: Artefatos de produtos acabados de origem animal, vegetal ou
mineral, não incluídos can (átrio
classes:. Artefatos de substancias químicas não incluidos em outras classes

DIÁRIO OFICIAL (Soçlio IH)

Sexta-feira 5 •

-N9 825.870

'\

- Classe: 36
: Artigos de vestuário detõda
Inclusive de esporte. Para
crianças
249 825.878

Janeiro de 1968 111
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maltes para unhas, extratos perfuma'
dee, estratos, ferros para frisar ca.
belos &adorem-para cabelos, ganchia
para ondular cabelos, geléias per u.
:nada% henné, leites para embelezai.
a pele, locam para toucador, New
para cabelos, óleos perfumados, 1$63",
tu para cabelos, perfumes, petroleos
zaaguSTRIA BRÁSILICRA
para toucador, pinturas para cabelos,
Phiquerenta: Indústria e Comércio de ciem bigodes e pestanas, pó de arroz, põe para uso em toucador, preSorvetes Soma Ltda.
parada; para o embelezamento da
Local: Não Paulo
pele, preparados para os cedidos, rem.
Classe: 41._
ge, sabões e sabonetes partiu:lado%
Artigos: Sorvetes
iteguereinte: KamItaer, illianeses &
sais perfumados, pecador de cabelo,
Cia. Ltda.
N9 825.684
"sharapoo", talco perfumado, tônicos
Local: Rio Grande do Sul
capilares não medicinais, tinturas
e: 40— Titulo
para os cabelos, vernizes para unhas
1,/, 825.079
N9 825.691
Entre ga_.dra
â
nn•••nn11

naffili )Bralirlfra:

LIMA ifFeSaA
DE MOVEllí

Ifegnetoa Vilma& N.A.
Local: Santa Catarina
•
Classe: 8
e
n:stleltopittas e suas partes Inincluídas nas classes
7,10 e 17
Classe: 8
tlgo.21 Inatatimentos
entos de PreoldA aparelhe*
4""
.
uti7comum;
Instrumentos e apaselha didáticos: Moldes de tõda ce• Acessório de aparelhos elétri(inclusive válvulas, leunpadate
, fios, mantes, etc.); Apa-•
relho. fotográficos, radiofónicos, cltograticos, máquina. falantes,
discos gravados e filmes revelado.
Requerente: R. Adegas & Cia. Ltda,
Classe: 21
Local: Rio Grande do Sul
tildai: Veiculo& e nets partes luteClasse: 35 — Titulo
tendes, exceto máquinas e motores timinunds.le
unun un
Claase: 28
Artigos:- Artefatos de produtos aca- Requerente: R. Adegas A& Cia. Ltda.
bados de origem animal, vegetal ou
Dedal: Rio Grande 'do Bui
mineral não incluidos em outras
Classe: 50
(atras alasse. Artefatos de obstai!,
14'825680elas quinticasi :Ao ineltddoe em Outras classes
825.014
notwaratue:

$p );? AYA

GB

`hdostriitsrastreW,
Requerente: Entregadora- GB Vida.
(tocai do estabelecimento: Guanabara
Clame 50
Artigos: ~kW de transportes rodeiviária* urbanos e interurbanos de
N9 825.687

,nn•n•nn1-

DELAMAR
ra
"----er
Ind4irriarBfasil

Nequerente: Asno Delaraar Miranda
Local: Bana Catarina
Classe: 41
Artigos:- Camargo seco, ealgad descascado, congelado, cru ou cosido.
com ou sem casca, carne de siri,
Imelda, congelada, peixes frescos, ses
sooeervas, em aahnoura, em extra
em pasta e em geléia
NO 828.875

MARAVILHAS DA NATUREZA

iNDORTRIA BRASILEIRA
Requerente: cia. Melhoramentos de
São Paulo — Indústria de Papel
• Casse
Artigos: Almanagues, &buris 'livres.
soa, anuários, histórias impressas,
Ornais, livros Impressos, peças cinematográficas, peças teatrais, progra.
mas de rádio, programas de televisas,
publicações impressas, revista impressas, romances impressos, roteiros
impressos de, filmes, eseripte" de cinema, rádio e televiallo.
WO R9.5. 693

Agostinho Gomes Leite
Artigos: Distribuição, representaoto Requerente:
Local estabelecido: Minas Gerais
e revenda de tItalos e valores m
Classe 33 — Insígnia
lital,c6 prestaçao de ~atenda tettni 1 empresa, a inia idealização e
ar,i 528.689
planejamento jurfilico administratiABIGRAF
vo, elaboração de planos, "usam
na organização empresarial; Pasquialerente: Associação Brasileira da
m% ~e, estudos, projeto% finaiIndústria Gráfica "AlSIGRAP"
clantento, Investimento e emproem_ local estabelecido: Sio Paulo
datadas
Classes 25 — 32 — 38 — 33 — 38
NO.. 828.651
e 50 — Insígniann•n•n••-n
149 825.694
fo4 °PI/
.N‘P cYSoF
. iLETRO MMITIKS
d:...".
44"ertze (4.41.•
•Wnirli•
'
Requerente: Priavecamo Tope Ltda.
Requerente: Metro Maquinas m'Aner
Local: Pernambuco
Sociedade Anónima
Nome de reapdas.
Local estabelecido: alo Paulo
Requerente: Agostinho GOMO Leite
Nome de empresa
N9 825.862
Local estabelecido: Minas Geral&
Clame 3$ — lennessito
Ne 825.692
•••••n•nN9 835.689

0§,

numa
PP EM

Mundo

TANEL'.'15fAi,

TV

Requerente: Marinho José Rosa
na
& Cia.
HELLANTÕ
Local: San Catarina'
MARNAN
Requerente: Maria Beatriz de Monas
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Clame: 41
Lindas;
Artigos: Cebolas, cenouras, couve,
Local:
Guanabara
(INDÚSTRIA
BRASILEIRA
, nabos, palmitos, pepinos e repolhos
Ragu:Tente: Distribuidora Hellantis
Classe: 32
ao natural e em conservas
Limitada
Requerente;
Palácio
dos
Chaveiros
e
Artigos: Pregrania de Televisão
Minas Gerai*
eT9' 525.676 bens meivela consumivas ou nao. Artigos para "imantes Marivan Ltda. Local estabelecido:
Classe 17
Local estabelecido: $ão Paulo
Artigos: Abridores de cartas, canetas,
No 825.885
•Classe 11
carimbos, cestas para escritórios,
Artigos: Chaveiros e Porta-chaves goma,
lacre para escritórios, la
NI 825.690
mata-borrão, pa
rCincaserbono,
TEK-TEK
para escrever, réguas, sinetes, tint
para escrever, m de escreven
INDÚSTRIA BRAS1LEIÚ
Requerente: Grubbs .Rt Cia. I tda.
somar, calcular, regisradora, copiado"
BOLICHE
Local. Sarna Catarina
roi duplicadores, grampos para paa
Ratierente: Mauricio Fonseca Urna
pais, grampeadores de P apeie. Ma*
Classe: 36
INDÚSTRIA
BBASILEISA.
Mato Grosso
para máquinas de escrever e de cono
Artigos: Artigos de vestuário de tôda Local estabeleCido:
Classe
41
,
tabiltdade, bobinas para máquinas dsi
sorte, incitelve de es'porte e para Artigos: Comi"- balas, bombons,
Requerente: "altero Raimundo
escrever e de contabilidade, colchetes,
crianças
caramelos, doces, compotas, drops, Local estabelecido: Migue de Modas clipe, cantas-tinteiros, lapisiras, ficham
pastilhas; praline% bolos, pudins, torClame 48
N9 825.87"
rios, arquivos, apontadores de lapid,
Artigos: Agua de alfazema, água da borrachas, canetas esferográficas, 000k
rões, chocolates.
bolem,
água
de
colónia,
agua
de
14netas
de desenho, classificadores, cou
IN9 825.688
vadda, água de quina, água de rosas, adores de papel, datadores, esponjai
agua.% para embelezamento da, pele, para meritórios, espátulas, estojos diik
C-OP 1 ATEI.
águas para maquilagette alisadores de canetas o de Japis, furadores par%
indústrirnfriler11111
cabelos, ~Mar, batota, brilhantina, papel, ganchos para Palieis.
Requer-Me: Anstrrit:o nomes Leite clarmin, cosméticos, cremes para
Percevejos,
. Papel porta-blocos,
Ilequrrente: 0-ubba b: Cia. Ltda. Local tistabeeeVo: lvtiúss Gereis massagens, cremes para pele, denti- gra"
para papeis,
portaLr,1, 8,411t./ c:Marins
£A1.
-ciasap r --- Titulo
frictos., depilatórios, desodorantes, es- netas, porta-carimbos prendedoree

RAINHA nyl

RAINHA j er

N. 825.702

papéis, Prensas de escritórios, raspadeiras, tintas para carimbos, tintas
para/ desenho, tintas para puplicadores, vidros 'de cola.
..nn•
N9 825.695 "
GRUPO FOLCLÓRICO
PCRTUGITES "CARVA
LHO DE ia UI:TO" =
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•IsT.9 825.707

.

A Diferença
[ Comeca na C&

••I

N:S•
5 IP
4$

I •

N.9 825.711

comUcio 01ORTRIk
"RETINA S/A.

R:quarenta: . Comércio e Indústía
Batina S.A.
!Requerente: Fábrica da Cigarros CaS/
• i,ocal: São-Paulo
rum S.A.
Nome de Emprèsa
Local: São Paulo
~rasgão
SP6.
44
—
• N.9 825.71.4
Classe:
R q.:. cate: Centro Transmontano
• •
de São Paulo
L9 825.703
Requerente: Indústrias Pazamount
Locai estabelecido: São Paulo
Sociedade Anánima
Classes 32 e 33
WASTAR
, Local: bão Paulo
TituIo de estabelecimento
Ciasse: 22
N9 825.698
Indústria Brasileira Artigos: fios e imaa de toda a espécie; linhas e fios de algoaão, de
canhinno, juta, lã, rayon, nylon, seaa
raiar
Requerente: Fiaçáo de Lã Nastar natural, snitét.cos, plásticos e de ceSoc:edada Anal:Cana
lulose, para teo_lagem, para bordar,
"CHIPS" Local; São Paulo
para costura, para tr:cotagem e para
Classe: 50
cr~
.
LTDA.
•
Serviços relacionados com o benefl8L9 614.708
c.amento ae fios e tecia" a anar:
estampariq, •intaajat., iaInt/ais-Lr:a e ComOcio acabamento,
P
C..0 ?is
C A. R
landaria, pinçagem e tinturaria
Atierican Potrto "Chips" Ltda. •
.
'aura' estabelecido: Sao Par.o
N 9 25. Q4
Requerente; O ppitio
[Jata ara Em-Nome comercial da empré:a
preend.meptos Sociais - Steltdaac
Nr0
'Cisai Ltda.
PARAMOUNI
Local: Sao Pau.° .•
R.equeren e: Pedro Laurel:imo Kw•sz-.
Çiasse:. 21
Tndústria Brasileira
/ea & Pllhos
Veicatos e mias pa ,:tes inteLocal: Rio Grande do alui
grantes: AutoMóveis, 'ai maletas, ' caClasse: 41
Indu.,trias i'ar&SUIJX. minhões, c/rrinhos de also, catre
dag u..i
Artigos: Queijo tipo .parmeafta
carros-ambulantes, carroçarias, camioSoci-oade Anônima
netas; carros irrigadores, carros
ri.9 825.716
•' Lixai: São Paulo
Rtiquerente: Nelson Macieira
tratores, direçao, elevadores pára rasa
Classe: 50
- Guimarães
Serviçgs relacionados aoni o beneil- sageiros, fronteiras 'Sara Jneulas, maCICL012
Liaial estabelecido: Guanabara
ciameAto de fiols e tec • ius, a saoer: nivelas, molas, motocicle tis, motoClasse 48
Indústria Brasileira
estampa.la„ fotaaão, 43••
furgões,- rodas para -e.culos
Artigos; Perfumaria, cosméticos, den- acabamento,
NP 825.709-A 0
tifricios, sabonetes, preperados para vand.ria, pinçagem e t.nt.uraris,
Requerente: Ciclone — Industria •
•
o cabelo, escovas para dentes,. unhas,
N. 625.705
Comércio de Guarda-Churab
.•PROME00
cabeias e roupas
Local: São Paulo
I
1n1 9 825.698
Requerente: In. iqua e re ie. .ca Car:
Artigos: uarda-Chuvas
N:S3
ies Kno
- e
N. 825.717
1 Local: Buenos Aires — A.gemana
II
. Cimas': 10
Artigos: Insuumenms, . naqtunat,
tr /T 1? c) it
aparelhos e warecbsia para /11,:dieilla.
a arte dentária, a churgat e a m- Requerente: Arthur Luadgren Teci.
moS,
dos Sociedade Anônima
On e, s Parelhos e instaiaçJiss nospitalares, mstrtunentos e aparei/los
Local: São Paulo
para uso em laboratórios, cisnica' me- Artigos: Art-fatos de algodãO, nYlent
dica: Algodão hid °filo, ulhas para prásticoe, cânhamo, carok juta, lã.
injeções, aparelhas. de pressão arte- linho, paco-paco, rara', raYon, sèda
aparelhos da diatermia, atadu- natural e outras fibras: aiamares,
Requerente: Indústrias Pareaaeuni r.al,
ras. alargados eis de canais, amalga- Usas de tecidos para. senhoras, bor*
Sociedade Anônima
Reguei ente: Washington de Sá Viana
mas, . aparelhos elétricos dentários, dados, cordões, cadarços, coberturas
Local: São Paulo Local estabelecido: Guanabara
bisturis, membros artificiais, dentes para objetos fabricados de tecidosu.
Classe 33 — Sinal de propaganda
Clame: 22
artificiais, duchas vaginas, irrigado- debruns, etiquetes, entreta las, fitas,
Artigos: fios e linha de Oda a eePe- rea, luvas de bo.racha, seringas, tamgalões, montas, ombreira",
• N.9 825.499
de: linhas e fios de algodão> de pões higiênicos, - catgut, ferramentas passalmanaries, pahrdlhas, rendas, *cânhamo, juta, lã, rayon, aylon, seda cirúrgicas para operações, pinças e
da, -sacos e telas para bordar
natural, snitéticos, plásticos e de ce-FESTIVAL.
preservativos
N,9825,718
lulose, para tecelagem, para bordar,
• Classe: I
para costura, para tricotagem e para
DA MUSICA JOVEM:
Artigos: Como marca genérica, subacreche
TWi ZISTIMMENZ'ÕS"
táncia,s e preparações químicas UsaN.
825.705
das nas Int/Ratai" na fotografia e
BLETRÔNICOS
Requezetite: Dutra Propaganda uca.
nas análises químicas; siMstanclas e
Local: Guanabara
-BRASIL LTDA.
preparações químicas anticorrosivas
Classe: 33 — 'Maio
e antioxidantes
44
Requerente: Texas Instrumeittos LISN.5 825.701
>t9 825.712-13
irônicos do Brasil Ltda.
Local: São Paulo
Nome de Empresa
act, 39 •
N.9 825.71Q
Ara'S
kb. •

iwfasiii-

?0TATO

WS RU7

•

P4ÉLO.

1,

1(jr
I e
•

Ilre*Iwro

rasaquerente: Indúsala e ,C •alcia-e.:0 de
R:frigerantes Refeca Ltda.
Local: São lutai%)
Claue: 41
os: Sorvetes, doces, biscoitos,
as, frutas sêcas e em calda.
nichos, farinhas, amidos, ieculas.
amendoim confeitado e cereais

'.

X5

•

Requerente: Indústria.s ParaMount
Sociedade Anônima
mima mama' •
- Local: São Paulo
Classe: 22
Requerente: comércio é Indústria
Artigos: fios e linha de tôda a sapa.
Retina S.A.
cie: linhas e fio; de algodãu, de
Local: São Paulo.
cânhamo, juta, lã, rayon, nylon. Mela
Classe: 5
natural, snitéticos, plásticos e de ce- Artigos: .Niquel, -cadmio, cromo, antilulose, para tecelagem, para bordar, mônio, magnésio, adido, manganês
para costura; para tricotai:Cm e Para
Class?: 4
• crcehé
Artigo:: Maaérios •etatIcOs

ititaisTRIA BRASILEIRA
Requerente: Real Cosméticos Ltda.
Local: São Paulo
Classe:. 48
Artigos: Artigos de toucador e Perfumaria em geral: Agua de éalemia,
água para a pala, batons, cosméticos
para o cabelo, cremes para a pele,
cosméticos para a pele e para as ef.
Hos, depilatórios desodorantss, arpoa-

•••••

.• •••• n• n •n .1

Pi•1•~~1.111.11.11~11111111••••11
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N , 825.731

estiajos * de perfumes; escóvas para

toucador, laquê, pasta atara cientes,
perfumes, pó de arroz, Jetrechos para

Pr to

ondular o calo, sabonetes, secadores para o cabelo, saclaês e talco
- N " 1425.720-721
"

BRILSET

Reeaerente: Indavirias acuradas
tan S.A.
Local: São Paulo
Classe: 22
AI-ecos na ela te
Classe: a6
Artigos na canse
Ns 825.522

Classe: 7
Aras: Acitio..1.4 nJ/ e:á, ancinhos mese
alia
idrrant:21t1OrCS d.'. .1 rua.
Planta:4 lixos de
..74.1CU.ik:n braços de ara .'s,
e.,0
vadeiras, ena!
j
cie cana, • ears
e g
tssir.eu.dores mecitme." • ce
sssuai , isq .11e16 espalha
,
.erra,
adubudeiras,
• ,•
nas, as.4..nais sealeadeiras,
agrienles e vapornsidores agraaa
.N9 825,746
.,

..17

visetta ,ievras I r et as
IND(.14MA !IRAS 'LIMA

ri-

:EREscm, GR/J-1'CA
E EDITORA LTDA.

