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SEÇÃO 111

DEPARTAMENTO NACIONAL
ÉIA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Decisões do Sr. Ministro

Rio, 5 de janeiro de 1988
Diversos
Benedito Gaspar Condido - no pe-

Aldo de desarquivamento, por equidade do termo n° 97.370 - modelo
de utilidade para neovo tipo de 1Mpara comprimir e fechar abas
caixas de papelão quando cheias.
O Sr. Ministro exarou o seguinte
• despacho:
; Indefiro o Pedido Pela exiemPoranaldade do mesmo.
Rio de Janeiro, 8 de junho de 1988.
' as.) Paulo Epydio Martins - Ministro da Indústria e do Comércio.

quina
Us

expediente do Sr. Secretario
da Indústria.

.ti

Rio, 5 de janeiro de 1958

Diversas
Paulo Badattanenti - no pedido de
"desarquivamento do termo 107.807 odeio de utilidade para - Um Caide para Roupas - Indefiro o pedinos tkrmos do parecer da Canad. a Jurídica.

QUARTA-FEIRA, 10 DE JANEIRO TE :H8

CAPITAL FEDERAL

ANO XXVI - N.° 7

REVISTA DA PROORIEDADE
INDUSTRIAL
como ao D.N.P.I. para a exposição
do certificado.
Termo n9 222.718 - Parmacautica
Química Brasileira Parquimbra S.A.
- Arquive-se o processo por falta de
atendimento da exigência.
Tármo n9 354.158 - Maqio Alfonso
Silva - Arquive-se o processo por
falta de atendimento da exigência.
Rio, 5 de janeiro de 1988
Expediente do Diretor-Geral
Diversos

Pedidos de Preferencias
Halo da Cunha Parto - no pedido
de preferência do termo n9 190.815 privilégio de invenção: Aperfeiçoamentos de placas de viatpras de plásticos acrílico iluminada com tampadas de corrente elétrica. - Indefiro
o pedido de preferência.
AVNET-Shaw, Division of British
Industries Corporation - nos pedidos
de preferências dos termos:
N: 180.878 - priv. Invenção: Pra
cesso de fabricação de moldes.
NO 180.918 - priv. Invenção: Pra.

Antonio Calista - no pedido de cesso para. o fabrico de mo des para
prorrogação na potente de número fundição.
5.263 - modelo Industrial. - De N9 . 181.7 - priv. de Invenção:
acOrdo com a Divido Jurídica, pror- Estrutura e Molde e suá produção.
rogue-se.
N9 181.037 - priv. invenção: MolDiana Produ.os Técnicos de Borracha Ltda. - no pedido de prorrogação da patente de número 6.358: modelo industrial. De acordo com a
Divisão Jurídica, prorrogue-se.
Sociedade Técnica de Areias para
Fundação - STAF - Ltda. - no pedido de prorrogação da patente de
n9 5.258 - modelo industrial - De
actrdo com a Divisão Jurídica. prorrogue-se.
Fabricas de Co:unas Mourad Ltda.
- no pedido de prorrogação da patente de n9 5.297 - modelo industrial - De acordo com e Divisão Jurídica prorrogue-se.
Produtos Alimentícios Luso-Marca
Ltda. - no pedido dp prorrogação da
potente de número 5.398: modelo industrial. - De aceirdo com a Divi-

des.
NO 181.
terials

- priv. Invenção: liao revestimento de moldes

Expediente da Seção de
Recursos
Rio. 5 de janeiro de 1968
Recursos Interpostos
Frigorifico Armour do Brasil 13.A.
(no recurso interposto ao indeferimento do termo 1 9 403.908, marca
Armour).
Metalúrgica Princesa Ltda. (no re&USO Interposto ao deferimento do
termo n9 443.992, título: A Princesa
das Tintas).
Com. de Tecidos Prançatex S.A.
(no recurso interposto ao deferimeata do termo n9 446.164, marca Frontes).
S.A. Pab Camelo Ind. e Com de
Calçados (no recurso interposto ao
deferimento do termo n9 449.393. título: Casa Camelo).
Société des Champagnes de Cozanove et Cie. (no recurso Interposto
ao indeferimento do termo n9 455 056
marca Ch. de Caranove).
Forjas Taurus S.A. Ind. e Com.
(no recurso Interposto ao deferimento do termo no 482.934, marca Taurua BTW).
Miumplast Manufatura de Plásticos Ltda. (no recurso interposto no
deferimento do termo n9 495.345 marca Mecanoplast).

para fun
N9 181.397 - Priv. de laven40:
Processo de prevenção de formação
de escames em peças metálicas fundidas.
Frigorifico Artnour do Brasil S.A.
•
(no recurso Interposto ao indeferiTendo em vista os pareceres do mento
Pedido de eferincla
do termo II 9 520.801, marca
Diretor da Divisão de Patentes, inde- Armour).
firo
os
pedidos
de
preferências.
• lCdison Patina e Altamir R,uben
Somei Soc. de Medicamentos Ltda.
na - ambos no pedido de prole(no recurso interposto ao deferimenExpediente
do
Diretor-Geral
ia do termo n9 171.197 - priv.
to do termo n9 529.835, marca CloP
,e
d invenção: Aperfeiçoamentos em
rargan).
Rio, 5 de janeiro de 1968
%máquinas para debulhar cereais. Eduardo Alvares Machado (no reacórdo com os argumentos cortecurso interposto ao Indeferimento do
Transferência de nome de titular termo n9 532.300 - marca Prafiltro).
lho. concedo a ,b,?ferencia.
de inocento:
Lab. Searle Sintético Ltda. (no reExpediente do Sr. SecreMilo
interposto ao deferimento do
Dunhill International, Inc. - curso
da Indústria.
transferenela para seu nome da mar- termo n 9 332.885 - marca Anabole
y
.
são Jurídica, prorrogue-se.
ca: Evenflp - n9 235.908 - Anote-se
Rio, 5 de janeiro de 1968
Confecçties Beneliciamento de TeRodolfo Orestes Muller Junior e a transferencia.
cidos Ltda. (no recurso interposto a0
Juan Casios Muller - no pedido de
deferimento do termo 840.607. marca
Bongotti S.A. - IndUstria e Co- prorrogação da patente de número
Diversos
Selofil)
mércio de Radioderm.
No pedido 5.332 - modelo industrial. - De
Termal:
de averbação de contrato no regis- acOrdo com a Divisão Jurídica prorDepa: is S.A. Perfumes Franceses
tro n9 271.641 - marca Long - Con- rogue-se.
NO 488.482 - Oswaldo rialers - (no recurso interposto ao indeferi..
siderando as razões expostas, resolvo,
Cancele-se
o
número
do
mento
do ténue n9 540.719, marca
termo, por
Exigencias
determinar o deserquisemento do proDeporto)
temo. - Compari . ,:a para cumprir a Termos com eidgencias a cumprir: N9 4E4.809 - Miguel Perlungieri - Idovex L i da. uso recurso InterposOxigenei:1.
N9 128.666 - Textlie and Chemi- Cancele-se o número do termo por to ao deferimento do termo n 9 ..
se tratar de pedidos de tramearencia 54;.*J84 - marca: Novez. termo
cal Research Company Limited.
Diversos
;a•
541.066, 541.067).
N 9 1E2.488 - Adolpho Lemos.
Pedidas de Preferencias
Lida. - no N 9 183.704 .- Nestor Bezerra RaIndu.stria Coem t
Transportadora Paulista Ltda. (no
pedido de revisai, do de.,pacho de de- mos.
Irrael Henrique Laufer - no pe- recurso interposto ao deferimento do
ferimento no t A roio n . 381.70 •
termo
n9 541.777 - título: TransDiverso,
dido
de
preferencia do termo 873.948
Nego a revista solicitado, confirmanpaulista).
do destarte, o despacim de fls.
Termos:
marca: Hora da Buzina - Defi- Icisa S.A. Ind. e Com. (no Acame
Industrio Metalúrgica r.'-aço S.A.
- no pedido de deoisttnria do pedi- N 9 133.067 - Irmãos Yadoya S.A., ro o pedido de prefarencla.
so Interposto ao indeferimento do terdo de reconsir: ,• *-1-ao do dk -1 , ni .h o de Fundição e Mecânica. - Arquive-se Honicio de Oliveira Camargo - no mo n9 548.188 - marca: Iam).
deOrtincinto do tirino n 9 412.365 - por falta de atendimento da exigência. nedido dei preferencia do termo
n9 .. Tecelagem Eldorado 3.A. (no retna: . ..a frorsul - 11 , 11ro o p.din dei N 9 174.233 - Eduardo Daniel título: Echnitt. - Defiro curso interposto ao deferimento do
ie.;!; epeia de r,
restabelecer acárdo com o C odigo, dirija-se ao Sr. 71 802
termo b9 346.806 - marca Eldoo p edido de preferencia,
o deferimentc dr tis., voltando o pro- Dli ecor-oers
rado).
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As Repartições Públicas deverão entregar na Seção de Co..

municações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à publicação.
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EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
amaro', GERAL
ALBERTO DE BRITTO PEREIRA

Para

•
CHEFE ao savevIço os pusue,açasa
CHEFE oa saçao oa aariaçlo
-.: As reclamações p`ertinents
J.13; Da ALMEIDA CARNEIRO
• FLORIANO GUIMARÀES
matéria retribuída, nos casos de
Erro ou omissão, deverão ser
DIÁRIO OFICIAL
formuladas por escrito à Seção
SEÇÃO fie
de Redação. até o quinE6 dia útil
II*Oi o da pubdosdado do oxpodlento do Doportamonto
'subseqüente à publicação . -no
Otrolonid do Propriodado Induotriad do Mirdotérid
órgão oficial.
do. toddoirlo o do Cornareep
•