11

Ind.ustria .drasileira

N" 825.739

Janeiro de 18 113

Raz; soem ,: Brassia. Grafics
tora Ltda.
Local: SS., Paulo
Nome C.e r: pré-a
Ne 825.590-42

Requerente: Masairla Irmãos naher
Datei S. A.
Locar- São Paulo •
Classe: 36
Anexos na classe
N" 825.12-2-

s770 4,
it.7a

7 MC(

ille704

LILOCA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Faseie r.

L.leca Modas lacei.
Local: Guanabara
Reatictenit
:
Brames
C:e:n
oa
s
Classe: 36
uce~ ge 2epete •
GRANOPLEX
tara la
Art ;aos : Agasalhos, anágua . '
Loca:: F.A“ Peil o
a Moda
lana
e
Comanda
inotn
dou, bermudas, b:usas blusões,
Indast ria Braaildra
•
C'esso.
nas, boleros, cache-cols calças to:...=3 te
Ar t .gol;: A msnaeues,
•moresns senhoras e crianças. zsa-s,
e
(12eAtiat •.05. calendeli-• s. anuários, calendá - homens,
s'oorataeio eep.sit
camisas,
camisetas,
camisolas,
cap:.N
rios, astaie n o , lolhetos . imprassos
ea date. Anônima
casacos, casacas, cor
• iolhinhas imersas, histórias im - capotes,
• Luci]: São Pauis
Reque•rente: Cia. Progresso Industrial wesan, jorrais. livros impressos. mit chales, cintas, cintos coletes -1.1-.5
C asse: 3
echarpes, esto:as, farda"
do Brasil
;sieis more sfes programa de rádio- cueiros,
Um_ produto
yes:mulo
guarda-pó, gravatas. 1,
Local: Guanabara
.
e de si:Neste) programas impre soe , 1:0$.corro-,
Lgas, luvas, • maiôs, manr.leas,
Ciasses: 22. 23 e 38
N." 825.723
propaesnda
impressa
escrita,
prosj pedes
paletós. pijamas, pillóveres,
Frase de propaganda
; impres.sos escritos, publicaçõe s qmeias,
uimanos, robes de chambre, roapaes
--imps
-sers
rev
stas
impres
sas,
N
romana 825.733
de banho, saias. soutiens. sus t e:. •ltse
* • COS ESPORTIVOS *
ces; "ser:pis' de cinema, radia
peasônos, uniformes, vestidos e vees,
e televisão
•
C. rs..c: 38
N" 825.747-49
PERFILADOS NMF
industrie Brasileira
Ar 32:0$ : Aesiida. bit:leis:a de ingresso, billiestes d.' ma,-.agens, blocos para
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
na (tte•te:ii.: O Xlundo em aliessas
anotações taxo; para cálculos, bloCinematográfic •is Lula.
ces para carma vondencia. para dase:sieal: São Paulo
raiar
k• para escrever; csdernates e
Branunl.r.^: Perfilados NAIF
Ciasse: 32
tealsrMis. tensa + galeão. cartessas
iria e Comércio
Ar: o na classe
de pepelão, cartõss de visitas. re.rLocal: Minas Gerais
Ind. Bras,
tées indi ces carimbos de • cartsima,
Name da empresa
N" e25.724 728
cheques
em
branco,
duplicatas,
enN" 825 739-36
velopes. em ólueros de papel e artonna. : et:custas. faturas. Ingressos
de parle' ou cartolina, netas fiscais.
nceas Ida -anda, notas promissórias, Requeri iii e: Casa Trindade tada
NMF
Local: Minas Gerais
panei hera escrever. pastas decie?'massa: 8
leiloa, recibos, rótulos de papel, sa- ;Artigos:
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Am perômetros. aba .j mas,
cos d papel. talão de cabogramas,
talão e inere ssos, talão de passa- aparelhos de televisão, apare lias
gemi.lão ds recibos, talão de fala- para iluminação, aparelhos aweees
.41~~ar.neo
dores e medidores, aparelhos de •ars
Requerente: Perfilados
Perfilados NMF índias
sse as. talão de notas fiscais
bear elétricos. aparelhos autom .:a eaa
tria e Comércio
Ciasse: 50
Local: Minas Gerais
• Artigos: Ed:tóra. gráfica e Impressora para acender e regular gás, apaesins
Raquarente Willys S. A. Produtos
de alta tensão, aparelhos auta.aás.
Cliese: 5
---- • -- ticos
de Petróleo
N9 285.143-45
elétricos de passar, aparareis
Artigos: Metais não trabalhados ou.
Local: São Paulo
afiadores de ferramentas, aparall.es
parcialmente trabalhados
Artigos na classe
estere lizadores, aparelhos para
Classe: 1
Classe: 11
par vidros, acendedores altera...s t 1./..
Art`gos na classe
Artigos: Ferragens e Ferramentas de
to-falantes, amplificadores, eea r.sos,
Classe: 4
tôda a sorte
antenas, balanças comum elét-ea.
INDÚSTRIA =LORA
Artigos na classe
Classe: 18
barómetros, bobinas. bobinas • a...riClasse: 38
Artigos: Materiais de construção em
cas de indução, botões de ea . n nArti gos na classe
Recai man:4 Riaser — Indústria
geral. Perfilados em geral
inhas
_
elétricas, bombas inedelueas,
Classe: 46
s' e Comércio Ltda.
buzinas, bússulas, bateriais •iét.i. •
N 9 825.737
Artigos na classe
Local: Guanabara
bules
elétricos,
caixas de des.-, .a,
Classe: 47
Classe: 5
campainhas elétricas,
cristais
Artigos na classe
Artigos: Aço, adesivos metálicos, ai- dio, condensadores comutadora:
calinos
metálicos,
alpaca,
alpax,
aluI
r
es
de
N9 825.729
alavancas,
chaves
atitomátie
TUFFI
mínio, • antimenio, aluminio, aparas Ca8, estufas, enroladores
os
de metal, bronze, carbureto metálico, elétricos, espelhos de pláticosuvas
ehurnbrk clima/ha de metal, cobre, eletricidade, ferros elétricos cla para
INDÚSTRIA BRAIMSLA
"MA.T3USHIT.à•
colas metálicas, cromo, durahmúnio, ser e engomar, ferro de soid ar • • iée
eletroplata, estanho, estiblo, ferro,

~dl

Og

Nirewitam

ID P r.:11W

trie0, fogareiros elétricos, fusíveis,
, !man na_ formas
elétricas, fervedore.s, fios eléIndustrie. BrasileirR
tural,
la
Local: Platti
tricos, garrafas tériniCas, gaziano:!"08,
mercúrio,
gas
metálicas,
1, &mio. ouro, globos para limpadas, globos nata
Classe: 43
plaquê, .plantina, prata, tántalo, ti- lanternas, holofotes, instrumentos
de
Requerente: Matsushita Eletric Bra- Artigos: Refrescos e refrigerantes em
•
1
tdrio
e
zinco
alarme, interruptores. Isoladora 8.
geral. Agua mineral natural
sileira Indústria e Comércio 8. A.
Classe:
6
lámpadas de cristal, lâmpadas
- e artificial
nocal: São Paulo
Artigos. 1 Anéis de segmento, aquece- descerdes, limpadas
;ima.
Classe 8
dores de máquinas arranques de mo- das flash, lam parinas,comuns,
N" 825.738
lanternas má.,
Artigos na classe
tores,
bases
de
máquinas,
barras
de
gicas, maçaricos para. soldar, enatado.
-•• ---•
ináquintls, betoneiras, bielas, bombas nas, falantes, microfones, pilhas
825.730
ele.
a pistão bombas contrifugas, brocas tricas, plugs, pinos de tomadas. »anemecânicas. bronzinas buchas de má- las de pressão, quadros distribuidores
PLASTINTA
quinas, .burrinhos. calandras, cami- de eletricidade, refletores, reostaLoe.,
1 -B1. MORODI *
sas para máquinas, carburadores, cl- resistências
elétricas, soquetes sinas
INDÚSTRIA BRASILEIRA
lindro:4, colares. comnres.sores comu- leiros, sirenas
Inthistris Brasileira
de alarme, soldadore9
tadores . de velocidade, corCias. cor- e létricos. tomadas e interruteoras
elétricos
Regue:ene" Eteco - Empresa Tte- rentes as máquinas, cruzetas sul:a-

a ra, ht
Requerente: Tuffi Jorge Tajra is Cia. 'inalado,
I

Raque- • a • • • 1" Imano Mora ndi
as - 1. na Paulo
e' s -ee: 41
t....)s 1111 da MO

tras d irijamos eixos, eletrodos, filtras
Classe: 11
•
Canstrl...4o Ststa.
s ss . eatilnos, etenches, gUipdastes
• eae rerragens em gerai apl:ease
n,...r"
Lesei c7. 01
macscoS, mancais, motores. Dn'ir t ios na construção e CM USO de
ma'
2Z:
aramas, rol a mentos de motoras rôr- 'testai elétrico de baixa e alta tensã4
Artigos: Plásticos e seus artefatos
. nos e turbinas
em geral

nica Auxill , r

441

lasti

Aff

;t

▪
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=2p•n••n.••••••n•

N9 825.748

N9 825:755

Janeiro de 1968

dilatadas, torreies, micos de tomate
e' de frutas; torradas,- tapioca, tama-,
ris, talharim,. tremoços, tortas para
animais e aves, torrão., toucinho e
vinagre
•••••nn•=1.
349 1125.1117

CASA TRINDADE LTDA.

q) • CAMBLÍQUIRA
r

— 1J

•Requerente: Frigorifico Cambuquira
Ltda.
Estabeirelda em Minas Gerais
,Classe: 19
Itaquerente: Ente/cio En gata/farte e
/trilgos: Aves abatidas e ovos
Construções Ltda.
N9 825.751
Local estabelecido: GB
.
Guise: . 50
1
Artigos: Engenharia e construções
249 825.754
4

ir

coet

ftem4811Qü
kç\'''
#
% •

Farmácia.
'• Chave de Ouro
Requerente: Paraliseis Chave de
Ouro Ltda. Local estabelecido; GB
Classes: 3 e 48 — Titulo

0.

e Indústria

de -Refrigeraçã o-

PRA/40=LN% 4.
••••

14

___

á
:s

Requerente: Casar Garcia de Magia
Locar: Guanabara
,
Classes: 8 33 — Titulo
Classes: 8 — 33 Titulo
Classes: 8 — 13 — Vítulo
N9 825.762

—CM
PPINETIMas

:151
Requerente: Frigorifico Cambuquira

Ltda.
lortebeleeida em Minas Gerais
Classe:
19
ID
.,Artigos: Aves abatidas e ovos.
N? 825 752
O

N

Rin

•

i`p .
\Ç%0
Requerente: liklon Ltda. Comércio
Local estabelecido:
Nova
•t
§nciivnz
IritturgoRio de Janeiro
eme: Nome Comercial
.
. N9:825,764'

AFÉ,PAUL.•
INI:OSTRIA BRASILEIRA,

OTEMP - Enoenhírià
•comercio

04 _.

•

lir )1

4

Requerente: Mala Direta Ltda.
Local estabelecido; GB
Nome Civil
.199 829.158

,P4o,No

)11,

S1J o9 Ltda. Comérele
Indústrias Químicas
Local eStabelecbido: R.1.2, de Janeiro
Clame: 46Artigo.: ,Detergentes aromático& peai.
- ta de...polir, pasta de limpeza
2,129 816.765

Requerente: Case Trindade
tetabelecida em Minas Gerais
Nopiea Empresa: "Casa Trindade
Ltda." ..
aum..
2l, 825.750
Requerente: Casa Caparelli Ltda.
Local estabelecido: Minas Gerais I
Classes: 41, 42 e 43 — Insígnia
~oro de negócio: SubstAnciaa Alimentícias e seus preparados
Gee
N9 825.756
o cm431100
4:ks.

4114./64

1

•

Requerente: Jaó° Citssaro
Local estabelecido: R. Santo
Classe: 41
Artigos: Café em grão, torrado e
•
Moído
N9 825.727.
.

.ATINTEX4
.• INDÚSTRIA IIRMIEIRÃ

Requerente: Amazónia Tintas indústria e Comércio S.A.
Uni estabelecido: Pare.
Classe: 16
•
Artigos: Tintes Para Paredes, rum"
portões a Janelas, mamas para paredes, cal para construgies, cimenta
COMUM aSelle/OS para construções
N9 325.188

Requerente: OdUán.. Pinnino da
Coda
Estabelecido em Minas Gerais
Classe: 4 1
Artigos: Alcachofras, aletria, alho,
espargos açúcar, amido, alimentos
GONI)
para animais, amendoins, ameixas,
amendem, araruta, , arroz, Muni,
. 50 cA.811Q169,
avele/ avelãs, azeite, azeitonas, ba•ATINFER
nha, bacalhau, batatas, balas, biscoi(5.
41
Classe.:
*
tos, bcanbona, bolachas, baunilhas; •
:INDÚSTRIA RASURA:
CUMAVE
café em pé eu em grão, camarão, ca- Hilda Maria Dutra da. Fonseca
• GB
nela em pau e em pó, cacau, carnes,
•••nn..er Requerente: Amostlnia Tintas Indui, caramelos, chocolates, ceakfaltal,
dústria e Comércio S.A..
yef,t m.113
cnwo, cereais, pOnthaho, creme de lei'Local estabelecido:
Xará
• --- classe: BeMm
te. cremes allinenidolos. croquetes.
16
ca:agi" eartaaha, cebola,
os: Tintas para paredes, muros,
•Pata alimentos, colmaportões. e Janelas massas Para Paretes, chouriços; dendk, doces, doces de
de, cal par aconstruções, cimento cofrutas. ~are, melacias alimenmum, azulejes para construções
Itaucrente: Frigorifico ~boquim tares, empadas, crillbas, ~ovas, a g
-itas'deomat;frinhaslmentN"825.189
Ltda.
fava& féculas, flocos, farelo,
ledlibelecIda em Minn Gerais
fermentes, leilão. figo, frios, frutas
Classe: 10
dem, ~o e eriatal1zada6: etArdem Aves abatidas e Ovos
cose, goma de mamar, gorduras, granula& grilo de bico, gelatins,,
N9 325753
bada, geléias; herva reate. mem -~
lagostas, línguas, legumes. • legume;
em conserva, lentilhas, linguiça, louro; IMPUS alimenticias, hUhrbeell.
inarroelada, macarrão, mama de tomate, mel e melado, watt, massas
Requerente: Amazónia Tintes Inpara mingau& malhos, moluscos,
at uru. •
dústria e Comércio. 8.A.Requerente:
Mon
Ltda.
Comércio
_•
da.
mortadela,
Ma
mamada,
mostar
Lesei *debulhando: Para
• Indústrias Reunidas
nozes; Óleos comedivels, ostras, oves,
Local Estabeelcido; Rio de
equenente; Ananias Teixeira
pães, pabx, pralinés, Pés para puClame: 16 '
Janeiro
Cambraia
'
dim. Picidas, peixes. presuntos, pi^`,
Artiges:' Tintas vara ~dee, muros,
IIII; Estabelecido em Chias Gerais
•
classe: 46
menta. Paga e Petit-tiois, pastilhas,
e Janelas. maura Paia PaClasse: 41
pizzas.'nudina, sal. sagal, sardinhas. Artigos: Detergentes aro:mucos, pas- PutIdea
re4m, cal para construções. cimente
Artigos: Café torardo e 'molde
sanduichea. ~cima. salames, sopas
ta de polir, pasta de lhaneza
comum, amicios para construcd2s
•

• ••

~AO
SIIPIPTIONI

•CLEONISE

=bi

'

•

•-

•
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N. 825.782

N. 825..776

N9 825.770

ATI N .-BEt\a
¡INDÚSTRIA-BRASILEIRA.

TI N-MASSA

[CACEOU

:INDÚSTR)A- BRASILEIRA

iiIDOSTRIA BRASILEIW.

grande: instrumentos agricolas; IncIusivá,
Tratores
Classe: 21
Artigo: Veiculos e suas partes integraj
tas, exceto máquinas e motores
N. 825.789

Requerente: Amazônia TintSs "Industia Requerente: 'Padaria e Confeitaria Cacaqui Ltda. •
'•
e Comércio S.A.
Local: Guanabara
Local estabelecido: Pará 1,, Classe: 41
Classe: 16
Artigos; 'Optas para paredes, :muros, Artigos: Tintaspara paredes, =riu; Artigos: &los simples .e confeitados:
Portões e janelas, massas Para Pare- portões
e jaaelas,0 massas para paredes, doces. PO, criatura. pão de fôrma, Pão
cias, cal para construções, cimento
comum, azulejos para construções cal, para construções, cimento comum, integral, pão e broa de naftio, farinha
de roscas, pão de I& tortas, roscas, bisazulejos paraconstruções
N. 825.771
•
- coitos doces esalgadinhos
N. 825.777
N. 825.783
Amazônia Tintas In-.
dataria e Comércio S.A.
Local estabelecido: Pará
Classe; 18

¡Requerente:

ÁTINLUX

,ATINSEL

(INDÚSTRIA ' BRASITBRik - -

Requerente; Amazónia Tintas Lide:Orla

e Comércio S.A.

:REINE Dt ritANcg

HIDOSTRIA-BRASILEIld

Requerente; Amazôniã. Tintak Indústria

e Comércio S.A.
Local estabelecido: 'Pará
Classe: 16
Classe: 16
! Artigos: Tintas, para paredes, muros,
'ipr ârtões e janelas. massa:line:1 Paredes, Artigos: Tintaspara paredes, -muros,
portões e janelas, massas para paredes,
azulejos para construções cal, para construções, cimento comum,
azulejos paraconstruções !
N 825.772
N.825.778
Local estabelecido: Pará

ATI NPA1,1
AseRk
itoosTRIA-nir

ATINRAFEã
•

iA" BRASJLBRA '
Requerente : . Amazônia Tintas Indlistria

e Comércio S.A.

Local estabelecido: Pará

Classe: 16
•
Artigos: Tintas para paredes, muros.
5attees e Iradas, massas para paredes,
bal para conrstuções, cimento comum,
azulejos para construções
• N. 825.774

ÁT1 NSOL,
Tintas 199de:9414a

e Comércio S.A.
Local estat)elecido: Pará
Classe: 16
Artigos: Tintaspara paredes, muros,
portões • janelas, massas para paredes,
cal, para construções, cimento comum,
azulejos paraconstruções

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Bauragartner Prérea S.A.
Local estabelecido: em Frenchen (CG
de Soletre) Sulça
•
Claise: 8
Artigos: Relógios, mecanismo' para re-

qui Ltda.
Local: Guanabara
Classe: Titulo
N. 825.785

•

lógios e partes dos mesmos

N. 825.791 •

ig"WIT
s . ~fira
-

r

Requerente: Produtos Químicos
maceuticos /bedel S.A.

I

Pa r-

DT L'ABR *hl
;Indústria

Requerente: Mead Johnson Endochimk.
Local: Guanabara
Indústria Farmaceutica S.A.I.,.
Classes:
2
e
48
,IIIDOSIRTCTIRASILEIRA
Local estabelecido: São Paulo
Artigoe: produtos .para higiene e desoClasse: _3
Requerente:' Amaíônia Tintas indústria dorantes não incluídos noutras classes; Artigos; Preparado para o tratamentã
e Comércio S.A.
deatnfetantes; preparados Para limpeza da asma, bronquite ou outros distar!**
e higiene de pele; cosméticos e dom.. caricterizados por bronco-constriçao
Loca/ estabelecido: Pará
.dorantes
Classe: 16
N. 825.792
Artigos: Tintaspara paredes, muros,
N, 825.786
portões e janelas, massas para paredes,
cal, para consCueões, cimento comum,
_azulejos paraconstruções
N. 825.780 -

CAJULATE

(ATI Fl BRA

BRASILEilik

A'111NTI'EX-PRIMEW

866

I

Requerente: Padariae Confeitaria
INDOSTRIA-BRASIIBRA

ATINJAI

N. 825.775

t-CACEQU

ATI NIVEL

itequerente: Amazônia Tintas Indãorla
Requerente: Amazónia 'Tintas Indústria
eComérdo S.A:
e Comércio S.A.
Local estabelecido: Pari
Local estabelecido: Pará
Classe: 16
Classe: 16
[Artigos: Tintas para parede*, muros. Artigos: Tintaspara
paredes, sátiros,
!portões e janelas, massas para paredes. portões e janelas, massas
para paredes,
'tal, para construções, cimento comum, cal, lera construções, cimento
comum,
azulejos para constnoções
azulejos paraconstrueees
tT 905.773
- N. 825.779

timparente; Amazónia

Requerente: Serviços Técnicos e Cai.
sultoria Ltda.
Local estabelecido: com sede no Rio dd
Janeiro.' Estado da Guanabara t
Requerente: Perfumaria Ariaaud Ltda.
Classe: 50
Local: GUanabara
Atividade: Serviços de engenharia,
• Classe: 48
clusive projetos- eassistencia técnica
Artigos na classe
N. 825.790
N. 825.784
fp. PADARIA E CONFEITARIA,
3
• INDÚSTRIA BRASILEIRA

INDÚSTRIA BRASILEIRA

rindístria

Requerente: Nasan — Indústria e Co- Requerente: Haenssgen SCia.• Ltda.mércio de Peças de Torno Ltda. . Local estabelecido: em Cruzeiro do Sul
ÍNRIA"BRASILHR,
• Local Estabeleddo: Guanabara
(ex-Seterabrina), Estado do Rio Grande
Classe: 6
' do Sul
Requerente: Amazônia Thn 'as Indústria Artigos: Confecções dePeças de Torno
Classe:'
,e Comércio S.A.
N. 825.787
Artigos: Balas, biscoitos, bolachas, bomLocal estabelecido: Pará
bons, caramelos e chocolates pe
Classe: 16
p
N. 825.793
Artigos: Tintaspara paredes, muros,
portões e janelas, massas para paredes,
111
cal para construções, cimento comum, de
azulejos paraconstruções

N. 825,781

:AT1 NCAL
INDÚSTRIA BRASILEIRA

• Requerente: Amazónia Tintas Indústria equerente: Amazônia Tintas Indústria
e Comercia S.A.
e Comércio S.A.
Local estabelecido: Pará
Local estabelecido: Pará
Ciasse: 16
Classe: 16
Artigos: 'rintasparn paredes, muros, Artigos: Tintaspara paredes, muros,
portões -e janelas, assas para paredes, portões e' janelas, massas para paredes,
cal para construções, cimento comum, cal, para construções, cimento comum,
asuleioa naraconstruçôea
azuleios paraconstruçaes '

m anhia industrial
-13-elidir-S.-à-reit-A

Requerente: Companhia Industrial de

Bebidas São Paulo.
Local: São Paulo
Nome comercial
N• 825.788

LIZIMANED.k

INISTifflIA-BRASILEUJ
-

Requerente: Indústria Textil
;Lel'
SA.
Local Estabelecido: São Paulo
N
Classe 22
Artigos; Fios para tecelagem, bordado,
costura, tricot ou crochê, a saber: fios
Requerente: Ford Motor do Brasil S.A. algodão, clinbasno, juta, naylon; fios
L oca] estabelecido: SIM Paulo
plásticos, de seda, rayon; fios de lã ou
Classe:?
pele, teados ou não, em emendas ou no.
Artigos: Máquinas de Agricultura e velos, linhas para bordar, de Costura ff
Horticultura e suas partes integrante".
tricotar

C
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Classe 23
irecidos em peça, de: algodão, alpaca.
cCatiruno, caros, casemira, cetim, lersey, juta, lã, linhos, naylón, paco-psco,
perca!, rami, seda, tecidos p:ásticos, impermeabilizantes, pano-couro, tricohne e
tropical
Classe 36.
Nrtigos de vestuarios e roupas feitas em
geral: Agasalhos. aventais, anáguas,
blusas .babadouros, casacão, coletes, ca". .pas, chata, cachecols, cintas, combinações, 'corpinhos, calças de senhoras e
de crtanças .calções, calças, calçados,
tatnisSãS, camisolas, camisetas, cuecas, cecataA' colarinhos, cueiros, casacos, dobais:6e* echerpes, fantasias, fardas para
tiritares, colegiais, fraldas, gravatas,#õrroe, logos de 'ingeria, jaquetas, luAp. vats, ligas, lenços, mantos, meias, maiôs,
mantas, peignoirs, puloveres, pijamas,
aohretudo, saias, saídas de banhe:, suaterea shoes .sungas, atolas, abam soutiens, tanjas e uniformes.
Classe 37
Roupa decáma e mesa, inclusive cobertores, toalha' de uso pessoal, panos de
prato e análogos

N. 825.794
"'GRUPO DOS COLABORADORFS1
,

DO TRANSITO DA

-GUANABARA — GECEIRAN 63.

Requerente: Grupo dos Colaboradores
do Transito da Guanabara — Gecetran
Local: Guanabara
Nome Civil
N. 825.795

,GECETRANG~..68

DIÁRIO OFICIAL (Seção IllY

Classe: 22
Artigos: Fio.4 em geral'
Classe: 23
Artigos: Tecidos dá Geral
Casse: 36 Artigos: Vestidos, ternos, sobretudos,
manteaui, impermeáveis, role" salas,
rn ufigas, cuecas, combinações, soutiens
blusas, peignoirs, pijamas, chinelos, r.ha-*
paus, luvas, gravatas, pulovers, roupões, ználllots para banho, calções para
esporte, meias

Janeiro de 1968

14° 8258057

COE A::~Ái

Clamem 46 e 48
Artigos: Sabão comum, sabão de a:).
saponáceos, sabões dentifricios. sabões
para barba. sabões perfumados, e nabo+
neles não medicinais.
• 825.809

& (ESTUO

COMÉRCIO E'
REPRESENTACÕES LTDA.

TERMOS DEPOSITADOS EM 28 DE

-

SETEMBRO DE 1967
N'825801

Requerente: Conte S.A. — Engenharia

CONSTRUTORA
BRAME LTDA. SOCI-EDADE
INTERNACIONAL
DE COMERCIO
LTDA.
„

•

_Constru ção
Local : Pernambuco

-N9 825806

Requerente: Thais --- Comércio
Representações I.tda.
local: Pernambuco

N'.825.810

Requerente: Firma brasileira, sociedade
Industrial, - cora sede à Travessa Marquis do Herval, n9 _170. 19 andar na
Mack de Recife.
Local: Pernambuco
N9 825802

141
ENGENHARIA 01011STRIA E CONifiCro LEDA

Tiecarrçate: Gruo° das Colaboradores Requerente: Unia Engenharia Indústria
do Trânsito da Guaronbara — Gecetran
e Corarei° Ltda.
.
—GB.
Local:
Pernambuco
Local estabelecido: Guanabara
Classe: 33 — Titulo
No 87.5803
•
_ N. 825.796 •
as
:te
ta

• CIA. DE CIMENTO DO SÃO
fRANCISCO "CISARA",

•
Requerente: Sociedade Internacional de
Comércio Ltda,
Lata!: Pernambuco •
N9 825.807
Requerente: Joaquim Martins de Souza
Local: Minas Gerais
Classe: 2
Artigos: Mune Lula — Para Higieni•
ração e Limpeza de Cites

PUNEJAMENTO, CONSTRUÇÃO,
CONSULTORIA TÉCNICA E
.AROUNUURA LIDA.-PLACA'

ÉSCIMERIA
-sucj. Brasileira
Requerente: Auto Peças Escudaria Ltda.
Localidade: são Paulo •
Classe: 21 _ . •

Artigos: Alavancas de cambia, aros para
Requerente: Planejamento, Construção, veículos, breqaes, calotas, direções de
Consultoria e Arquitetura Ltda. — veiculas, freias. de veículos, molas de

ePlacas
Local: Pernambuco
I4s 825.808

veículos, para-brisa, pára-choques e pata
lamas para veIcuka e rodas de vekudos.

N9 825.813

cuAllag›

CIDADE

Requelente:" Grupo dos Colaboradores
do Trânsito da Guanabara — Gecetran
Local estabelecido: Guanabara
-Classe: 33 — Insignia
Reqtterentet Cia. de Cimento do -São
baf
us
Franciscopern
-- eaz?s
N. 825.797 .
Local:
N'825804

Novabaliiia,
Requerte: Cerarnica Novabahia Ltãa.
Local estabelecido: Balda.
• e
Classe: 16
Artigos: Azulejos, Cerâmica para fortos, ctrnstrução e decoração, consolos de
gesso, ladrilhos, telhas e tijolo.
NS. 825.798 — 825.800

CIDENYL
Irei% ~là,

e Canis'

N'825.812

ROCHESTER
REFRATA-RIOS
ESPECIAIS LTDA.

Ind Bras
Requerente: Cidade

•

•

ileira

das Meias Ltda.

Localidade: São Paulo
Classe: 36
Artigos — Meias.
3.25.8á
ÉfrtA
D

Ind.

Brasileira •

Requerente:. •Sdra Instalações Hidr4o14Requerente: Rocbester Refratários

MEMORA Si

Especiais Ltda.
-Local: Pernambuco
N9 825.811

GIEN .2

1

tas Ltda.
Localidade: São Paulo •
Casse: 50
Artigos -- Serviços: instalações Iddrão•
licas.
N' 825.815

INIY—ARABIãIRÀ

Requerente Rhodia — Indústrias _Qui. Requerente: Irmãos Souza Lima Ltda. Requerente: --Indústria. adi:Rica Gienex Local: Pernambuco
mic.as e Testeis S.A.
Ltda.
Cocai: &o Paulo
Classe: 32
•
Local: Silo Paulo

OS RRITGENDOS

Requerente: Antonio Perillo
, Localidade: ao Paulo
Ciasses: 33 e 32.

N° 825.816

• DIfORA: thie
Requerente: Medisa-Michano Editõra
S• A.
Localidade: São Paulo

N.

N. 825.822

FIBIU4NA

IND. BRASILEIRA.
Classe: 32
Artigos: Edições e publicações impressas: Almanaques, agendas, anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, fo- Requerente: Miueração Ibiúna Ltda.
lhetos, folhinhas, jornais, livros impresLoca!: São Paulo
Classe: 4
sos, músicas impressas e revistas.
Artigos: caolha cat bruto ou parcial825.a17
mente beneficiado
N. 825.823

• /MISSA - MICUIM
Incitai/4t?l* Rraelleirb

„

RIO OFICIAL (Sseçào III)

Satxtz-feira 5

k.Z E Z O

9t. :3 117

N a.a:.saa

825.827

ine°§2L1.eira

w "KARAM ti
Ind. Brasileira
,

.t

oaa•.•

. .1.
Local: S:so P. AS
-17
Requerente. Cleouice — Torrefação a Artigos. atIcool moais, Urap.”..
' Moagem de Café Ltda
nação, fluidos combinais eis, bunics ,Lop
Local: São Paulo
beiticantes. Ilut.los para irciu.
Classe 41
para ilumalaçae . I Itudos pare
Artigo: Café
gás combastivei gás jm,..
gasolina, çordur.:,,, para
N. 825,828
Reg kW I F

ra

iluminação, graxa; hibrificatues, õ eus
lubrificantes, para a worteec,...er:s,
óleos para aquetintrwo, óleos p;,ra aia
minação, octrokore! ia; do e nuciosene.
N. 825. S35

"LUCIDINA"
Ind.

Requerente; Indústria u Comércio Show
Ltda.
brasileira
Local: SãoPaulo
Classe: 41
Artigos: Lanches de: Aliche, trior.adela. Ree uervnte
laaadim Lida.
Local: São Paulo
presunto, roz-bife, queijo, salame. salsiCasse: 41
chas, 1inguiça, chouriço, patês, churrasArtigos: Pão e Bolos
cot:, thaiol.ezas. rizoios, lasanhas, macarronz.das, pizzas, saladas diversas, feiN. 825.836
joadas, arroz feijão, bif( a cavalo.
N. 825.829
RODRIGUES

Re q ai: z tate Islediaa-Michdino Editóra Requerente: Pedro Fernandes Larneseo
S. A.
Local: São Paulo
Localidade: Sâo Paulo
Classe: 32
Classe: Nome de Emprêsa
Artigos: Designação de filmes, peças
teatrais, músicas impressas, peças cineN. 825.818
matográficas e teatrais, programas de
circo, programas de rádio, programas
de televisão, publicações impressas,
ascripts» de cinema .teatro etelevisão
1 Ind. Brasileiru
;041.SANO‘i
N.
825.821
"TELECINE •
Requerente: Casanova Imóveis lida.
Requeri:me: Rodrigues hulitstr, Co.
Local: São Paulo
1nd,
mareio e Representações
Classe: 50
Local: São Paulo
Inhda"ggfl:ira
Requerente: Telecine Produtora e DisAtividade: Empreendimentos imobilizaArtigo Macarrão
tribuidora de Famas
rios e de títulos patrimoniais. RepresenLocal: São Paulo
tações •e construções
Requerente: Volmepe Mac:mica e Peças
Classe: 8
Ltda.
N. 825.819
!Artigo.,:
Filmes Revelados
h SUMATRA
Locai: Sao Paula
N. 825.830
Classe: 21
Ind. Brasileira
Artigos: Alavanca de Cambio, amortecedores de veículos, aros para veicules,
Requerenta. C, de Lanche, SN.ttatrs
VOVA GAUCHITA h
breques calotas, câmaras de ar para
Ltda.
I
veículos, earrocerias, carros reboques e
Local: São Paulo
de
veípartes
integrantes,
direções
suas
Reqw. tente: Clè Industrial de Cisadas e
Classe: 41
culos, ebtos de veículos, engates de veíConexos Ltda.
Artigos: Lanches de: Aliche, mon, dela.
culos, dragas, estribos de veículos, Requerente: Panificadora Nova Gauchi- presunto, roz-bife, queijo, salame, %NI,.
Local: São Paulo
freios de veículos, guidões de veículos
ta Ltda.
Classe: 50
cha, linguiça, churrascos, maionezas, ri.
Local: São Paulo
Artigos: Serviços técnicos de: Instala- molas de veículos, para-brisas de veízotos, lasanhas, macarronadas. pizzas,
culos,
para-choques
de
veculos,
rodas
'Artigo: Pão
çãopara produção de detergentes sintéfeijoada, arroz, feijão, bife a cavalo,
de
veículos
tisos, sulionação e secagem continua.
ravioli, e gnocclii
N. 825.831
Importação e Exportação
N. 825.825
N. 825.838
N. 825.820
."EMICOES

brasileira'

0I2

sa

nd. Brasileira

I n d.TAlgt?l :i ra

E CI EnTIFICAS "

MRCPWARTII

Requerente: Edições Modicas e Científicas S/C,
Local: São Paulo
Requerantt: Eletrónisa Tapuia:, ImitisRequetente: Mánio Costa Pilho
, Classe: .32 — Titulo
tri:ss e Comércio Ltda.
Local: São Paulo
Local: São Paulo
IND. BRASILEIRA
N. 825.832
Classe: 33 — Titulo
Classe: 8
Artigos: Acumuladores, acendedores, í CARLOS GOMES " •
N° 825.839
aparelhas de ar refrigerado, aparelhos
Ind. Brasileira
de refrigeração, aparelhos refrigerados.
" MIGA
bobinas, chassis, chaves autoRequerente: Indústria de Produtos de baterias,
máticas,
chuveiros
elatricos,
chaves
eléToucador Amadeu Guarnieri Ltda. tricas, liqueidificadores, mostradores, ráLocal: São Paulo
dios, sorveteiras, televisões, toca-discos Requerente . A Cs.ai :dura Carlos Gomes Requerente: Panificadora e Confenaria
Ltda.
. tomadas, e ventiladores
Classe: 48
Veiga Limitada
Local: São Paulo
Artiaos: alisante para cabeiem
Local São Paulo
N. 825 . 826
Classe: 23
Classe: 41
N. 825.821
Artigiss: Cartas geográficas, cópias fo- Artigos: Pão e bolos, bolachas •
tográficas cópias fotostriticas, cópias
biscoitos.