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

Impresso nas Oficinas cio Degartsmtato cie Irra.rtnaa Nacional

ASSINATURAS
FUNCIONÁRIOS

REPARTIOEs E PARTICULARES

: Os originiais, devidamente
Capital e Interior:
- Capital e Interior
autenticados, deverão ser dactilo- Semestre
Ner$ 13,50
NCr$ 18.00 Semestre
grafados em espaço dois, em uma Ano
NCr$ 27,00
NCr$ 36,00 Ano
só face do papel. formato 22x33:Exterior :
Exterior :
as emendas e rasuras serão resAno
NCr$
39.00
Ano.
NCr$ 30.00
salvadas por quem de direito.
NÚMERO AVULSO
As assinaturas podem ser
O
preço
do
número
avulso figura na última página de cada
tomadas em qualquer época do
exemplar.
ano, por seis meses ou um ano,
-- O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr, 0,01.
exceto as para o exterior, que
se do mesmo ano, e de NCr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.
sempre serão anuais.
Rica - Empresa .1.écn1ca Contábil Soeil Preecuaria S.A. (no recur.
Auditora Ltda. (no recurso Interpos- ao interposto ao deferimento do terto ao deferimento do termo nibriero mo n9 533.179 - marea- Somil, :19
528.380).
548.637. sinal Ell'IL) •
Auto Asbestos (no recurso in- Scal Rio Ind. e im. de Artigos
terposto ao indeferimento do termo n9 Rurais S.A. (no recurso interposto ao
549.234, marca Durex, termo núme- termo n9 523.011, nome comercial
ro 549.244, 549.255, 549.259, 549.281. Seara S.A. Agrícola e Imobriifiria).
549.262, 549.284, 549.265, 549.270).
Tecelagem Eldorado S.A. (no re- Empresa Metropolitana de Engecurso interposto ao deferimento do nharia Ltda. (no recurso Interposto
termo n9 551.804, marca Eldorado). ao deferimento do termo 539.040 nome
Sociétk D'Exploitatke de Marqres comercial: Cia. Imobiliária lietropoet Brevets (no recurso luterpostd ao Mana).
indeferimento do termo n9 552.734 - Arnaldo Vidor de Lamare (no remarca Tamarine).
curso interposto ao indeferimento do
Cooperativa de Laticínios de Pairo- termo n9 540.033, marca Sandaletas
cinio do Sapuosi Ltda. (no recurso Dosa Correias).
Interposto ao deferimento do termo Panificação 13 3eba.stião Ltda. (no
n9 5:.9.327 - marca Dopar).
Antenna Empresa Jornalistka S.A. recurso interposto ao deferimento do.
(no recurso interposto ao indeferi- temo n9 545.401 - marca ao Se.
mento do termo n9 50.175 - marca bastão).
Clube do Livro Eletrônico).
Ind. de Moldes Mecânica e Esta,m .
Bicicletas Monark S.A. (no recurso paria Cometa Ltda. (no recurso Ininterposto ao deferimento do termo n9 terposto ao deferimento do termo no
585.415 - marca M. •
546.100 - marca Komet).
Domingos Pereira (no recurso in- Manuplast Manufatura de Plasti
terposto ao deferimento lo termo n9 um Ltda. (no muno interposto ao
375.039, nome comercial Armazéns São deferimento do termo n9 548,300 Domingos S.A. Imp. e Com.)
marca Meneplast).
EVO - Entwicklungs-Und Verejertang.sgesellschaft MEM (no recurso Arbame S.A. Ind. e Com. (no reinterposto ao indeferimento do térmo curso interposto ao deferimento de
termo n9 551.163 - marca Aderne).
7i9 844.100 - marca Ar-BI).
Stuciart S.A. Ind. e Com. (no re- Socil Pro-Pecuária S.A. (no recurcurso interposto ao deferimento do so interposto ao deferimento do tertermo n9 509.453 - marca: Colônia mo n9 556.204 marca Sociam).
1010),
Aço Tordos S.A. (no recurso inFundição Brasil S.A. (no recurso terposto ao indeferimento do termo
interposto ao deferimento do termo n9 560.297 - marca Sima).
n9 518.737 - marca SE Brasil).
~tintara Machado com. e EmprePro-Pecuária S.A. mo re- endimentos Ltda. (no recurso interinterposto
ao
deferimento
do
curso
posto ao indeferimento do termo n9
termo n9 518.255, marca Sekrnil. tdr- 560.975 - titulo: Feira Nacionai de
Ino n9 533.178, 533.115, 528.869).
Artefatos de Couro, )198 560.918 Mediu! sk Rossi el.n.A. (no re- 580.978 - 560.979).
curso interposto ao deferimento do 560.977
termo n9 530.536 - marca: Martina). Incopel'Ind. e Com. d eProdutos
Cia. Vidraria Santa Marina 'no re- Elétricos Ltda. (no recurso interposcurso interposto ao deferimento do to ao indeferimento do termo númetermo n9 529.801 - marca 138)1). ro 584.050 - marca Ultra Som).
Supermercados Peg-Pag S.A. (no Refrigerantes Ouvidor Ltda. • rerso internado ao deferimento do
recu
interposto ao indeferimento dr
termo rie 528.326, marca Peg Pedi curso
termo n9 565.948 - título: Laranjadr
528.337, 528.336, 521..335, $228.332, Americana).
828.330 e 528.327).

As assinaturas vencidas po..
derão ser suspensa sem prévio
aviso.
41

EXPEDIENTE DA DIIVSE0
DE MARCAS
De 5 de 4 meiro de 1988

evitar interrupção na

teNWSEI dos órgãos

oficiais a rem
novação de assinatura deve ser
solicitada com. antecedência de
trinta (30) dias.
.- Na parte superior do mie.
rêço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
eoméseoano em que findará.
.- As assinaturas das Reparti.
ções Públicas serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de fevereiro.
-- A remessa de valdres, senapre a favor do Tesoureiro do De..
partamento de Imprensa Nacional. deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à sua aplicação.
Os suplementos às edições
dos Órgãos oficiais só serão remetidos aos assinantes que os sol!.
citarem no ato da assinatura.
N9 487.995 - Cofibras
Cotlbrait
- Cia. Financiadora Brasileira -Clame 12.
N9 467.304 - yoflbzas - Caibras
- da. Fina.nciadora Brasileira Classe 48. •
N9 467.319 - Cofibras - (»fibras
- da. Flnancladora Brasileira
Classe 28.
N9 467.321 Calibras - Coftbras
- Cia. Financladvl'a Brasileira Classe 30.
N9 467,322 - Cofibras - Caibral
- Cia. Innanciadora Brasileira
Classe 27.
N9 471_729 - Velbrás Velbrás -a
B. A. Indústria Brasileira de Vslisdos - Ciam 22.
N9 471.710 - Velbrás - Velbrás
E. A, Indústria Brasileira de Veludos - Classe 24
N9 471.73S - Vcibrás - Vellrás
S. A. Indústria Brasileira de Veludos - Classe 34.
N, 471.731 - Velbrits Velbrãe
R.. A. Indústria Brasileira de Velo.,
dos - Classe 35.
Dr471.134 Velarks - Irelbas B. A. Indústria. Brasileira de Vern..
dos - Claose 38.
14V 471.734 - Velirtis Velbrks =
el. A. Inrbistria Brasileira de Veludos - Classes 37 2 e 35
Nome civil deferido:
N9 675.119 - EmPreendlorsiulti
Apta Ltda. - Empreendimentos AIII8
'Ltda.
Marcas indeferidas:
/49 352.270 - Vigor - America
Rimo Bone - Classe 41.
- N9 373.979 - Doai Leões - DOIS Leões Roupas Profissitsnals Ltda. Classe 38.
Titulo de estabelecimento indeferido:
N9 154.530 - Auto America Auto América Ltda. - Clames e 21

Marcas deferidas:.
Na. 412.971 e 412.973 - Prata Cond. das Aguas da Prata - Classe 43.
N9 464.882 - Caibras - Comércio
de Calçados Caibras Ltda. - Caiam
no 33.
N9 465.204 - rubras - Indústria
Tertil Rubras Ltda. - Classe 23
N9 467.279 - Cofibras - Cofibras
- CIa. Financiadora Brasileira Classe 25.
119 467.280 - Cofibras - Cofibras
- Cia. Financiadora Brasileira Clame 22.
NO 467.282 -- Cofibras - Cotibras
- Cia. Finaucladora Brasileira Classe 1.
Cotibras
N9 467.284
Coilbras
Financiadora Brasileira Classe 13
Calibres
N9 487.288 - Cofibras
- - Cia. Financiado:ira Brasileira -Classe 21.
N9 467.291 - Cofibras - Calibras
- Cia. Financiadora Brasileira Classe 37.
N9, 467.297 - Caibras - Calibras
- da. Financiado.* Brasileira Classe 5.
N9 487.298 Cofibras - Caibres
- Cia. Plinanciadc-a Brasileira Classe 23.
N9 467.299 - Cofibras - Cotbms
- Cia. Financiadora Brasileira Classe 47.
N9 487..00
Cofibras - Cofibras
- Cia. Illnanciadora Brasileira Classe 32.
NO 187.314 - Cofibras - Coftbras
- Cia. Financiadora Brasileira Classe l5.
N9 461:287 - Cofibras - Caibras
- Cia. Flnanciadora Brasileira Classe 48.
=gemias •
- N9 467.288 - Calibras Caibras
- da. Financiadora, Brasileira Tenros com mdgencle: a Arfarasse 43.
,
prir:
P1
O Sul gan • ^oftbras Cia. ~ao-Busaneladora Brasileira dadora Brasileira.
Zaãsse 38.
7.

COftbrRS

ClOti'VES
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• N9 487.294 - Cofibras Cia. Pinant lidadora Brasileira.
i • 101c 586.138 - Trinou Di Doraertloo.
:c Diversos:
N9 547.842 - Indústria de Minera1 gê° Ledoar Ltda. - Nada há que

vilegio de invenção para processo
para a fabricação de iralcollamilas

EXPEDIENTE DA SUAO DE
TRANISPERENCIA E LICENÇA'