GUAft..ISA

Ind. brasileira

4

"PRIMOPLAST
Ind. Brasileira

OVA ORLEA-9

heliográficas e fotocópias

N. 825.833

1"

N° •;25.840

X"ROSSO E'NERO
Ind. Brasileira

Requerente: Pranonlast •— Indústria e
"
AMPROYEN h
Comércio dePlasacos Ltda.
Local: São Paulo
Ind. BrasileiraClasse: 28
Requerente: Roam) e Neto Moda,
Artigos: Açucareiros, bacias, baldes,
Limitada
Tala:cara: e Enura s ateria bandejas bombonieres, bules, cabides, Reun ei rew: Adproven
AdministraLocal São Paulo
centro de mesa, cestos, compoteiras,
allova Orleansa Ltda.
çiio, Promoção e Vendas Ltda.
confeiteiras, copos. espalhadores de
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Orase 36
água. estojos. .expremedores, fruteiras.
Classe : 50
Classe: 50
Artigos: Anaguan. aventais, blusas. bla.
t:gos • Admin ;017,*no. Prolixo° e seca, boba, cache-cola, calças, coma
&itero! marta de serviço ur tabacaria igarafas jarrz:s. In;:utcutieic ,s e lkoreital
eograsateria
Vendas
v elas. cambetas, camisolas. casacm

p

IND. BRASILEIRA

-
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"nulas, combinações, echarPes, lenços, freios de velculos, para-brisas de gem, carretéis de linha. fios de adusaatilots, _meias, soutiens, vestidos e veiculas. para-choques de Veiculoa-* leis para tecelagem, linhas para coser,
sapatos.
rodas de veículo*,
linhas e lãs para crochet, fios
ticos para tecelagem, fios plasticos
825.847
9 825.841
para tecelagem, fios de serzir, fios de
juta para tecelagem, fios de lã, linhas
,
de bordar, linhas para tricotar, fios
•e:
linho para tecelagem, novelos de
de
LA
.:" CAS'
iRP
%I?. . 5 •
15; novelos de linhas, fios de naylon
BrasileiÁ .11(
jt
tecelagem, fios de pêlos para tecelagem, fios de rayon para tecelagem.
e fios, linhas e lis paru tricotar,,
Requerente: Giovanni Catara er Cia. Requerente: Celta Soaras Cordeiro
Limitada
Zedoveli
lq" 825.853
Local: São Paulo
• Local: São Paulo
Classe 41
Classe 32
Artigos: Macacão, massas alimentícias,
Título
bolachas e biscoitos, fitinhas de mandioca, farinhas de mesa, farinha de
N9 825.848 trigo, fubás, féculas alimentícias, bolos,
alimenticios
massas para sopas, molhos
; - ~ttARENSE et,r
pão e talharim.
xna matai leira.
Requerente: Berma Sochodie
9 825.842
Local: Mo Paulo
Requerente: Coraercial Traraquarense .
Classe 11
Limitada
Artigos: Serras, serrinhaa, .serrotes, faLocal:
São
Paulo
VULG.à.0
.
cas, facões, lâminas de iterrant fitas de
Classe 8
metal, corta-arames e limar..
Artigos: Geladeiras, teleVrsão,
decolas, aspiradores de pôs, liquidiM-825.454
Requerente: Conunioriária de Transpor- &adores; ventiladores, encerada" batedeiras, fogareiro elétrico, ferros elétes Vulcão Liinitada
tricos, máquinas de lavar roupas: paLocal: São Paulo
nelas elétricas, torneiras automáticas,
Classe 50 •
máquinas de lavar pratos, panelas -de
Artigos; Transportes
pressão e fogões
N9 825.843
Requerente: - sjoierjus, S. A. Comer.
N 9 825.849
cio e Indústria
Local: São Paulo
MARPXO
Classes 15 e 16
' Ind. Brasileira.
Inaignia Comercial
Requerente: Panificadora Mamilo
- N* 825.855
Limitada
Local: São Paulo
•
Local: São Paulo
Classe 41
ind ;` !2; Brim!~
Classe 33
Artigos: Açúcar, azeites; balas, bis.
coitos, bolos, bombons, café, carameTitulos
los, cremes, chocolates, doces farinhas
alimentícias, frios em geral, massas Requerente: San Consórcio de Yolaidoti
N9 825.844
alimentícias, pães, prolinks, pudins, sanduíches, sorvetes, sucos alimentados,
Local: São Paulo
Classe 50
"POLVINAIr "
Artigos: Consórcio de veiculo'.
.
. N' 825.850
Ind. Brasileira
N9

N

IMO

Janeiro de 1968
Clame 8
mia& da televisão, radlofonoa
discos
N9 825.859

Artigos: Aparelhei, di Mick apue-

ESTRELA MARTA, Z17/Zil1

Indlietria Brasileira]
Requerente: Panificadora &trela
AS9:1a Luisa Ltda.
Local: 85.0 Paulo
Classe 41
Artimen Pães, biscoitos, bolacha*,
bolos e doces
N9 835.880

/j- TATIANit,

fIúd.

atlq

N

•

EiLuzit-ano

.0n11

rjlefIgegNa:

Referente; Padrão
.

"co-

EUROPA

N9 825.858

Requerente: Eineyr — Indústria de
Lacas Pinas e Esmaltes Ltda.
Local: Mo Paulo
Classe 48
Artigos: PerflIttleS, *Moneta, talco;
baton, delineadores para maquia.:
gen, cremes para a pele, cosméticos,
extratos perfumados, esmaltes para
unhas, lápis para cílios, laços parle
toucador pós de arroz
No 825.881

•

)011tUREtliA„_

Requerente: Areia Guararema Ltda,
Iscai; São Paulo
Classe 4
Artigos: Areia em bruto
X* 825.883

,--A14170021114
Ind. 4- BriLeiléSrW\

•

Requerente: Anjoceltt Indústria
Comércio de Peças em Geral Ltda.
Local: São Paulo
Classe 31
Artigos: Veículos e suas partes Integrantes: alavanca de câmbio, amostecedores de veículos, aros para veiculas, automóveis, auto-caminhões,
bancos de veículos, barcas e suas
partes integrantes, bicicletas, braços
para veiculoe, breques, calotas, câmaras da ar para veiculas, caminhou
de mão e suas partes integrantes,
chapas para veiculas, chas:lis,
gadelsas de Veletann, direções de vaicubos, algos de direção para veículos,
engates, estribos, freios, fronteiras,
molas de veiculas, Para-belssa. Parachoques, para-lamas, pedais de Câmbio, pneumáticos de veículos, pontões, radiadores, raios de
rodas de veiculas, selins, =let4dasi
veiculas, varetas para veiculo*
9798 25.883

Produtos Alimentícios • Ind. Brasileira'
Requerente:
Ainamba. Limitada.
Local: São Paulo
Brasiiiá
Classe 41
Requerente: Adega Ehropa Limitada
Artigos: Biscoitos
Local: São Paulo
Requerente: Cab Empreendimentos CoClasse 42
N9 825.845
merciais Limitada •
Artigos: Vinbca e aguardente,:
Local: São Paulo
Classe 47
TON/SON ff .
"
NI 825.851,
Artigo*: Carburantes gasolina, gra.
Mrasiletra
nas lubrificantes, lubrificantes de qualquer espécie, õleos lubrificantes e peRequerente: Tonizon —. Decorações " ESCUDERIA BRASINHA
Cebo refinado.
Limitada
-No 825.857
Local: São Paulo
4'0 Paulo-Capital
Classe 11
Artigos: Suporte para calçado.
Requerente: Zscuderia Brasinha Ltda.
KOHLER .... •
-Local: São Paulo
N9 825.846
arei:311412W
Classes 32 e 33
Titulo de Estabelecimento
•
Requerente: Walderaar Kohl*
N. 825.852
uRECANIXO DOZ
•Local: Eato Paulo
Classe 32
Artigos: liblhetas 'impressos, propaBraejïej ei
J-SPRINO h
ganda impressa escrita, prespeeles
Requerente: Bramia de Prata Auto
impressos escritos e publicações Requerente: Restaurante e lbsteldre.
Peças •Limitada
.
Ind:BrirsTra..re.
impressas
Recanto dos Amigos Ltda.
Sita
Prado
2Local:
•
• local: Silo Paulo
N't 825.858
Classe 21
Requerente:
Jameson
S.
A.
Indastria
Classe 20
Artigos: Alavanca de cámbio, amorteArtigos:
Ancoras, bolas, belas pare
e Comércio
ores de veículos, aros para veiculai,
ig:s
jO
enrolar 'cordas náuticas, cadeiras da
Local: São Paulo
regues calotas. casaras de ar para
navios, cintos de natação, fateixas
Classe 22
ti!elculos, carrocerias,_ carros reboques Artigos: Pios de
raldráulicas para uso a bordo, giba.
algodão, fios de amié suas partes integrantes, &melte de
Requerente:
~bolo
Mareais*
eus
para botes, jaquetas para nataEletrônica Ltda.
i'elculas, eixos de veículos, draga., ta- anto para tecelagem, fios e linhas para
Ião, para-quedas, roupas salva-vides
f
de
clinhámo,
bordar,
RN
para
tecela300;10%
' Tifo de veiculas,. estribos de
São Paula
para MO na água
•
yr.

1111=1.,

fr.

kmNalfigiziAktd,

gO8
•,fld.

4? asUei
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Sineta-feira 5
825.864
r

ei WANDEK

and. Brasileira

•

$25.570 4

£211(11.Neileira,

,

Classe 18
Local: São Paulo

Artigos: Ikrefla preparada para tonstrações , ealh.•:4 de telhados, cimento
comum, cal para construções caibros

preparados para construções, anuau lajes,
Requerente: Amdizaçã
o BijoUteria dm, grades. estug e, grades,
lambris, manilhas, mosaicos, parqueAdrhatedeu Ltda.
paquere:aia: Terraplanagem e Retas, pisos, portas, telhas, tijolos
Local: São Paulo)
~OU Wandek Ltda.
Classe 1
7
Local: São Paulo
o em Bijouterimi
_
. Anodizaçã
Clamo 50
N° 825.8/1
DAS BANDEI
lio trigos: Terraplanagem e Remoções
N° 825.8435
MG

(EsgTo

" - BIBAPRI ",
;nd.Braaileira

"IBRASSACO II
and.,,Brasiletra

•

Brasilei
ra

Requerente!: Bar e Lanches Ponto
das Bandeiras Ltda.
Levai: São Paulo
Requerente : Ilirt~co — Indústria
Classe 41
Brasileira. de Sacoa de Ifihras
Artibots; i Lanc.nes de: aliehe, mortaSintética Ltda. .
Requerente : &balir'. ~andai e
dela, presunto, ros-bite, queijo, saLocal: São Paulo
Importadora Ltda.
lame, salsicha, linguiças, path, chouClasse 28
Laca]: São - Paulo
rio. e churrascos
1
Artigos: Sacos e Fibras Sintéticas
Classe 50
. .
•
ligas: Comércio e Importação de - - -N" 225.873
N
105.872
utos alimenticlos, bebidas, refrintes e artigos eletro-domésticos
° nRicis?
•
•••n • •
d ESTIVEDA e
N° 825.868
ileire
, Ind.

12

Lnd. Brasileira
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1

kí? 825.882

"PRINCEZA —BRAZT
LEIRA "
Ind. Brasileira
itequarenk : Panificadora Priuce.-4.
Brasileira Ltda.
Local: São Paula
Clase 41
Artigos: Pão e bolos
N" 825.883

JOPRE
Ind. Brasileira
Requer:A:te : Calçados. Jofre lndastriu e Ccmércio Ltda.
Local: São Paulo
Classe 34
An os : Calçados em gera
N" R25:884

Requeróite: Cromaq — Pinturas e
Croinação de Máquina.. e Peças para
Requer ai
Estiveda Impei nita hittAutos Ltda.
za ntes Pias' ',coa Ltda .
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe 1
Classe 28
Pinturas e eromaçáo
máIND. OttAtiLetall
Artigos: Impermeabiriantes plásticos Artigos:
quinas e da peças pura autos
•
aeqUerelli.4: : Importadora e Exporta• -•----•-N•
825.879
Nassur Ltda
dora Cury
Local: São Paulo
" BIG LAR"
Classe 50
"A.(;.I.—AGENCIA
Artigos: Importação e Exportação
aNdlierelite: Auto Mecanica
,Ind.
Brasileira
em geral
uararapes Ltda.
CENTRAL
INPOR-••• •
Local: Stio Paul()
-Requeren . : Bit, -Lar E ietroDo.
W 825.887
MATIVA
"
Classe 50
mésticos Lida.
Género: F.. À distinguir a marca de
Local: São Paulo
serviços fi ser aplicada em auto
Classe 8
o MAGNORU "
meciinica.
- - Agtocia CenArtigos: Acendedores, acumuladores. ReqtierebV:
tral Informativa Ltda. S/C
aparelhos de ar refrigerado, apare823 84
, Local: São Paulo
lhos de refrig eração, aparelhos refribobinas, chassis,
gerados, bei t erio -4,
1 Clas.te 33 — Titulo
Requerente : Credl Móveis Doméstl- chaves autoinaticas, chuveiros elétri- Oèner0.1 de negócios: Agência inforcos, chaves elétricas, liquidificadoCOti Magno' Ia Lida.
mativa
rei, mostradores, rádios, sorveteiras,
Local: São Paulo
N9 R95 n
enceradeiras,
tocadiscos,
tomadas
e
Classe 8
a pa relho..1 de televisão
Artigos: Acendedores, abajures, apa•1•." -825.874 relhos de televisão. rádios, geladeirim: • AS-: .3.145
ras, aparelhos toca - discos, batedeiras, balanças, clian:is. chaves auto" A.B.C.D."
máticas. chuveiros elétricos. chaves
ind. Brasileira
•
elétricas, bobinas. mo-.tradures. máquinas de lavar le.itimrs, liquidificadores. sorveteiras. tontada .4, torneiras Requer,. : .
Cal Inc:A
hstra/ t Comércio Ltda.
auioutálif',18 (' ventiladoras.;
bac) Paulo
• N V•25.863
Clas-c
Artigo: Cal
1
:
Terrant•
TRAR7TAM "
7.; .
d,y Tiras
Ind. 2resileira
o
19
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Ind. Bracileit
‘rti;;t.., :12
-•
—•- -•
r :sre: ',..b. ; ... -1 1, :.:1,:1n
1,1::.
n.l..,
i
1. •. ,• 1 • :Lt .!.i...1 São
1 or..t1-. ::', .é, l'aulo
A,
1•••
Ecoa:
1 P.... ' : :•;•::. 1':ittio
CI: .• 41
tç.ti: •
Paul,
A*. ,..
. .111 •• a: I:/. cel,.,:a. (()155i 1
f.
t.a.
'-.... 32
abo. ,•:•,.:., ::: 1 . :. ••:•, erti:! • Is, fr.- „ ,
Class.
25
?•''' ! ''' ' 11( •.'• 1113 " 1/S. 11.11.".1rir.1r ••• • r ••• : i . f . i , !1., : • eh tr -.:1• rd•I''..".:
PrIci;o:s )..éra f(455
cl:. 1; • : .ti!ar s. iie. • :!r.a - •
feljár, ,ção de
t , !.••
••
dicca.
ii
n
i
.
folhetos
imN'
c:tiriba
du .n,
y. Iirf
grão d
'pres-o.
reims. cinemae. o ,
e.,••
pra vern.-.:. d2. circo. pro1.3!;•(!•i!!,
111.71:5-1"li
. si amas (ir fiu, prer.rama.% de tele" ARGE
ia e xh..;.•tie
, ra, ‘ A de S1prSSsO., pro- I
Ind. Brasileira.
•
N
.pagánda tuc. :ri,a. publ:caeões
impressas. rrl ttis impressas, esciiII
:1 as. scrip; (1 , tc:evisão e script , de
Re
: Arre - Publicidade e
cirro:tia
PJ (..ar 'cites Anisticas Lidá.
Ind.
r • ' • 8z5.C7t;
len!: São Paulo
i
Cl..s5.t. 32
II
Requercnit : -Mb:berres" —
Artir:ot: Ma
irm:fines. álbuns bilpresJZOLINDO
Companhia Nfincira de Terra*
C. á
Tte: fari p lue: f : .
O. 1681 P :os unpres :a. boletins, bole••
Inó.E2asileira
Local: 8,10 paca
la y...,1: 5.to Paulo
•
this iin5re. :e. jornais. livros, proCl.: • •:?. 5
••i•ánta e . 1 ,-. -:VP,n0. pro:.: ramas TaCP1-: . e 38
Ari'. :
.* .
v.'•r.:•a•. :Itaiii:do,
i Jio..cni- .y.. P. ,i'i,r•rési,-, da ri'd:-, rentvelopes. Corta., zebre u.e.
h rote,... e1,1.111 1 t e ii e. t .rutio, ler
.. • • 5 t!:- ? -;1511:4.
impressos de conwpondének. •
ri. .. P -A. ;ai.' a 5_: ,; . 4 e rinni
4 para C
r
de uso nróprh

° CURY-NASSUB

Ind. Brasileira

GUARARAPES

Ind. Brasileira

n••n••n •110.1.

n .i..1 :

r: ilera

120 Stxta-feira 5

N9 825.85?