Diversos

- Anote-se * desistência.
Mirabel Prods. Alimenticice S.A.
Rio, 5 dejaneiro de 1988
(titular da patente n9 1.874). - Ten.F. Hoffmann La Rache & Cia. Elodo em vista a informação prestada
cleté Anonyme - Declara desistencia
do tèrmo 155.702 - Privilégio de in- Tranderineia alterações de nome pelo SPTA, arquive-se a petição numero 79.432-87.
de titular de processos
venção para processo para a prepa;deferir, mantenho arquivamento.
rr:ão
de
derivados
de
benzilaminas
Meridional S.A. Com. e Ind. (lis
562.29G
-Lanares
Rainha
San; N9
- Anote-se a desistência e arquive- Foram mandadas anotàr nos pro- tular da patente n9 2.879). - Arta Izabel Ltda. .- Nada há que de- i*,
cessos
abaixo
mencionados
as
seguino processo.
ferir, mantenho pois o arquivamento.
tes transferênCIas e alterações de quive-se a petição n9 21.805-54.
• N° 566.874 - Bar e Café Trezentos Arend \Valem Kuijvenhoven - DoMirabel Prods. Alimenticios S.A.
Ltda. - Nada há que deferir. man- clara de.sistência do tênno 157.871 (titular da patente n9 3.948). - ArCompany - M. T. quive-se
tenho o :a(uivainento.
Privilégio de invenção para aperfei- American
a petição n9 79.431-67.
• saaine Prancana de çoamentos em ou relativos a ante- Chama:ais !na; (transferência para
Calee•Nr . 5., A - Nada há que de • paros para jan e las - Anote-se a do- o seu nome eia patente no 59.498 Hércules S.A. Ind. e Com. de Cal.
cados e Artefatos da Borracha M1'.T.).
nial o arquivamento.
faria in
se-denota e arquive-se o processo.
E. R. Squib 8: Sons Inc. (trans- ilitar da patente n° 72.792). - arat" eesi i'e. a - Cia. de Tnitzte e VerAllied Ch e maal Corp - Deteara ea•eneal para
ceia nome da patente quive-se a ra tiçãa 71.4,;(1 67.
- riani• • nlio o a . -saiénrie. do térrna 1e2.76) - Irl- 'a.T. n e 66.9211).
(.1. •. I I . ' , , r11,:valarni o.
Vi!.."-:o (;• irIVOIrSO para airateiçaaAnal:can Cari Conipanv - M. T.
Prorregaçi:o da petenteR
•• "' ' :: " • (' a. ; ' 1•11's'a a . Vt-1.- l'I''''' '-' -1.1 1 Tb ' .1."' ; o oul l) i ns.te13.:` Ch-Julent-: Inc. (tr,• itrieréncia para o
ui:: . '''. . *J.: : • . • Ir - - ::::':',.' n'',•) O .l.,,-;ri,',,:;, .. . A. • 0'.•-• a cle. ,INV. neia e ......ni l'!•;•:P.• n ias l!nr:.1 , trs P.I. numero
Forain mandades prarraaar as soda .• • i e ..:rCiOr. •:y r . - , '.V).
• • • "!i Ve • ,d: o pr:.:e: .7,:n.
G3. 2'i -- '1'-'....,ito 12 , 3.078 - T. 123 041 ei:intr.: gatzlite..;
mmetoliodas:
, st --- cai. d•• laiens e Vec . .
a.
T.
1e2.033
-Ir
T.
139.286).
•
.
FEivir) Itinip i (tio p.,oitto cl•.• prorKon .tri!,:".t.,)::,..on
.
Puro
o . (' " 1. • %." . i'
toAtio • ?.ii),
•:..' •....‘..,/ 1 . : ,1".1
d. asinten- E. R. Squil.la Si SO113. Inc. (trans- roga?án das pal y ntes m. 4.711 e 4.4i0
d• • • i . :, .' • arc."i'..•11,:.:(1..i.
- laiodéto tio Ilirldzi(h..).
1 • •• ••n • - "
a
-• ferereia
.c•-• •.. Te ... .• e ver.. e ' l ( . a 1••
• •1 ,
.. i.- :,'
I )cera
•••ri ' 1 ;- r.a o e•Ao o s eu iunne da pante
••• .„..a.....,..0 _.. aa, reeea r ., o i i e '.. '. 'a• - Itr• i oi vp.úr.a. (aelaana-- pa. 11? 72 . .r.j) .
Ind. Iraja Art.-feto;. Capos. leinaian ‘'-rk Ci:: (:' ••n ii•*1:)::. • -- .6 ! ,. )1'-:"C a deS.A. a . a . :ala:aio A:uri:cano dr: re:- a alreens Ie..; 1 La i a. ata p•dida
:;,. 21'f.r.P.,.1 ''.110.
Z; • .
I • '';'' f • e r. ft' , - ,. ..• . . o prere-so.
• • (orne da In a nte 410 prorrin1 P.:. a.
fer'-r.cia p,-...a. o Si
eie.; •_ t.a.a. (4 ,• Tinta. • e V.T..N . '
5.eael,
ils. 5.2i.)9
T. n.. -" . • 0•, , •
é•:-... , .alma:mai
Ta.. Oil a• aele
cr e"a - 13,,.,...,...,
u;. • ..
-",",'.t.,.2!1(1 -- . 1.:":ni r rl .:11 o
•
• -' -(`::-Ixo.-y (na allaraaa)
Joré
Pilï
lio
da
Silva (no p.f.'ido
a .....h l' •_. arnuiv....m•su'o.
P`.;.;11?*". de ia ni, 'da ..pal • 'Ite temo 119.222
'.. 'N: ' .I.:t
7 ('''' t '''''ll ' ' 1 ''''..."7".-.
prorreea-An das iintlites 41o(1.
is : :. l- ). • '• - Ca. (1.: 7' ri:•... : e V.:ir- l'' ) t '' . il.. ‘' 9 "{- .1 '. ...,. „,-;.,,,u,...,t1.)r. de
ris. 5.37a c 5.399'.
ra . .i . e .11. i. aeate a l ta - e .! antedfau 1•:lu.i rc '''.
:•,:ig,'ias
("ii•i.)
a; r"etiv
e ee• •• ina: ez..o.a (1 •1-5 :11i
ilf? Cl , ar .nannie;(i.o.
Succex
Prode. aledleinais Lida.
- Cia. do '1'en I•• V; P' •
iii Fi:'ii.:eri
Inc. Térinoe com exigências a
(no pedido de prorroeeeão des pa.Mor12.-.ano - • Mantelioo O ;Ia-cena
; do lama; 164.255
cumpria:
tentes Mod. Ind. na. 1.336 •- 1.84i7
(I . • arquivo o le mito.
•- Privi l• atio de inv .-n(75o para bico
Ruf S.A. Equipamen- - 1.0091.
'93 - Cia. de Tinias e Varlenteao cie d a ne , fitah de cem- toOrnanieac3a
Para Escritórios (junto a . patente Tioaer & Gallet (no pcualo de prorMon tt'sail - e:Uni lenho o bos . `i(al utilizando uma placa de reicaa e ão da patente Med. Ind. nu•le :tina ivnnv.oito.
drinoinho - Anc , e- e c a d•sistencia n9 50.432).
mero 1.427).
• 5e9.2e3 - A/godoeira do Pelai e itrqa've-se o processo.
Contratos de exploração de marcas Inter-Amoricait °range - Crush
Comarca) e Incluam S. A. Alaobras
• ale • nianho o despacho da arquiva- Phcips Dodge Copper Products
Ceamany (no pedido de prorroaação
Corp - Declara desi c tencia do ter- Por despacho do Sr. Chefe da &- da patente Mod. Ipd. n9 2.325'.
• mento.
mo 167.580 - Priviléalode inveneão cão foi mandado averbar o contrato
; N9 5e3.254
Cia. Industrial Brasileira de CalAlgodoeira do Brasil para aperfeiçoamentos em aparelhos
exploração da marca Cushman
i Comérea) e Indústria S. A. Algobras para a prnduaão em ritmo acelerado de
Vulcanizados (no pedido de
Chucks 1862. registrada sob o número çados
Mantenho o despacho de areadva- de fios para ma g nete) - Anote-en a 312.827,
prorro
g ação da patente Mod. Ind.
de propriedade de Cushman n 9 3.625).
• mento.
desistência e arquive-se o processo. inds. Inc. 'e em favor de Placas
N9 530.255 - Algodoeira do Brasil
estabelecida no Bra- Giu.seppe Faveretto (no pedido de
Comércio e Indústria O. A. Algobras The Goodaear Tire & Rubber com- Cuslunan
- Averbe-se o contrato de ex- prorrogaabo da patente Mod. de BBL
-- Mantenho o despacho de arquiva- panv - Declara desistência do Miamo sil.
no 4.555).
n9 176.736 - Privilégio de invenção ploraçao.
. Mento.
João Amaral Gomes (no pedido de
' Ne 580.256 - Algodoeira do Brasil para processo de produzir mangnelExigências
prorrogação da patente Mod.
• Comércio e Indústria S. A. Algobras ras reforçadas •- Anote-se aduasn9 4.838).
Virmos com exigências a
; -- Mantenho o despacho de arquiva- tèneia.
' mento.
cumprIr:
Inda. York S.A. Prods. Cirúrgicos
Térmos com exigências a tailin(no pedido de prorrogação da patenprir:
C. H. F. Muller Gesellschaft alit te
E XPEDIENTE DA SEÇÃO LEGAL
Mod. Ind. n9 2.346). •
Beschranktelr Haftung (junto ao reN9 36.228
Michelin & Cia.
gistro
46.157
marca
Muller).
Paulo Alpargatas S.A. (no peS.
NO 137.074 - CSP - Compagnie Viúva Luiz Garcia Velasco &. Cia.
De 5 de Janeiro de 1967
dido de prorrogação da patente Mod.
Gcn o rate de Telegraphie Sana Pia
Ltda. (junto ao registro 157.730).
Ind. n9 2.370).
Desiste:leias de processos
la° 150.744 - André Thomae.
S.A. Illdágral Ind. de Artes Grá- Johann& Glockshuber (no pedido de
Organon Laboratoi- ficas (junto ao registro 186.269).
prorrogação da patente Mod. Ind.
Inventa Ag Fur Forschung and N., 156.395
n o 2.916).
Pa'entverwertung - Declara de:as- N rad.
oLv308:61C2!)a..
Ltda.
Qui• /77.025
MaYbaer MotorenIxtu
a:meia doe termos.
Cia. Industrial de Conservas Ali..
reeraTI.
(n19 122.312 -- Privilegio dc
Chesebrcuah Pond's Ind. (no pe- mentidas Cica (no pedido de pror• .• l'iocc.y.: o para a purificoçã-i de
dido de averbação de contrato dos rogação (ia potente Mod. Ind. núEXP.FDTENTE D.e :: : esÇAC) LEG
n• . -lurrm reshalcas.
•...(ilros 249.253, 87.373, 149.251..... mero 3.229).
180.702. 195..162. 210.962, 245.367, ...
N- 150.092 -- Privilégio cic invenRh. 5 de jr • ictro de 1968
Soc. Industrial e Técnica de Em"01.472i.
- Procesm para melhorar a evbal a•zons Ltda. (no pedido de pror:a/p ildado de poliamidas contra .) caCompar.y
(junto
et
Mead
Johnson
I
rogaçáo da patente Mbd. Ind. núExigências
ie -• Anote-s..• a desatancia e r:ao registro 343.565).
mero 3.608).
(IUIl'('-i. o prouno.
Som Ind. e Com. S.A. (junto ao
Tórmos com exi.te l ici: i s e
Inds. Mecânicas Ilermann Ltda.
Rohni
Roas Company -• Declaiç?gistro 349.037).
aanprir:
(no pedido de prorro gação da patena.
re rirs's(:^m"ta dos térmos.
Mopre; a ,Máguinas Operatrizes de te
Mod. Ind. n 9 5.001).
N ç 125.817 - Privilégio de
N e '202.694 - Dai. de Artigos Ele Precisho Ltda. (junto ao n9 356.110).
Ind. Prair.sport S.A. (no pedido
-- Processo de preparar um pe- ?..0O3 Domésticos City Lux Ltda.
de prorrogação da patente Mod. Ind.
lito o ro sintético de adição c.oinpisiDirersns
n 9 5.436).
eim de revcetimento e ou im p ro:iiia- N 9 222.711 - Cunha & Cosentini.
N
O
279.703
S.A.
Fabril
Scavone.
ef(o ca .t.opreendendo tal polímero e
Adolpho Gomes de Souza (no peMead
Johnson
&
Company
(junto
432.4e6
Ind.
e
Com.
de
Rouarr!...o re vestido ou impregnado da
ao registro . 213431 1 . - Nada há que dido de prorroeacão da patente Mod.
pas Rio Tex Ltda.
dita composição.
Util.
n9 4.5111.
N't. 505.707 - Prods. Alimentícios deferir.
Djalma de Oliveira (no pedido de
N 14 .i. 660
O B Ltda.
Privilégio
de
iciven..
çào •- P rOP1ennaC11.0 DO SERVIÇO DE prorrogação da patente Mod. Util.
Anote-se a N° 513.738 - Fiação Brasileira de EXPED1EaTTE
n 9 4.618).
RECEPÇÃO.
INFORMAÇÃO
E
dtsistaatent e arquive-se os proetesos. Rayon
Fibra Ltda.
EXPEDTÇÃO
J R. Geigy S. A. - Declara deApartai() Vitorino dos Santos (no
si:ajaule do termo 144.275 - leav.ha. N° 520.972
Agropenia S.A. Agripedido de prorrogação da patente
er de inveneão
Rio.
5
de
janeiro
de
1148
para p roa-•
Mod. Uni. n 9 4.640).
de pro- cultura e Pecuária.
n a ans derfeacies riasso
N° 562.097 -- Casa Orlando Ltda.
Kyloji Takaliashi (no pedido dl
snifanilaExigências
prorro gação da patente Mod. titila
ita pu -• Anate -re a desistência • ern
9
4.675).
Diversos
qtit ve -st • i; proet•sso.
Têrmos com exigências et
Manoel Gomes Pilho (no pedida
Tte • Goodyear Tire 8: Rubber Cem.. N9 381.554 -- Emis.sora de Televisão
cumprir!
p,1 , 1V -. Declara des i stancia do ta-;
de prorrogação da patente Mod. UM
Continental S. A. - Arouive-se o
Mel 147.681
Privilégio de invenção; procesao per falta de cumprimento da Amo S.A. Ind. e Com. (titular da n9 4.685).
patente
n9
2.005).
para e • ••dimerieação - • Anote - s.- a exigência.
Zivi S.A. Cutelaria (no pedido da
Itaeebra . Ind. l'elecánica Sociedade prorrogação da patente Mod. UttL •
arciltive-s...i o proce....so.
. N O 539.005 • Rio Gnifica e Editara Lida . ztietdal• da patente n o 5.8061. n9 4.897).
Ciba ziocieté Anonyme - Dera Ltda. -- C01te ,, O.0 n8V0
nraao para o João An f .(11:s Cabral (titular do Jen Lips (no pedido de prorrogação
desistènela cio tértno 149.954 -.Pri- euxnprünento da exigência.
reg. 319.58.6a2i.
da patente Mod. Did. n9 1,879).4
nome:
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Janeiro de 1908