Requerente: Périéles Wellington
Carvalho Angell ._. •
,

Local: São Paulo
Classe 49
Artigos: Bonecos para diversão
Infantil
.N9

825.888

• NOTA AIA MIARA, I°
Industria Brasileira.

que:ente: Panificadora "Nova Aicântara" Ltda.
Local: São Pauli)
Classe 41
artig06: Substancias alimentícias e
seus
preparados
ingredientes em
geral.
N9 225.289
•
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craase u.
Classe: 42.
Artigos: Alicates, rocas, bigornas, ca- Artigos: Aguardente, aperitivos, bati,
deacios,-erixacias, puxacia:es,'pas, pias,' das, cervejas, conhaques, ger, licores,
pioareuts, pregos, patitiusos, pecas,
rum,. vinhos, atoam e whisky.
ratos para p,as,- serrotes, torneiras,
N9 825.904
maleitas,
ti
MOUS,
44uicim4egxat1cu8, aparemos xototeietanques de cimento,
g.aucvs, ~rabos Leietonicos, e,pare- trilhos para portas cie correr, válvulas
alua' reiegiandos, carnuias de cinema,
samtária.s. • •
i,amaras ue . • televisa), cronbmeiros,
MINI - BANANA
usa= aumnáncos, cascos fonografaInd. Brasileira
cios, discos sonoros, discos telefonicos,
¡malhadores para, câmaras, medidoMÈTUO ;
reá de frequencia, irequencimetroe,
• Requerente: -Eldorado Comercia/
'Ind. Brasileira
microfones, refletores vibradores, válAgrícola Ltda.
vulas elétricas, válvulas de comporta.
Local: São Paulo.
Classe: 42.
r,25.e92
Requerente: Método Propaganda e Artigos: Banana, passa, banana"
Artes Waiicas Ltda.
doce de banana e puré de /Manai
Local: ígo Paulo
n
119 825.905
t.nasse:' 3.
Artigo:
EXUÇUeS impressas, livros, imBrasileira
Pildstria
•
pressos, puolicações impressas, órAVITELA
gãos de publicidade, obras culturais
e
li,erar:as,
álbuns
para
coleções,
caInd.
/Brasileira .0
Requerente: Cláudio. Gotardo
tálogos, blocos, talões, folhetos.
ír3ão Paulo
Classe 41
N9 825.899
Requerente: Abatedora Avitela Ltda.
Aplicação: Sorvetes em geral.
Local: São Paulo.
9 825: 893
• Classes: 41.
PAN-AMÉRIOA
Artigos: Carne de vaca.
i",nos, toca-Ascos, aparernos

latátalattcwal0,
languentes, *4~ ízitivd
Cie malparamUP44, LUIS tad u.at
ia, apareinus
seres, aparemos cie nuca, aparelhos

Ind, Brasileira

• V.. R"
,

Inddstria Brasileira
Requerente: V. 'II. Auto Mecânica

Limitada
Local: São Paulo .
Classe 21
Aplicação: Para distinguir: Veículos
em geral e suas partes integrantes a
sahèr: Alavancas, amortecedores, braconexões, cubos, eixos, enRequerente: Plásticos Santa Cata- çadeiras,
estribos, freios, guarda-lamas,
rina — Indastrie, e Comércio Ltda. gates,
molas, painéis, para-choques, rodas,
Local: São Paulo
tanques e canaletas
Cla,ssa 28 Artigos: Produtos plásticos, tais
/N9 E23.824
como: copos, rnantegueiras, cinzeiros,
n/lanternas para carros, bonecas, brinw s.I N A Ig
quedos, caminhões e outros tipos de
veículos. •
In 41.1 st ria 'Brasileira
N9 825.891
Requerente: Fábrica de Balas "Sinai"
Limitada. .
Lotai: São Paulo.
Aplicação: Balas, bombons, cardraelos- e doces cristalizados.
Classe: 41.
N9 825.895

SANTA CATARINA
Ind. Brasileira

315RICA DZ BALAS "SINAI" LTD*.

Requerente: Representações Unidas
Pan-América Ltda.
Local: São Paulo.
Classe: 50.
Artigos: Marca de serviço.
No 825.900

-.SANTA VIRGINIA Ind. Brasileira

•

• 11' 525.906

AMARO .
Requerente: João Podgurski
Local: São Paulo.
Classe: 50.
Artigos: Prestação de Serviços:grai
portagens fotográficas, cinema
cãs, _revelações e ampliações.

'N9 '825.r
Requerente: Santa Virgínia
móveis Ltda.
Local: São Paulo.
Classe: 21.

Auto-

Artigos: Veiculos e suas partes integrantes: amortecedores, alavancas de
câmbio, braços de direção para veículos, eixos de direção, molas, páralamas, pára-choques, pára-brisas, pedais, rodas, para veiculas, terminais.

825.901

• BSPLANADA N
Ind. Brasileira

VAULISTA
IND. BRASILEIRA
R

,.

1

,. _ „.:....,;,..eçáO

iu.......i.
Local: São Paula
. • "Clasre: 8,
Artigos: Geladeiras e aparelhos rabigeradnres, sorveteiras.
119 825.902
l

o+.

Requerente: Padaria e Confeitaria
Esplanada Ltda.
Local: São Paulo.

Classe: 41.

Artigasj_ Substâncias alimenticias ,pr
nificadEs, notadamente: pães, biscc.

MARTINS FERREIRA I

IND. BRASILEIRA
Requerente:. Fábrica de Balas "Sinai"' tos, bolachas, bolos, broas, doces e. •
Limitada.
confeitos.• Lotai: Sito Paulo.
•
11 9 825.902
119 825.898
Reguei-ente: Péricles Wenington
Requerente: Casa Martins Ferreira
Carvalho Angeli
- Litnitada.
Local: São Paulo
ARTBOAN
Lbcal: São Paulo.'
Classe 49
_Ind.
Brasileira,
MEARI
' Classe: 11..
Artigos: Bonecos
Ind. _Brasileira.
Artigos: FerramentaMerragens, cateX825
9
,890
uris e artefatos de metais não incluíem outras classes: talheres, garRequerente: Metalúrgica Atecan dos
fos,
colheres, facas, facões, recipienDOM
MAURO
n
Requerente;
Industrial
de
Artefatos
Limitada.
n
tes de metal para ' liquidificadn'"*R.
de Concreto Mear' Ltda.
Local: São Paulo:
para batedeiras, para expreim=
ind.Brasileira
Local: São Paulo. •
Classe: 11.Classe: 18.
Artigos: Alicates, brocas,, bigornas, ca- e para amassadores, caixas para aconArtigos: Artefatos de cimento para deados, enxadas. puxadores, pás, pias, dicionamento de alimentos, caixas de
Requerente: "Dom Mauro"
decoração e revestimentos de ambien- picaretas, preros. parafusos, porcas, metal para portões, • floreiras, .tratos,
Magazine Ltda.
te,,pedraa de mármore e granito para ralos para pias, serrotes, torneiras, ta- argolas, porta-pio, campanhas de
, Local: São Paulo
pias, balcões, prateleiras e mesas, pi- lbadeiras, trincos, tanques de metal mesa, porta-bebidas, salvas, baixelas,
Classe 8
ta-pão, jarras, porta-jóias, bandee revestimentos, blocos, tanques, trilhos para portas de correr, válvulas
., Relógios, rádios., televleores, sospies,
*
jas, centro de mesas, bacias; fruteie prateleiras, de cimente.
sanitárias.
iras, aspiradores de pó, liqukr
ras, travessas, coquetéleiras, apareificadoree, gravadores, filmes reve119 825.897
N9 825.903
lhos para' chã e café, canecas, copos,
discos graVados, discos sonovasilhames para transporte de leite,
, trânsistores, ventiladores, das-. 810 BERNARDO
120
p
anelas; almotolias, caçarolas, chaleirtstdores, enceradeiras, binóculo., Irui. Brasileira
Ind. 33raeileira • ras, bufes, cafeteiras, funis, leiteiras,
parelhos e Máquinas fotográficas e
martelos para. cozinha, conchas, es,
inematográficas, . aparelhos reprodu-I
Rumadeiras, 'machadinhas, lâminas,
Parafusos mcno teci-Invente
de Bebida.." navalhas. ea*I'v.ates. aneates. cortantes.
reis de som o imagem, aquecedores,' 'Requerente:
•
:22
Jures, fumadores, "flashes", ratalhadeir ' t -couran. em-ta-arardes e
Locai: São Paulo.
Local: São_ Pildo
fo:noa toea-discos, aparelhos lu,
abridores de latas
.
'

k.
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1Classe: 32
Co Artigos: Almanaques, álbuns,
impres.sos, fglhetos impressos, jornais,
livros. peças cinematográficas, peçaG teatrais, programas de rádio,

IND. BRASILEIRA
Et

..

G."

programas de televi . ão, publicações
impressas e revista.s impressas, boletins impressos.
- ---- ----— - ---N 9 825.S14

estribos de veieulos. freios de veicu:os,
guidões de veículos, pára-choques de
veteul0o, pára-Umas de ve'eulos e

- —

sodas de veiculos.
N 825.920

,Çea.
4S)WIscj.

Requerente: Finos Lida
Local: São Paulo
Classe: 50
Ai tigos: Prestação de Serviço:
N 9 825.915

"SERVIÇO DE DEFE
SÃ DO DIREITO 7.
AUTORAL SJD.D.A.
Requerente: Edições Odaleia Ltda.

Local: São Paulo
Classes: 32 e 33

Requerente: Minem Comerdo v
Ltda.
Suo Paulo
Classe: 19
Artigos: Aves e Ocos
825.92E.

Riquerani e: Edições I'-L. a.
Cientificas S C
Local: São Paulo
. Classe: 32
Tit alo

c

N" 825.921

Título

I

•LINDP
2.1
IND. BRASILEIRA

~revire.
:Ando
Limitada.
Lecal: São Paulo.
Classe: 50.
Género: Marca de serviços relativos
a lavanderia.
N 9 825:-911

N . 825.917
0 VERANEIO n
Ind. Brasileira

PRO?ARMA
Ind. Brasileira
"Profarma" Print tos
Farmacêuticos Ltda.
Locai: São Paulo
Clase: 50
Artigos: Serviços -de repre,co
de presídios farmaceulices.
-- -•- Ns 825.926
Requerente:

BISCOITOS ROLA-à.
DINHO
Ind. Brasileira

Requerente: Induziria de Confecções
Nilo Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36

Artigos: Camisas, anáguas, aventais.
blusas, blusões, calças, calcinhas, botas. cachecols, camisetas, camisolas,
casacos, ceroulas, combinações, acharpes, lenços, meias, maillots, soutiens
e vestidos.
N 1 825.918 --

12Nr Bgiffielra
AN`55ja'Y.
eiSr0;NO, eta•

Refinei ente : Super Mercado Ouro

Verde Ltda.
Local: São Paulo.
Classe: 41.
Artigos: Aveia, azeite, açúcar, alho,
cebola, cereais, eominpo, colorantes,
café, cravo, chá, erva-doce, ervilhal
farinhas de cerca s, farinhas de mandioca, farinhas de trigo, féculas alimentícias, gorduras alimentícias, masais alimentícias e legumes em con- \
servas.
iNT9 VS 919

N9 825.924

Waileira

;44.itigerinitn,

Comercio Industria.
Loca!: São Paulo.
elosse: 8.
Artigos: Aspirsdore:, de pó, balanças,
batedeiras domesticas, chuveiros eletricos, espremedores de uso doméstico. ferro de passar e engomar, fogões,
geladeiras., lanternas elétricas, liquidificadores, máquinas lavadoras de
uno domestico, máquinas de lavar prato doméstica, máquinas de moer ou
picar carne de uso domestico e sorveteira.
•—
N'' 82.3.910

lartelt0 c;C 19(58 121

o

P
s",e• •

querent e

Artigos: Riscou os
N" 825.1'127

Requerento Cereiel ,. ! a Pa 1101 u

Lida.
Loca': São Patilo
,
Classe: 41
BARRLTUà
Artigos: Arroz, feijão, bir• atas. farieihas, féculas. farinhas alimenticias • Indústria 'Brasileira
de cereais, fubá, milho, café chã,
cebola, alhos, grão de bico, lefit
tliw
e ervilhas.
Requerente: Padaria e Colifeeu.sa
•••n•••
Local: São Paulo
N 9 823.932
.
Classe: 41
Artigos: Pães e dores.
N1 9 825.928
JORMAN "

Ind. Brasileira

Requerente: Bar e Lanches
Requerente: Jorman Decorações
São Vicente Ltda.
Ltda.
Local: São Paulo
,Local: São Paulo
Classe: 16
Clase: 41
Artigos: Lambris, balcões, portas,
;Artigos: Lanches de: Ancha, morta- portões,
janelas, parqueies, pratelei'dela, presuntos, r*-bife, queijo, sabatentes, caibres, forros, tacos,
lame, salsichas, lingtilça, patas, paio, ras,
soleiras para portas, veneElanas,
chouriço, churrascso.
grades e tramelas.
825.919
'
Di
v
Requerente: Forinco Fornecedures
N• 825.923
Indústria e Comércio de Materiais
rara construção, Ferramentas e
Ferragens Ltoa.

INSTANT IND. BRASILEIRA
Requerente: Reuryk Aviberman.

Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Café, leite, chocolate.
Ne 825.929

Ina.F°W25.eire

Local: São Paulo
Classe: 16
•x) Artigos: Argila preparada para
construções, calhas de telhado, cimento comum, cal para construções,
caibras preparados para construções,
esquadrias, grades, lajes, lambris Mafilhas, mosaicos, parquete*. pires,
•portas, telhas e tijolos
N9 823.913

"ESTE MÊS EK SX0
- RR° eilla
rsileira
Ibli mitwe riem) M:a.....r$ Lmm
Ra tr:ei
Ahral: São P:i uh

Indt'varia de

Alimentícios Pinique siA.
Local: Guanabara
•
Classe: 41

MRAZIZINSTANI.

IND. BRÊSISEIRA

sib

Requerente: Ren.ryk Zylbernlan.

Local: São Paulo
Classe: 41

054$.?

Artigos: Café, leite, chocolate.
N9 825.930

O t? ' •

.0
Requerente : Cromplast Peças para

Autos Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 21
Artigos: Alavanca de câmbio, amortecedores de veículos, aros para veículos, breques, calotas, callaras de
ar para veículos, carrocerias, carros
reboques se suas pa ••1:-s int egran I eis,
direções de veículos. eixos da veiculou, dragas, engates de veice:os.

Requermite: Bar e Mercearia Petisco
D'Ouro Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Lanches de! Aliene. mar .
t adcla, presunto. roz bife. queijo, sa- I
!anu. . salsieluv ,:aio patês, chou-1
churras coa.
110, une

BRAZil INSTANT
COFFEE
INÁSTRIA BRASILEIRA.
1.