glitrada sob n. 218.759 de pro- indústrias Gessar Leves' 8. A. -R
priedade de tOcieté der Usamos Chi- Oposição ao termo 814.583 Tão241
=Coma Razaar rumine," estabeleci- Gent.
illiffarn mandados redimas os prodo na Papila, e em favor de Com- Havei S. A.' Indftdria, e Comércio
cessos abaixo:
panhia Química abadia .Brawlasrea
Oposição ao termo 812.080 --i
Televolt tSatt. Indo. !elétricas (no
estabeleddo no - Averbe-eis o Marca
- RavaL
pedalo de restauração da patente
contrato de exploração.
P
Companhia de rodutos Quitute°,
Priv. Inv. "n9 53.150).
Máquinas Moreira V.A. (no pedido
Fábrica Belém - °Pedalo ao térnm
leaddnclaa
n9 815.558 - Marca Sapoluks - 'erda restauração da patente Priv. Inv.
mo 815.555 - Marca Sapo/oz.,
119 a2.294)
Térreos
com
exigências
a.
conta
• Pedreira São João Ltda. - Opo-•
Cooji Isbilesaki (no pedido de resprir:
alça°
ao têrmo 809.911 - Marca Sita
tearagáo da patente Priv. Inv. nú70.4521.
João.
ni 'n
559 mau - ~xis magaws
•/Ambira Obariaender (uo pedido de
Alcántara Machado : Comércio e
re-t uracão da patente (Pria. Inv.
559 566.469 - Mapel 0. A. Manu- azapreendimentos tida. - Oposaaão
n 9 61.423)..
ao Ulmo 813.756 - Marca Use Boi.
fatura Auto Peças.
Pibigto do Brasil S. A. e L.P. Perfumaria laat-Dar 3. A. - ()Poarmando Ataram (no pedido de
S. A. Engarrafadora e Distri- sição ao termo 311.248 - Marca
se:' ,uiracao da patente Priv. Inv. Expressão de propaganda•deferida Gás
buidora de Gás -- Junto ao toemo oaaarkaa
n" 69.552).
Jaze Bento da Glória (no pedido 149 472.982 - Nós Estames Aqui - r29 457.688.
Victório Se.ccoletto .-Oposição ao
da taatzuraaão da patente Priv. Inv Elevadores Sor S.A. Ind. e Com. termo 810.513 - arca Metalarte. •
• Diversos,: •
n9 511.277).
CÃ. de 4 a - 14 - 18 - 17 Produtos Vitória S. A. - Ooosa:64/
Demond Alkaa Company (no pe- 18 --- 21 - 28 - 23 - 31 - 32 - N9 530.155 - Manoel António "Bar- ao :termo 815.348 -a- Marca Campemanho
Vargas
Aguarde-se.
d4 .1 de ratou:ração da patente Priv. 33 - 34 a- 38 - 39- 40
48.saat.
N9 830.156 - Manoel Antônio ~In v n9 70.245)
47 Art. 101, com exclts são da elas- manha
Fabrica de Chocolate Saturno • M.
Vargas
Aguarde-se,
ser4 e 50.
E. Muer S. A. - Oposição ao ter559
530.157
Manoel
Antônio
Bar• 1EXPEDIFNale DO SERVIÇO DE
mo 810.249 - Título Saturno.DOCrateaarrAÇA0
.21talo de estaba eeirnenio' deferido manho Vargas - Aguarde-se.
Casa Falcht O. A. Indústria e Co559 530.158 - Manoel Antônio toar- mércio
- Oposição ao termo 815.509
Vargas - Aguarde-se.
559 418.885 - nulo Prestes - Bar manho
Rio, 5 de janeiro de 1963 •
Cinderela.
N9 530.159 - Manoel Antônio San- - Marca
e Lanches Júlio Prestes Ltda. - inaniu)
Watt Disney Productiona DooVr mas - Aguarde-se.
as. 41 - 42 - 43 -- Art. 97, 119 1.
Exigéacías
N9 530.150 - Manoel Antônio Sai- sição ao termo 814.561 - Marca Peter-Ff
N9 544.224 -- 't,eações Heiebel - ma:ah° Vargas - Aguaide-88.
Tênnos com exigências a
Reinadora Paulista S.A. (oposição
Samule Wajnberg & Cia. Ltda. cumprir:
ao tÉkM0 119 807.088 - Nome Com.•.
Classes 35, 68 e 37 - Art. 97 n. 1.
Taraoyo S.A. Com. e Representações
---/349 492.345 - Badische bania k 559 553.569 - Feira de Títulos de
NOTICIAM°
• Transportes).
$eao Fabrik Aktiengesellw.haft.
. Clubes - Nelson Vieirà Garrocho ramstrutora Braillia ELA. anlosiçãO
N9 510.777
Fazenda Bela Vista Clatse 33 - Art. 97, no 1.
ao térreori9 813.573 ja. Sina/ de Pro.:
559 553.570 - Banco de Titulas de - Oposiçõeo:
8.R.
Iliasnia Construtora).
kr 456.481 .-- •Roberto Brunnetti Clubes - Nelson Vieira Garrocho Cooper, McDougall & Robertson
CP , Se 33 - Art. 97, n9 1.
Polenghi
S.A.
Ind.
Brasileira
de
mited
Oposição
ao
ténno
308.724
N9 456.483 - Roberto Brtuenetti 559 553:571 - Mercado de Tlittios
Produtos
Alimentícios
(oposição
ao
Marca
Pulvex.
Atte.
Se Clubes - Nelson. Viera Garrocho
termo
119
815.402
Marca:
Vestavio).