: 1.1euryk Zylbertntiq.
São Paulo

Classe: 41.
Artigos: Café, leite, choeolato,,

1
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,
gr

tes,, autcíanotrizes e ama partes integram- cutelos, dobradiças, engrenagens, enzaa
Clamei 47--'
•
•
Akool carburado. álcool car- tes, aviões - e suas partes Integrar:ta.. das, facas, facões, fechaduras, fertellasau.
Artig
Mirante. álcool motor, álcool soklificado; balões para navegação è suas partes formas formões, /imas, machados, mata:
' CAMPAD01-azeite para lamparina, benzina, brique- integrantes,: bancos- de velculos..--barcas tetas, matrizes, P araluaos' PregOa• 'Pass'
íInd. 'Brasileira' • tes combustíveis, briquetes para aqueci, e suas partes integrantes barcos e suas perfiladas, picaretas, plainas, pomas. rea;
mento, briquete para fogão, • carburan- partes integrantes, bicicletas e suas par- lates, tenaz" tarrachas, torquemes, teia • -•
tes, carvão vegetal ou mineral, ora tes integrantes, bondes e suas partas inlhoi:lancos e verrumas
e
ImportadoRequerente: Comercial
para iluminação, cague, assinalas para tegrantes, bicicletas c suas partes intera Tridoit Ltda.
N' 825,941
lubrificação, fluidos combustíveis, fluí- grantes, bondes e suas partes _integranLocal: São Paula
lubrificadares. fluidas Para freio, tes, botes e suas partes inte grantes, braClame: 8
Artigos: Relógios.
fluidas- para iltuninação, fluidos para is- ços, para veículos, brequei, adotas, câqueiros, gás cornbustivels, gás para maras de ar paia veículos, camionetas
• N° 825.932.
BRASADEGA
aquecimento e para iluminação, gás sol- e. suas partes integrantes, caminhões e
•
£nd.
ou
suas
ficado para 'combustão, Ilatnictaçao suas partes integrantes, canoas, e,
Bras4.1aira.
NEWDL
aquecimento, gasolina, glála Para lubri- partes integrantes, carretai, a suas parInd. Braaileira ficação, gorduras para lubrificação, e tes integrantes, carrinhos dg !na° c suas Requerente; ' tarasedega,)
Distribuis
iluminação, graxas lubrificantes, lenha, partes integrantes. carroças e suai pardera
de
Bebidas
Ltda.
tes
integrantes,
carroçeria&
carrosirrg
alem
lubrificantes,
óleos
para
amorteceRequerente: ,Newdel -- Comerei° Ind.
Local: San Paul.
dores,. óleos para iluminação e aqueci- gadores e suas partes integrantes, carg Representações Ltda.
brificantes,
petróleo
mento, parafinas lu
ros reboques e suas partes integrastes, (s) 'Artigos: aguardente, Men .conha,
Local: São Paulo
refinados e querosene
carros truques e suas partes Integran- TM& cervejas,. dtanteenbes, bagaceira1.
Classe: 21
tes, cascos de embarcações chapas para gal• genebras, Domes, rum, ~te via'
(+) Ardgos: Automóveis, cami•
N'
825.93X
veículos,- chassis, desligada:iras de veínhões, aviões,. amortec,edores, alavanabas. whisky.
culos, direções de veículos, dirigíveis,
• cas de cambia, breque*, bicicletas, car. • “-MARGRANAC"
chassis,
desligadeiras
de
veículos,
direros,. carrocerlas, chassis, direção, eixos
825.941
ções de veículos, dirigíveis e suas cc-..
de direção, freios, para-lamas, para-briInclara angra'
Classe: 43
tas
Integrantes,
dragas,eixos
de
Artigos: Aguas artificiais e minsa
sas, rodas para, veiculas, vareta* de
-.Leo — Mármores çao de veiculas, eixos de veiculas, ele- raa. atacou. guaranis • rearestaie.
Requerent::
cancele
vadores, embarcações e suas partes iat5.943 •
N" 825.933
tegraates • engates - de veículos, escada
e, ' Granitos Nacionais Ltda.
rodantes, escotilhas, estribos de veículos,
Local»
São
Paulo
.
PD:M .1)1(1,W
freios de veiculas; tonteiras para . vela'
Classe: 16
Artigos: Alcatroadas para construções. calos. furçalea e suas partes veiculas,
,a
•
Ind.Brasileira
anila preparada para conatruções, arga- guidões para veículos, bélicas de vezpara construções, asfalto para calos, .janaadas, lanchas e suas partes
Requerente: Bar e Lanches Flor da Lins massas
e. suas
construções,
azulejos para construções, bategrantes, lemes,
t
Ltda.
manivelas para vei,
balaustres para construção, batentes Partes integrantes, 'manivelas
Local: São Pealo
para construção, colunai para constra- maios, mastros, Malas de ~Aos, mo.
Classe: 41
.IND. aRASILEIRA:
ções, cornijas de concreto, cre para tocargas . e suas partes integrautu, reArtigos: da classe
caustruçbes, divisões pré fabricadas, dre- bocadores e suas partes integrantes, reta,
Ng 825.934
nos para construções. edificaçaes pré boques g suas partas integrantes, rodas
moldadas, esquadrias, estacas, prepara- de veículos, carros motores e suas parquer'ente: Luza:casos e Plásticos
das'
para construções, estruturas para te integrantes, motocicletas e aunou. PX
•
ÊSTUDO3 E \ construções,
tez
integrantes,
motofurgões
e
suas
par.
blocos
para
construções,
Ladeai: Silo Paulo
•
PR0JET03 INDUSTRIAIS
blocos para pavimentação, calhas de te- tes integrante:4 motoretaa e suas partes
Classe: 31
integrantes,
nave):
•
suas
-partes
inte*
lhados,
cimento
comum,
caibras
prepaA
rtigos:
Impressos
.
a saber: alma-.
Reqperente: tEPI» — Estudos e Pra- rados para construções, caixas de et- grantes, navios e sumi partes Integran- naques, álbuna Impressos,
%baldarjatas Industriais Ltda. Sle
rios,
catálogos,
tes
integrante'.
pick-tips
e.
suas
partes
cal
para
construções.
__folhetos impressos,
mento. caixilhos,
Local: São Paulo
folhinhaa
tas
preeiaa,.
Oirnals.
de
veículos,
para-lamas
de
veículos,
pe,chaminés de concreto, mosaicos, Papel
Classe: 33
dais de ceaabio, petroleiros e suas par, matam Impressas. Programas de rafornir casa paredes davadalas
Artigos: Titulo de estabelecimento 'para
rogramas impressos,
tes, ônibus suas partes , Integrantes, dio e televisão,
clustve para escritórios., parquerea,
lia
mes& escrita,
ças ornamentais de cimento ou gesso. Integrantes, 'pnetunaticats de • veículos. lizoolrrada
N° 825.935
escrita% pula=
para -tetos e paredes, exceto da classe pontões de . veículos, radiadores para Vias impimpressos
rendosa impressas,
25; estuque, fõrros, frisos, guichets, gra- veículos, Mios para bicicleta-4, selais, to- "aeripta"ressas,.
de cinema, radio e' tele,
es, imitações de mármore para constru- ides para veículos, tratores não agrícovisão
las,
troles,
troleibus
e
suas
partes
inteções, impermeabilaadores, de argamastav
cisma
grantes, trucks e suas partes integranInd.Bresiletra
sas, janelas, ladrilho:. lageotaii,
lambris, lamelas, lixeiras pam constru- tes, vagões e suas partes integrantes,
PRO-A0
Indústria de ções, luvas de junções para construções, vagonetas e suas partes Integrantes, vaRequerente: aRáacrila
Ind. Brasileira
Resinas e Chapaí Acrílica* -Ltda. manilhas,, mármores preparados para rale de veículos, varetas de veiculas.
para
parede,
pedremassas
construções:
Lacali-,São Paulo
af? 825,943
uerente: Pro-AcIoshistrie• n, Cogulho' preparados pala construções, piClasse: 28
de Produtos Químicos lkds.'
lastras de concreto, piam, placas para
Artigos; Colas industriais, resinas pre- pavimentação. pedras preparadas para
Localidade: São
POLIBRIL
parada/, resindiales preparados, revestir construções, P ortas,- Portões, prateleiras.
Classed
mentos de pia:tico, pós para moldagem, quinar Mitistritsdes, produtos betumavaInd.
Brasileira:
Artigos: Acetons, ácidos, amoníaco, .
aliapas, gomas preparadas ato de ou- soa para conatruções, produtos de base
benzina. hipodorito de sódio, tapoarme :classes), matérias plástica ou siu• asMItta1 soleiras para a portas, tacos.
'atrito de sódio e blearbonate 'para
tala. ermaltieros, e amima Para aso tinam de ~ato, telhas, tijolos, tin- Requerente: Diante Indústria e Co.
Indústria
,
.
nas Industries
mórato Ltda.
tem para paredes, muros, portas 'e JaneNO saikesõ
Localidade:
Mio
Paulo.
las, tubo" de concreta tubas de uso ex825.936
Ira
Artigos: Die.tomfte.
clusivo em construções, tubos de ven- Classe: 4
tilação de adiados, venezianas, vingaINPM
Stc = ps it :.comeactó
•
N.° 825.940
construções,
vim:Moa preparados para
Ind.
Braulleira
gaa preparadas paia construções, vitri•
nas quando construções, vitros, (ou vi-t
,
a
• ALC O
_._
a
Requerente:'
• linnel Particazradae
Mação
de
Bens
rentea'aCcalaate,
C„ornarcia de
'N° 825.914
and. Brasileira
Localidade: São Paulo
• Auto Peço Ltda.,
Artigos: Serviços: -administração de
• Loca/Lao Paubs"
be.A
Requerente: Alço-Paramentas, . Ferraaaatie • WALTERAUTO
Clame: 58
gens, Importaçao e Exportação Ltda.
Artigos: Nome Comercia.
Local: São Paulo.
N9 325,90.•
• IncT.Brasileira
•
825.937
- .N°
.
•
Classe: 11
Adminis. txr Alago& abridores da lata, afiaPIORENTÚA
íaequerente: tWalterauto»
11.11.glak-PS 0
• tração de Consórcios S/C Ltda. dores, alavancas, aldravas. alicates, =Ind.
Brasileira
Local; São Paula lanhos, arames lisas e farpados, arcas
de serra. arcos de pua, arrebites. arpfflarasileira
Classe: 21
ruelas, baldes,,., largariam, braçadelas.
Artigos: alavanca de cambias anibulan- brocas; cabos cadeados, ' canivetes. ca- Rtquereiv -: Malharia, e Confecções
Ia Plorenana Ltda.
da e, suas _partes 'Integrantes. amorte- noa. tatracas, chanfradores, chaves inLocalidade: São Paulo
gletaterente:
Comércio de ce:toras, de velame, aras para, veseuio:X Oras, chaves de parafuso chities de
Classe: 3#1
automóveis e suas pat:';..7; bit
s. ,12zu.1.4, Ouve:rose conexões, correntes. Artiàage Agasalhos,
Auto Peças Ltda.
'blusas. arat, C:
auto caminhões e suas Oaries integrem- I cremallielrus, cremanes, crivos, cubos. vestidos confeccionados de malha..
Local: São Paulo
•
é.
e

.1"RESACRILw

Medo

PWA110

t.

*NEN.
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Classe:, 30
Classe: 41
14‘• 825 ft13
Artigos: Anáguas, aventais, blusas Artigos!: Lasislic-: da: Allahe, mortablusões, calças, cakinhas, botas, chn- dela, presunto, roz-bife, queijo, sace-cols, camisetas. camisolas, casa- lame. sak ichas,, lingu iça. chouriço,
" ITATIBA "
cos, ceroulas, ccrabinações. echarpcs.
. paia: ;, paio e churrascos
" ROMERO
lenços, maillots. meias, soutiens,
'
Ind. Brasileira
NQ 825 960
Ind. Brasileira
cuecas e voSidas
Na a2S
Local: São Paulo
Classe: 4
" A.V.B. "
Re:itere/1ft: indústria e
Artigo:: Madeira stu bruto
Ind
4
Calçados Romero Ulularia
Brasileiro
!
GRAND
-PRIX
"
N'' 925.9.13
Local: São Psulo
Ind. Brasileira
Classe: 36
Arrigas: C'a'
" ESTRELA DE-.
kt.t..querenk: A . V.E. Colhe, cial,
RN,tuure: , ..e: G. i. a.r.d• Pela Indtlat .n .
M 825.96:
PRATA ORGANIZA-'
Agricala c Industrial S. A.
e Comércio de Roupas Ltda.
'
1
local: São Paulo
Locr.1: São Paulo
IMOBILIÁRIA'
•
• Artigos -- Classe 1 - Abras.vos qui.
Glas ze: 30
....c.:..,: 1 CUL% fillilllieGS, acets tos,
Artigos: Anág uas, aventais, blos'es
MARLYTEX "
Oalça.s, calsinhas, cranisetas, botas, água ac:iti/ada para inOtistria, acidos,
R:o-asseios: Mário Costa Filho.
Ind.
Brasileira
chace-cols, carniaolas. casacos. cerou- adesivos (: u imicos, a 1 nm ai e., alva Lides I
Local: Sáo Paulo
las, combinações. cuecas, echarpo, para e nclfs- iria, anil:na, a alisa:radzSP: 33 • • Título
lenços, melas, ntaillots, soutiens (- vos uhnicos, ativadores quimicas. I
N° 825.949
vestidos
nerul 1 eme •
Dás
— benzeiha, banhos químicos, c.romatos, !
dessosantes químicos. fluidos quimi- I
No 825.955
Local: São Pauto
coa, flicaclorea químicos. itapermsabt- i
lizantes químicos e Óxidos
woug, DO BOM
Artums: Ca 1 ,-as c C . • in!•as
, Artigos: Classe: 4 - 74e1.4deints ..ut
.LANCHES GAIVOTA,
bruto
ind. Brasileira
Artigds: Classe: 11 - Tilais de ferRequerente: Lanches Gaivota Ltda. ro para fins diversos, ossos de serra, 1
COREL
arcos ,de pia, chaves ing:ésas, colheLocal: São Paulo
Caiu' senis : Açougue Can i sal 40
res de pedreiro, enxadas, ferramentas i
Classe: 41 -- Título
End.
Brasileira
Bom Retiro Ltda.
em geral, facas, formões, furadores
N9 lin .156
Local: São Paulo
manuais, fresas, ferroTaos, facões',
podadeiras manuais c alicates
Classe: 41
Requerente: Comei . ..ie.,R.
• pi'
,Artigos: Classe: 16 - Mtale:ras com.
Artigo: Carnes verdeds
t ações corei 1. Mi
'
pensada,
lambris,
jancias,
portas,
Local:
São
Paulo
VISDAL-PLASTIC
portões, tintas para paredes, muros,
Classe: 50
Ind. Brasileira
porta e janelas, priosieiras, balcões, n Artigos: Prestações de :•.1:ZT;t:C. C:e
,parquetes, batentes, caibros, forros. i representações erfl sks•a, por costa .
para portas, venezia- •
" ESTRELA DE
de terce , i.os
.. 'tacos, soleiras,
nas, gradai e tramelas
Plequerente: Antonio Carlos Lima -Artigos:
PRATA, ESTACIO.
N'
925 att::
Classe: 19 - Gado bovino,
Durem
.gado
caprino,
gado
es
qui
NAMENTO VENDA;
no,
Sado
Local: São Paulo
Omino; touros, gado ovino„aois, bus- 1
BRAFE
Classe: 28
DE VEICULOS MOda,
para ous, touros, gado cavalar, carneiros, I
Artigos:
?luras
geométricas
Ind,
Brasileira
:filhotes
de
animais,
vitelas,
gado
1
TORIZADOS, OFD.
fina didáticos
vacum, vacas, gado muar, gal ilhas,
etNA MECANICA
ch uso em escritogalináceos vivos e gansos i
no e para desenhos, apontadores, de 1 Artigos: Classe: 42 - A guardentes, - Requerente: Inchiorlit te sarei,.
lápis, canetas para desenho, com- bebidas alcoólicas, anises, aplritivos, i
Solúvel Brafe Ltda.
Requerente: Mário ocsis, pilho
passos, desenhadores, estojos de caira, batidas, biteer, branci9,1
Local: São Paula
Local: São Paulo
netas, fichários, lapiseiras, pincéis cervejas, Chops, cidras, fernet, geClame: 33 - Título
Classe: 41
para desenho, tibuss de desenho, nebra; kirsch, kummel, licores, maArtigos: Café soalval
NA 525.ast
Untas, para daninho, estojos de lápis,
rasquinas, ponches e rum . .__
ganchos para papéis, giz para dese,
825.161
NO 825 981
nhar, ponta de lápis, instrumentos
" GUATAS "
Ae desenhos, penas, ponteiras para
Ind. Brasileira
ItPla, Perta-tintei ros, separadores
ELEME
para lápis, separadores de papéis
'
"
RADUMED
:na. Brasileira
Classe: 17
Lnd, Brasileira
Requerente: Construtora GiaLles
N9 825:957
Ltda.
Reg *terei; t e : Ma Mia aia abano .1 ; tit
" BEMOTEX
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Requerente: Eislactonameni o
Artiaos: Coustrueões
Ind. Brasileira
Classe: 36
Radumed Limitada
Local: São Nulo
Artigos: artigos do vestuário e roupas feitas em geral. inclusive calca*
Classe: 21
" ZELITO
dos: attasalhos. blusas calças, casa.*
Indústria •
Requerente: BenlOte n
Artig4s: Alavanca dk cambio, amor- cos, capas, abales, chapéus, casacos
Ind. 'Brasileiru
Comércio de Grampos Ltda.
tecedores de veículos. aros pasí veí- de pele gravatas, josos de Jansen%
Local: 89.o Paulo
culos, breques, calotas, câmaras de luvas, lenços, meias, penhoar, pulos
Classe: 48
ar para veículos, carrocerias, carros ver, qui:nonos. robe do chambre,
Peque: ¡lite: Coe, rcial
Artigos: Grampos para cabelo
rebotes e suas partes integrantes, salas„ shorts, taleis vestidos. crOgsõest
Ltda.
N9 825.958
direç
de veículos, eixos de veícuLocai: Sito Paulo
infantia
los, engates de veiculos, dragas, esClasse: 38
825.Sra
tribos de veículos, freios de veículos,
" VAIMAC-PARTI-Artigos: Agendas em branco, álbuns
guidões de veículos, molas de veicuem branco. bobinas de papel, blocos
CIPAÇOES É EMPRJ
los, pára-brisas de verculoa, párapara desrehar. blocos para c-,erever,
chomaes de veiculos. pára-lamas de
ENDIMENTOS
cadenics e;cola res. brochuras nbx;
¡veículos, rodas de veículos
Impressa..;. caixas da papelão, cartões
Partic:paçOes
de visitas, envelopes fõlhas de celu- R-eq teria te Valmac
Ns 825.962
e Empreendimentos Ltda.
lose. fólio, de papei. folhas de papeLocal: São Paulo
lio, mata borrão, papei almaço. paClusse: 33 - Título
pel carta. papel para es(a . ever. napel
" BOCAINA"
para impressão. papelão para qualJ325 . P59
quer fim. copos is psosl:",)
Ind.
Brasileira
825 93)
NO 825.947

mo

Cle::

Al ttgus:

11n11.1.n

L

LOLIMAR "
Ind. Brasileira
"

Requereu

Cop•

Ltda.
Local: São Paulo

;i imar

" PRINCESA DO
JARDIM FERNANDES
Tnd, Brasileira

Requerente: Aços e Metais Bocaina
Limitada
Local: São Paulo
Requere!' t : JoNé Xavier
Godo,
Classe: 5
Local: São Paulo
Artigos: Aço, alpacas aluminio,
ltvu .te! et! , • • " n
Pr:11- •
-Classe: 41
cesa do Ja • .i t rn rernatri ...; Limi t aria . broliae. chumbo, cobre, estanho,
Artaaos: café em grão. 'corado
Local: São estalo
ferro, gusa, latão, :liguei e duo
e molda

124 - Sesta-feira 5
N9 125.968

QUEBRA -(L0
Ind. Brasileira
Requerente: Antônio Loca
Local: São Paulo
- Classe: 42
t
n,rtigos: aguardente, aperitivos, suis,
branay , conhaque, cerveja, ferira. aensbra, gyn, licores, frutas com
41cog vinhos, vermoute,s, vinhos espumantes, vinhas auttrdcos, vodka
e whisaar
•.
N9 825.970

_ .

,

4

ARGEL
.
Ind. Brasileira .
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massas aliraenticias, pães, Draft%
,
pudins, saridu:cftert, sorvetes, sucos
' alinitentic.ca
14° 82.976

milho molhos alizaenticlos, - mortadela,
mostarda, nabo, nabiça, ,nozes, ,i5leos
alimentícios, ostras, rim, sal, sala/nes
salsicha, sandulches, . sardinhas salga,
soja, sopas, sorvetes, talharim produtos
alimentícios para conservas alimentos,
queijos, qu:abos, rações alimentícias, repolho, tapioca, toucinho, temperos, to.....••nn••••••n
- mates, torrões alimentícios trigo, urucum,
Ind.Brasileirs
uvas,_carne de vaca, vagens, vinagres,
Comércio e
xaraues, aispe. xuals
Requerente: 'Cl:idear»
Indústria de Carrinhos Ltda.
N'. 825.979
Local: São Paulo
Clãsse: 21
&talos: Carrinhos de mão e suas partes
Integrantes
Ind.Brasileirtv
N9 825 . 977

"CINDCAR"

P_R-ÊTUBOS
Ind.Bresileir a

uHORISIlin

Requerente: Lua:atra de Calçados
Maciço Limitada

Ind.Braelleira
Requerente: Cerealista aHorisib Ltda.
Local: São Paulo

Claise: 41
Artigos: Açúcar, agrião, 'ainspint,
ClassCr,
amendoim amido alicie:indo, angt1, ara.;
artigos: calçados de tbdas'as espé- rata, arroz, aspargo, assados, atrela,'
cies, para homens, senhoras`
aves abatidas, avelas, atum,. _azeite,
Local: São Paulo

, e crianças
No 825.973

8?5.981
À V. À )1.

.0-

Requerente: Avanço-Comunicações e

Utilidade Pública. Sociedade Civil de
Responsabilidade Limitada
.
Local: São Paulo '
•
Classes 8
Artigos: aparelhos de gaz nem. farois,
holofotes, lampadas piloto de sinaliza,.
ção, lentes para sinalização, letreiros luminosos, mostradores, paliteis acrilicos
e em equipamentos diversos auxiliares
de transito, refletores, sinaleiros e visores,
Classe: 32
Requerente: Importação, Ezportaçao e Artigos: publicações e edições de lite.
satura de transito: Boletins, caderneta
Representação aStevo» Ltda.

STEVO0

Requerente: Rafael anel Naya Local: São Paulo
•
Classe: 32
e Comércio (PréArtigos: edições Impressas destinadas Requerente: Indústria
tubos» Ltda. .
a Zacilitar cálculos para iricotar
Local: São Paulo
)19 825.971
Classe: 11
Artigos: Pregos, parafusos, porcas, grosas, grampos, arames, lisos ou -farpados,
BiACM-SHEET
tubos para encanamento, tubos para
Brasileira
fins diversos, torneiras, conexões para
encanamento, correntes não ale outras
classes, casos, aços para afiara fechaRequerente: Vanguarda — Materiais duras, ferraduras, ganchos, ladrões para
Para Escritório Ltda.
caixa d'água, perfilados, pernas de fiLocal: São Paulo
xação, rebites, roscas, trilhos e virolas
Classe: 17
Artigos:, papei carbono 'de todos
N° 825.978
os tipos .
'
• N9825.972

MACIÇO
Ind. Brasileira

Janeiro de 1968.

•

Local: São Paulo
Classe: 8

Impressas, calendários, catálogos, folhe.
tos, guias, jornais, livros impreasos, re.
vstas e roteiros
Artigo.: .Liquificadorès, aspiradores de

pó, enceradeiras, rádios, televisores, geladeiras, sorveteiras, refrigeradores, gravadores, discos gravados, abajures, alto.
falantes, amplificadores, aparelhos e
máquinas fotográficas, e cinematográficas, aparelhos radiofonos, assadores, refilmadores, lustres, pilhas elétri, projetores de filmas e luz, prismas.
radiofonos, toca-discos, termostatos, torradeiras, tostadeiras, e ventiladores
N' 8/5.980

N°825.988
e
Classe: 25
Artigos: Planos para Implantação e ra.
clotializaçao de sistemas viários, proje-

tos e estudos de relações públicas para
melhoria da imagem da instituição do
transito e painels para sinalização
Classe: 14
Artigos: espelhos, espelhos paia sinalização, globos e espelhos e vidros para
sinaleiros
Classe: 28
Artigos: bases e tubos plásticos, can.

toueiras, coberturas de material plásti-

F o R '2 1:7 /t i A,- co, globos, guarnições-de material plás-

tico para aparelhos de sinalização, plás.,
ticos para lentes, plásticos para painel.,
telas, tubos de plástico e tubos e supor.
Requerente: Caetano Pilomeno Pedro
•
tes para objetos
Mariano Casimira Fernandes, estabeleN° 825.989
cido a Rua da Quitanda 3 ,— 9° andar
sala 906, vem apresentar para registro
a 'marca (Fortuna» para distinguir ar- riffirçO-cousiaclw-dzs
tigo na classe
It ululam ÉtBLICA, --Local: Guanabara
socIEDADE CIVIL I. Ciaste: 32„
,M8SON3ABILIDADM LIMITADA
Uma revista impreala
N9 825.981

azeitonas, aletria, alface, alhos, alimenReqtuarente: Avanço-Comunicações • tação para aves, alpiste, ameixa, amênUtilidade Pública. Sociedade Civil de
doa, cebola, cenoura, cereais, cevada.
Responsabilidade Limitada
AMPLIBUBN
cevadinha, cheiros alimentícios, chã,
Local: São Paulo
NEUSA
chispe, chouriços, churrascos, coalhada,
Classe: Nome de Emprèsa
cóco, bacalhau, balai, carne de balela,
Artnos:
•
Indústria Brunir*
bananada, banha, batata, bau4a:quarenta: Comércio e Renresentii'à banana,
N9
825.990
nilha, beterraba, hertalha, biscoitos, beções Neusa Limitada
ringelas, brócolis, bolos, bombons, bu- Requerente: Squibb /ndustria Química
Local: São Paulo
S.A.
chos, carne de cabrito, cacau, café, cajú,
Classe: 50
Local: São" Paulo
NOSSA TRAIIIÇIO.
nartigos: Como marca de serviço, camarão, canja, canela, canjica, caqulm
Classe: 3
alara ;ar usada pela requerente em carambolas, carne de carneiro, carnes
sul&
GAIIANTIA
frescas, saca e em conservas, castanha, Artigos: Preparação farmacêutica indiseu si" de comércio e reprefarelho, farinhas alimenticias, • farinhas cada 'para o tratamento de infecções
sentações Requerente : Tonna k- 1 ounuilk Corretos
e gastroantestinal
-•
de cereais, farinhas de mandioca, fariN9 825.974
res de Valõres Ltda.
nha demeas, farinha de trigo, fígado, fiN • 825.982
Estabelecido em: São Paulo
gos, flócoa, carne de coelho, cogumelos,
•
Casse:. 32 33 — 38
colorantes, para alimentos, colorau> coCINE BRIGADEIRO - minho,
Artigos: Expressão de Propaganda
compotas, condimentos para ali-São Paulomentos, confeitos, couve, cravo, cremes,
14° 825.991
frutas cristalizadas, doces cristalizadas,
OS drops enchova, espinafre, essanKCONOMIA PROGRAMA pit
Requerente: Empresa Paulista Ci- doces,
das alimenticits, extrato de tomate, exPASPSRES
nematográfica Limitada
trato
de
fruta,
extrato
de
carne,
ervanRequerente: Tonstualk-TomaNk Correta
Local: São Paulo
ço, erva-doce, ervilhas, juliana, lagosta,
al
res de Valõres Ltda.
Classes: 32 e 33
laranja, latidnios, legumes, leite de caEstabelecido em: São Paulo
Artigos: 'l'itr'o de Estabelecimento bra leite de vaca (In natura,. em pó ou Requerente: Manoel - Marques Simões,
Classe: 32 — 33 38
Local: Guanabara
condensado), lentilhas, língua,. lombo,
N9 825.975
Classe:
33
Sina/
de
Propaganda:
N' 625.993
louro, fubas, funções, garoupas, galinhas
Requerente: Vidraria Industrial - Pigueabatidas,
gelatinas
fubás,
fungões,
gaBRUNEULA.
raa Oliveiras
gergelim
roupas, ge:atinas enticias,
Ám
-?EIRA ros MUNICIPIOS
'Local: Rio Grande do Sul
gilas glucose, goiabas, goiabada, gorduInd. Brasileira
.
.
ras alimentícias, granulas alimentícias,
10 ABC
Classe: 8
grão de bico, guando, hortaliças, hás.
s snea classe
Artras
Caapoi
eão
Bernardo
do
nruneria — Confeitaria tias, pão, pastilhas. patos abatidos, Na:
l0.
Est. de S.Patilo
segada, raizadas, peixes, pepino, pêras.
O Afins Limitada
Artigos na classe
Local: São Paulo
pickles, pimenta do seno, malaguetas,
Classe: 14
Requerente: Indústria e Comércio Cris•
Classe: 41
Artigos na classe
etc., pimentões, pipocas, pirarucu, polental — Maná Limitada —
Classe: 15
Artigos: Açúcar, azeites, balas, bisprulines, presuntos, maçãs, macarrão,
Local: Mir.as Gerais ,
coitos, bolos, bombons, café,_earame- mandioca, Mangas, margarina, mameArtigos na classe
Classe: 41
los, cremas, chocolates,. doces, fari- ilada, mariscos, massas stmentitarts, masCia.se:- 16
Artigos: Café Tarracks Café Molda
a] aba aliMerlifel_aa, trica em ger4 l sas de tomate, massas para sopa, mel.
Artigos na classe
Café Soluvel
5—

/AL
Sexta-feira 8
N9 825.994
HOR
IND. BNU.

Requerente: Roberto Carlos de
Arruda Botelho
Local: São Paulo
Classe: 41

Artigos: Açucar; balas; bolos; cacau;
caramelos; déces; glucose; mel; melado; sorvetes; xaropes alimenticios
N9 825.995
ABC
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Classe: 3
Artigos: Enbstenclas químicas. Produtos e preparados para serem usados
na medicina e farmácia
11' 636.000
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

Requerente: Ricardo
Ricardo Nlcolas
Pegenaute
Local: São Paulo
Classe: 33
Título de Estabelecimento
149 8213.001
BONFIM

TEK.SERVI

Requerente: Ricardo NI
Pegenaute

res, "ple,k-ups", pilhas elétricas, re- I ••••n•nnn•••n•n•nn•• n _.__
sistincists, retificadores, raquetes,
N" 82-6..012
tranaistores, válvulas elétricas

(f-Vicentin° DOLLY
Requerente: Sandoz S.A.
Local: Basiléia — Suiça
Classe: 1
Art1gos: 1 Produtos químicos utilizados
na tinya do algodão e outras fibras
celulósicas
N9

826,007

Reguei ente : pule Si 44! c)s .4
de Som e F0towraf1:1
Local: Guanabara
Classe 50
Ramo de Atividade: serviços ,14
gravação de som em
dcos e ft,..0.
gra rins .
N" ir28.013

i26.008

MEDI? VA. ADMINIS
TRAÇA° E PARTICIPAÇCES

Requ e rente: 1. print Lidnstrii,
Fotog ráfica Ltda,
Local: Rio Grande do Siai
Classes: 25, 32 e 38
Sinal,
Ns. 820.014/016

Requerente: Credep S.A. Administração e Participações
Local: SOA Paulo
Nome de Empresa
N9 826.003

.t•°'

IlaerdárrilDe

PGENATEX
[MORRIA BRASILEIRA:

4cP
Requerente: Dias & Japor Ltda.
Local: Rio de Janeiro
Classe :41
4tigos: Café torrado e moído
N o MS. 0"D

Req uerente: Banco Po r tugUés

de
.A tlántico
Local estabelecido: Portugal
Classe 33

Insígnia
Classe
32
Artigos: Jornais, revistas,
livros Ida
nicos, boletins, folhetos.
Requere:.:te: Jcsé Carlos Perco& e
Classe
50
Edson António Pantoja
Artigos: Operações de crédito finam,
Local: Guanabara
ciamento invest!n2entoo e cambio sers
.1
Classe 33
viços bancários.
rusi gnia
_ de Comércio.
N* 824.017
Ne 825.010
I

:os MULAS

Local: São Paulo

Classe: 50
Requerente: Genatex Roupas
DOLLY saloios - Técnica
Artigos: Serviços de transportes de
Limitada
cargas, encomendas e passageiros,
Local: Guanabara
de Som e Fotografia,
municipais, estaduais e interestaduais
Classe: 36
Artigos: Artigos de vestuários e rou- Requerente: Dolly Stucl ios
TécniNo 825.998
pas feitas, blusas, blusões, casacos,
ea de Bom e Fotografia
capas, cintes, cintas, calças, camisas,
Local: Guanabara
240mo Comer
TIRt " IND4STRIA z camisetas, cuecas, gravatas, meias,
CIA
maiôs,
penhoar,
jogos
de
lingerie.
puC 1,• CIO DE TAPETES 12D/c.19 levar, pijamas, roupas, de banb3,
N9 820.011
scborts, soutiens, saias, uniformes
militares e vestidos
Requerente: "Claud-Tire" Indústria
N 9 826.005
e Comércio de Tapetes Ltda.
Local: São Paulo
INTERTR011
Nome de Emprésa
No 825.999

tORRE
.Indústria

PROEFIN
.11MOSTRIA BRASEIRA.
P•oiuto3
•
livqii.
Farm- •,eon utria
Local;10 Paulo

•••nnn.y

N9 $26.006

Requerente: Trans portador* Bonfim
Limitada
Local: São Paulo
Requerente: Sandoz S.A.
Classe: 50
Local: Basiléia — Suíça
A:tigos: Serviço de transportes de
Classe: 1
cargas, encomendas e passageiros,
municipais, estaduais e interestaduais Artigos: Corantes e produtos quimicos- para a Indústria do couro
N9 826.002

Requerente: Necchl Argentina Socie4
dad Anonima Industrial Y CoRequerente: Kansa' Shindo
mercial
Local: São Paulo
Local: Buenos Aires — ArgenClasse:
tina
Aplicação: Serviços de auditoria, conClame: 6
tabilidade. despachante e correlates
Artigos: Maquinas de cozer, de tecer
e bordar, suas partes e acessórios
N" 92.997
N o 826.004

.71aR,..zeségz -c

som, aparelhos de televisão, apareléias; leite: maxas alininnticiagg .
lhos toca-discos, aparelhos toca-fi- ecos oomestivris; presunta,: sals4
tas, intercomunicadores, interrupto.
chas. sal,

4CRekC.,31,7ri

IND. BRAS*

Requerente: Norton Publicidade S.A.
Local: São Paulo
Classe: 44
Artigos: Acendedores de cigarros: boquilha para charuto ou cigarro; cachimbos; carteiras de couro ou metal para cigarros ou charuto; carteiras de couro ou metal para fumo
ou rapé; charuteiros; charutos; cigarreiras; cigarrilhas; cigarros; cinzeiros; cortadores de ponta de charuto; eucaliptal preparado Para cigarros; ervas para fumar; filtros para
piteiras; fOlhas de fumo; fosforeiras:
Jumo; isqueiros; mantel preparado
para cigarro; papelinho cortado e
preparado para cigarro; palha para
cigarros; piteiras; porta-charutos;
porta-cigarros porta-fumo: porta-rapé; tabaqueiras; tabaco manufaturado ou não; tubos de cachimba
ou rapé
N* 825.996
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R o'
Dictrich Schrnidi
Local: São Paulo

Brasileira

v

eitfíi
tieci

:indústria" Brasileink
Requgrente: Márcio ir :1i Mala
Local: Rio de Jrneiro
Classe 36
Artigos: Artigos da clame
ro 018

DATA

Reque 1 me: Counilficio da Torre

B. A.
Classe
Artigos: Açúcar ameixas, a.nne.
Classe: 8
Art:!ro• : A It.a-falanites. •mplificado- azeite; banha, batatas, balas, bom-

ReqUe:tlitt: D al ittlIce S

A Orsani.
afição • ScrViço.i Areer.:).r,ados

Local: Guancbara
bois; café carnes condimentos para
clowe .";0
Artioe:
graaniZaçãO
clutire paua. autoniuvcis, opare11105 dc allfnenzos; 14100; goma de mascar.
e •..,

res opa cibos de rádio riu gr.tal,

ca-nizatios.

1.

• DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

126 Sexta-feira 5 Ne 826.012

ri acme

Janeiro de 1968

N9 821.

/49 826.035

jVITÕRIA

TONOZIMEUTP

INDÚSTRIA BRASILEIRA

INDUSTRIA BRASILEIRA

-

Requerente: Inseticida Vitória
Limitada
Laboratórios Frui:atost
.
Local:
Espirito Santo
Requerente: •DATAMEC S. Af ar- Requerente:
8. A. Indústrias Farmacêuticas
Classe 2
ganizaçko e Serviços Mecanizados
Locar:
São
Paulo
Artigos: Inseticidas, raticidas, pre•
Local: Guanabara
Classe 3
parações para destruir insetos, bacClasse 33
produto
farmacesitico
Artigos:
um
tericidas, água oxigenada desinfeInsígnia
indicado nas* anemias e suas ma-: tante, água -sanitária, apanha mosnifestações,
N9 826.020
ca, baraticidas, benzoato de sódio
veterinário, carrapaticIda* carvões
N9 826.028
para tirar cheiro de geladeiras, defumadores, desinfetantes líquidos,
,BRISTOL é Bicicleta
pós e sabões, destruidores de /imas
• d'aninhas
- Para Homem
N9 826.030 •
Tecnomecanica Norte
S. A.
Locai: Ceará,
Classe 21.
Frase de Propaganda
1i 9 828.021

Requerente:

-

Inseticida Vitória
Limitada
Local: .Espírito Santo'
Classe 2
Artigos: Inseticidas. raticidas, preparações para destruir Inseto, bactericidas, água oxigenada desinfetante, água sanitária, apanha mosca,
ba,rarlcidas, benzoato de sódio- veterinário, carrapaticidas, carvões para
tirar cheiro de geladeiras, defumadores, desinfetantes líquidos, pós e
sabões. destruidores de hervas
daninhas
"° 826.027

Atnarim1 Re quer en te : GOetten
Ltda.
Catarina
, Local: Santa
Classe 6 —
Artigos: Artigo da classe
N9 826.022...
5
1

OkTHOBOM

-

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Fábrica de Colchões
Witsbn Ltda.
Local: Minas Gerais, -:...
Classe 40
•
‘,sinl
, tios: . Adcadhoados para ~ele;
ários; buireis; bureaux; cadats; camas camiseiros; • colchões;
estanmodas; cristaleiras; divans;
; etdgere8; guarda-roupas; mesas;
pol t rona-S: sofás . e travesseiros.
N9
Requerente:

'BRIM

Requerente: Dedetizaçõe.s Bruno
Ltda.
(•

Ural: Guanabara
Clama) 40
Dedetizaçfm, intunizaçãOi

Local: Espírito Santo
Classe 2
Artigos: Inseticidas, baraticides,' raticidas, preparações para destruir
Insetos, bactericidas, &gaa oxigenada
desinfetante; água sanitária apanha
MOSCA, baratididas, benzoato de sódio
veterinário, carrapaticidas, carvões
para tirar cheiro de geladeiras, defumadores, desinfetantes líquidos, Põe
e sabões, destruidores de herves
daninhas

Ne 826.026

FANTASMA
Requerente; Inseticida- ~ela

ta&

rKAPRON
-

IND'OSTRIA BRASILEIRA

Looal: p1rlto Santo

• Classe
Artigos: Inseticidas, raticidas, Preparações para destruir insetos, bactericidas, tina oxigenada, desinfetan-

•
i
s
te, água sanitária, apanha mosca,
? quPrente: Quiruica , e Parmacéuti- baraticidas„ ~zoai° de sódio vete.,
riflado,
mirrapaticidas, carvões para
Nikkho do Brasil Ltda.
_-, ta Local: GUAnEbara
tirar cheiro de geladeiras, defumador

res, desinfetantes líquidos, pós e aa,Classe 3
*o
btee, destruidores de herra a
'Um produto faunacàutico
daninha!
V.:41tanoriág i co e anti-fibino¡Weo.

ke.

ri '3

Requerente: - 111durrunium — Ferro.
Indústria e Comércio Ltda.
• Local: São Paulo
Classe 16
Artigos na clame
NI9 826.036

•.8111 1 4 elun hl& •

Requerente: Sui iinn Ncaceira de
Souza
Local: Guanabara •
Classes 32 e 38
Titulo
N9 826.03-1

Casrs Populares
Calçados Ltda.
Local: São Paulo
Classe 36
Artigos Ma classe
820.0/7

Requerente:

&& .$1111A INLIUMIL

Requerente: Comércio e Indústria
Bodeco Ltda. •
Local: Minas Gerais
Classe 41
Artigos: Alimentação para animais e
Para aves, carnes, doces, eaSerldra8
alimentícias, condimentos para aumentos, farinhas, hortaliças, laticinios, leite, peixes, rações alimentícias,
rações balanceadas 'para animais,
sal, vegetais, viveres
N9826.032
-•
Cireapth Ctlitine2 1/2 11/31111/0
laaaaraa Srla *3111174,
•
erente: Serviços Técnicos de
ReciL mação O. A. — BETEM
Local: Miam Gerais
Nome comercial
NO 826.033

Requerente: Intebia -- Indústria de
Relógios do Brasil Ltda.
Local: São Paulo
Classe 8
Artigos: Relógios
\s. N° 826.038

Reqüerente: José •Opreaueinbre
Filhos Ltda.
Local: São Paulo
Classe 11
Artigos: Chaves em geral

N9 826.040

Requerente: Comércio e IndastMit
Bodeco Ltda.

ets,ião e desinfecção am. geral.

N9 826.024

Incluat ria Biasilairae-

SURIMAN
\EDITORES'

Requerente:

'
• • RIDUMINIUM — PERRO •

Local: Minas Cleknia
Nome comeram
N4›. soe oát'

aip i

a \o-e Lean _T LR,

Industria' Brasileira
Requerente: Groquee.ntes Ltda.
Local: ,São Paulo
:
Classe 3 •
Artig01: PrOdUtoe FarmaMiutiooa

4oLair.
otinwouros %imos uer._

&V. «Mat. ATILI&ILeoninas,' ha
sou 3740,18
PAV" .1090"14 Ve&V&VVIA

Requerente: *Solar" — Indústria e
Comércio de Produtos Químicos
Limitada
Local: São Paulo
Classe 48
Artigos na classe
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e

-^
•
Clame 41
R9 8048
N9 828,.058
Artigos: Abacate; abacaxi; alho;
ameixas; amendoim; -arroz; azeite;
azeitonas; bacalhau; caiu; canela;
carnes Ireecas, aêcit e em conserva;
castanha; compotaz ;extrato de truta; ervilhas; farinhas alimeritlelas;
Requerente: Releio /infles Costa
feijão; frutas naturs," secas, em
Estabelecido na Guanabara
conserva;
gelatinas-alicalda ou em
Classe. 33
menticias; geléias alimentícias; gois,
Sinal de propaganda
badas; laranja; maçã8; mate; reb, •
molhos alimentícios; Óleos ali- Requerente: Dg Metalúrgica Ltda.
• N9 820.057 -$HDUSIIIA BRASIttIRA. cot();
mentícios; palmito; pêssego, pepino;
Estabelecido no Ria de Janeiro
, pema; presuntos, salsichas, sardinhas
Classe 21
P O SI' O
e idgo
. _
Requerente: Inibi:nata de Artefato,
Na. 12L050 e 828.851
de matérias }numas Real Ltdat
TiÃSTEiJR LTDA.
N9 828.044
Local: Bão Paulo
Classe 28
Artigos na clame
Requerente: Pdarbp Pasteur LtdIF
Estabelecido ~ Guanabara
Nv 826.041
Nome comercial
..9441~~0.,
149 826,059
Requerente: Promocentro — Promb-'
ções Artísticas e Esportivas S. A.
111118119 -/
Estabelecido na Guanabara
Ciase • 50
Artigos: Publicidade, promoções, proRequerente: CEIFA — Companhia Pagandt
t. concursos shows esportivos,
de Exportação e Importação de FruSorteios
tas e&l1mentosS. A.
Classe 32
Estabelecido na Guanabara
Artigos: Jornais revistas, publicações
• Claase 41
em gemi, programas radlotõnicos e
Título de estabelecimento
na teievIsâo peças teatrais, peliculas
stows espertivai aeereate: Rubens Mascarenliaa
826.046
Estabelecido na Guanabara..
Na. 826.052 e 828.068
Classe 32,
Artigos da classe
Nv 828059
•
Requerente: Chocolates 4-Asu1iaita"
' Á.
Estabelecido em São Paulo
Classe 41
~soa de Prol/Muda
Requermte: Promocentro Promo1q, 32õ.042
ções Artísticas e Esporttvag IS. A.
f,
• )111/ntli
Estabelecido na Guanabara
Classe 32
Artigos: Jornais, revistas, publicações
• •m a I t.

OS MODERNOS

AM11 :11 MINil 14AL N'ATIWAI

ceifa

Industrie. Efrapileira

em geral, programas radiofônicos -e
na televisão, pé/lenias cinematograficas, peças teatrais, aliou esportivOs Requerente: Empresa J-ie Aguas de
4

de Ulda- espécie
•
Cfasse 50
Publicidade.
os:
Artig
Pramageseaf a-

Requerente: ',Serie" — Importação
pagando,
da Concursos, Elton go elos
e Exportação Ltda.
Requerente: CEIFA -- Companhia
Estabelecido em São Paulo
NO 826054
de Exportação e Importação de Fr*w
\
Classe 50.tas e Alimentos S. A.
ittividade: Importação • exportação
Estabelecido na Guanabara
Nv 820.043

SOTURE

-

Classe 41

-Sinal de propaganda
n -826,047

R A .E
REPRESENTAÇõES

FARMÁCIA
BOA ESPERANÇA;

ARTÍSTICAS EM

y

São Lourenço S. A.
Estabelecido em Minas Geraill
Classe 43
Artigos: Agua mineral natural

Requerente. ..oure — Sociedade TuLITOGRAVURAS
rismo Representações' Ltda.
Estabelecido em Goitis
Classe 50
Requerente: Farmácia Boa EspeRequerente: F.anpresa eu Aguas,
S. Caetano do Sul
rança Ltda.
Prestações do serviços
São Lourenço S. A.
Estabelecido no Rio de Janeiro
Estabelecido era Minas Gerala
N9 826.045
Classes: 3 e 48
Classe 43
Requerente: Alonso Otávio MagaTitulo de estabelecimento
lhães
Artigos: Agua mineral natural
Estabelecido em São Paulo
_
1+19 826 . 049
Classes: 25, 32 e 38
N' '6.O61
Titulo
tz,4
N9 828.055

çZi° 4J'
4S) . ,z'1/4513

4<"44P
‹P

• "4'

irridústria Brasileirm

Requerente: SANBRA — Sociedade
Algododra do Nordeste Brasileiro
A.
led,
Estabelecido em São Paulo
. Classe 3
Requerente:
— Vorapanhia Reça::• re .Promocentro
Premo- *Artigos: Sabão invertido em suiução Requerente; carvalho IlOsken El. ,E)
de Exportação e 1nmortação de Fru- ções ArtW T f. as e Esportivas S. A. alcoólica com propriedadebactericida"
-- Engenharia e Construções . :: 1
tas e Alirnevtos S. A..
Estah h'Reido na •-Onanabera
algicida e ftm-deida, com baixa toxl- Estabekeido na ~abreu e 8$4
31,
Estabelecido na Guanabara
. Nõme comerciai .
dez. 'para seres humanos
Paulo
_
.
N).°

128 Sexta-f3ka 5
Classe Ui
Artiged: Mataria' e:tett:aia:emente para
canstruções e aderno de prédios, estradas a . saber; Acaroados para
eunstruções; argila preparada para
construções; astaito Para 2-oustruções;
azulejos para construções balaustres
de construções; batentes para construções; blocos para- raivttnentaçõesblocos para coustruçQes: estalas de
telhados; cimento comem; eatbros
preparados para cons...ruções; caixas
de cimento; cal para ..cnstruções:
c..aminés de concreto: ehapai para
construçoea; colunas para construções; esquadrias; edificações pre-moldadas; estacas preparadas para construções; estruturas para .construções;
janelas; ladrilhos; tageotas; lajes.
lambris; lamelas; madeiras preparadas para construções; Inteillhas; . massas para parede; mosatc....a; papel pari. torrar casa; pilastras •ie concreto;
p.acas para pavimentava(); portas;
portões para portas; tacos; telhas;
tijolos; tintas para paredes; muros;
pertas e janelas:- venezianas; vigamentos preparados para construções;
vareis e vitrinas para con.aintção
Classe 25
Artigos.: ' Cliches, cartazes. desenhos,
displays, estátuas, terreiro.% mapas,
maquetas, painéis, piabas para resi(lendas, rnanumentos, reantese de
arbras. projetos desenhados e taboletas
Classe 50
Artig os: Serviços de engenharia, conseructes, pavimentação. tetraplents'gern, investimentos, incorporações,
administração de obras em geral

01`,R10 OFICIAL (Seção III)

,

borlas, braçadeiras de cortinas, cadarN° 826.068
ços, carapuças para. coar café, drogue-,
tes, debruns, e.ifregões, fitas, é5Walas.
galardetes, galões, intertelas para
manes, mechas para lamparinas, mochilas, mortalhas, mosquiteiros, palmilhas
para calçados, pavio, rédeas, rendas,
rédea, sacas, sacos e telas .
LTDA. todústrig
Classe: 27
Artigos: Artefatos de palha ou fibra
incluidos eia outras classes, a saber: capachos de Cisco e fibra, esteiras
de palha, esteiras de fibra vegetal, fio
de prata, joeires de fibras, . malas Reqiierette: Plásticos do Paraná Ltda.
de canhamO, obras de palha, obras deIndústria- e Comércio
fibras, rédeas de corda, resfriadores de
Local estabelecido: Paraná fibra veeetal para água, utensílio de
Nome-de empresa
fibra vegetal, xerga -de ceco e esparto
~..•n,.nn •nn ••nn••.....nnnnn•y.
Classe: 49
N9 826.069
Artigos: Calçados esportivos

)11ISTICOS Do PARatiN
,

'e Comércio,

ÁlitA.GANÇA.
Indás fria Brasileira

14' 826,073

AMERICAN — LENTÈS
DE CONTArn
SÃO PAUtO

Requerente: Arnerican — Lentes as
Contata Ltda.
'Local estabelecido::irSão Paulo
Artigos:" Lentes e aparelho para'
•
Preparar lentes
N9

.1

uffiefflienea~190

AMERICAN— LENTES
GUANABARA
, .

•

INDÚSTRIA BRASILEIRA'. I. Requerente: American
Lentes de
Contato Ltda.
Local estabelecido; Guanabara
Requerente: Maquilã Ltda. Revend
Classe: 8

dora de Máquinas de Tricô e Lãs
Local estabelecido: Paraná
Requerente: Braganta Diesel Ltda.
Classe: 6 Local estabelecido: São Paulo
Artigos: Máquina* para fazer tricô
teares
Classe: 21
Artigos: Alavancas de freios, amortecedores, anteparos, barras de eixo, bar" N° 826.070
ras de freio, barras de tração", cubos de
IERMOS DEPOSITADOS EM 29 rodas, eixos de roda, eixos de movimenta central, engrenagens, feixes de moDE SETEMB R O DE,, 1967
las, freios de rodas, hélices, pás para
N' 826.062
propulsores, pára-lamas, pára-choques,
propulsores, rodas, tanques e
gasolina

N

Requerente: 11_,..i.raeul. Et' ige S/C
Local estabelecido: São Paulo
Classe: 25
Artigos: Cópias heilograficas e
fotostáticat
Classe: 38 "
Artigos: Papéis impressos ou parcialmente impressos (para serem escritos),
atitas corno: duplicatas, envelopes,
qué.-ts fatura:, notas fiscais, papel carta, promissoras e recibos
Classe 50
e
iv id0zlet Prestaçâo de serviços de. tõpn as heliográticas e fotostáticas e de
aepresentações por conta de terceiros

9 826.0;5

A.MERICAN— LENTES
DE CONTATO LTDA
Requerente: American

Lente* de

Contato Ltda.
Local estabelecido: Guanabara
N° 826.C776

ENGE

N9

826.074

• DE CONTATO

N° 8Z6.065

fr.
I MAQUILA'
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826.066
Requerente: Indústria e Comércio
Cia. Ltda.
.
Berger
Local estabelecido: Santa Catarina
Classe: 36
Artigos: Calçados
N' 826.071

AMERICAN
IND8STRIA BRASILEIRA
Requerente: American --- Lentes de
Contato Ltda. _
Local estabelecido: Guanabara

-... Classe: 8
Artigos: Lentes e aparelho para
preparar lentes,

,nn••n•nn•n••

ae.m~

N. 826.077,

• N o 826.063

MIMO
Requerente: Associação dos Agentes de
Informações do Brasil'
Local estabelecido: Rio de Janeiro
Classes '33
Insígnia
,,••n•

N° 826,067
Requerente: Eletrocepla Limitada
Local estabelecido: São Pauli.
Classe: 50 .
Atividade: Prestação de serviços de
obtenção de cópias

Requerente: indústria e Comércio
Berger e 0a. Ltda.
Local estabelecido: Santa Catarina
Classe: '36
Artigos: Calçados
~n•nnn••n•nn••

~••nn•~temdn••n•

X° 826.072

diíez

. • N" 826.064

IND. BRASILEI4A

Requerente: Plásticos Mimo Indústria
Comércio Ltda.
\
Local estabelecido: São Paulo

Classe: 28
Artigos: Material plástico era chapas,
tiras, grânulos ou pedaços, para a coa-

facção de brinquedos e utensílios
mágicos, tala como recipientes,
talheres e vasilhame
N° 826.078

• 1ND STRIk BRASiLEIRA

A 1,1 Z A
Ing etria Braellei,ra
,.Rettn .Âncora do .Nordece S.A.
Indústria e Comércio
Local estabelecido: Pernatniauco
Classe: 24
:Artigos : Artefatos de tecidos não
uídos em outras classes; a saber: aba'rtuas, abalares. bordados, bandeiras,
fr

Requerente: Banco BrasifeTro da
Indústria eComécio
Local estabelecido: Guanabara
Classe: 38
Chames

Requerente: Indústria 'e Comércio
Berger & Cia. Ltda.
Local estabelecido: Santa Catarina
- Classe: 36
Artigos , Calçados

PitE(5 0 DO -NúmEito DE 11.0114: NCR$ 0,16

INP. BRASiLEIRA

Requerente: Joel Laurfa
Locar estabelecido: São Paulo
Classe: 6
Artigos: Válvulas para compressores
•••

-