•Perpstoo.
Oposição
aos
gra
Art.. 97, n9 1.
Têxtil Gabriel Oalfat S.A. (moda
N9 512.950 - Carlos Mauricio Le-- - Classe 33
mos 817.952 e • 817.933 - Marca eito
ao termo n9 814.848 - Manta:
.
Marcas indeferidas:
yecov.
PePP7
N9 531271 - Weston S.A. Produ- N. 55.36 - Joalbela 'Ittrabel Produtos Alimentícios S. A. Ternura).
tc
Allinenticioe.
- • Oposição ao têrmo 818.705 - Ind. de Calçados Nehon Palmam
Indústria e Comércio de Jóias Ltda. Marca
(oposição ao termo n9 815.644-MarN9 533.622 - Argos Industrial 13.41. Primavera Santa Lúcia.
Classe 13. •
• lis. 533.623 - 533.824 - 533.625 ca: Francana).
Cia.
Vidraria
Santa
Marina
533.828 - 533.6;7. - Argos IndosCancelamento de marcara
Oposição ao tormo 819.659 -- Marca Agro Pecuária Triângulo S.A. (opotana
sição ao termo n9 809.218 - hasiania:
ndústala e VAIE»
"minai MarMICOS I-&"
. N9 580.37 - Maria & Nascimento Comércio
Ltda. - No pedido de . can- Metalúrgica Micro Ltda. - Orca- Emblemática).
Ltda.
celamento da marca Mannic,oc In- dto ao termo 810.092 - Marca Mi- Pincele 'Tigre B.A. (oposição ao terDiversos
mo n9 808.368 - Titulo: -Tigre - Tideformável registro 338.948 oro atar.-,
em
em face do pedido de fls. 70 Famaves Frigorifico Avícola Mode- tulo& - Investimentos Garantia, RenN9 511.086 Plasmol Ind. de Plás- logo,
- °posa%) ao da e Economia).
ticos Ltda. - .Não consta residência e 71, o cancelamento do presente n- lo Arapongas 8. A.
térrao 811.875 -... Marca .Arapongas. Argos Industrial 8.A. (oposição a0
do requerente no protraem Dou fo- egro n9 338.948. _
ram ai oxigenei.= feitas e la go cum- Alumínio Idarmococ indústria e
termo: 809.514 - Marca: Cacique).
0. A. - OPoziado
pias. Annalve-se o processo.
Kibon S.A. ande. Alimentícias) -,
Comércio Ltda. - No pedido de can- tênno 812.042 - Marca Líder. •
N9 522.091 - A Mobiliadora Cent- celamento damarca Matraco° atuaa Pibigas do Brasil S. A. - OP0.- (oposiçãoao tkrmo: 812.524. - Marra:ata Aparelho* Elétricos Ltda. - Moho registro 249,824 - Homologo, sição ao teatao 812.043 - Manás ca: Refresquinho).
Arrive-Re.
em face do pedido de fls. 20 e 21 Miga .
Companhia Jauen.se Industriei (opo559 540.124
Edison de Almeida o cancelamento do .presente registra Roa! Real 8. A. Indústria -e Co- sição ao térreo: 815.14S - Marca:
n9 249 624.
Franco. - Arquive-se o processo.
mércio - Oposição ao termo núme- Jauense).
N9 562.498 - Segurança Industrial Cointreau - No pedido de cance- ro 819.585 -- ?tataca Rosy.
.
Sociais Per Aziced (oposição
Companhia Nacional de Seguros, - lamento clamorosa Majestic mastro Indústrias Gerais ando Medeiros aoPirelli
termo; 813.460 - Marcar aP"
laq• 284.070 - Homologo, em face da
Arquive-se o processo.
oblongo - Termo u9 813.435 -.Marpetição de fls. 24 e 27. o pedido de S. A. - Oposição ao Unto 811 174 ca:
"P" oblongo).
adarcaaTsuki Lar Térino núcancelamento do presente registro
mero 811.713 marca Eitikivit - TOr- Inda, de Chocolate Lacta S.A.
ti'
264.070
Posteriormente
;deve
A.
Expediente do Serviço
mo 811.714 marca Suvit - Tarou) (oposição ao termo: 613.546. - Marca:
ser arquivado o processo.
811.715
marca
eu"
:
3
9
Agrolacto).
de Recenná"o. Informação
CONTRATO ne EXPLORAÇA0, Ancora Indústria e Comércio Ltda. 'mitigo Pinheiros Produtos 'Iarae Expedição
(Art.. 123 do Código da Propriedade - Oposição ao farm° 818.323 - peuticos S.A. (oposição ao temo n9
Marca Ancora.
Industrial)
813.389 - Marca:
Tokio de Pinhal,
Indústrias Gerais .Cássio caldeiros roa.
...Rio, 6 de janeiro de 1988
12
S.
A.
Oposição
ao
termo
811.%
Por despacho do Sr. Chefe' da 4Vuicania Indo. Alimentícias Ltda. .
Exigência
ção, foi mandado averbar o contrato - Marca SuldVit.
(oposição ao térreo: 811.039 - Mar'de
exploração
da
marca
Lubrizol
reCia.
União
dos
Refinadores
AçuTermos com eidgênclas a
Régio).
gistrada sob o n9 230.=4 de proone- car e Café - Oposição ao termo nú- es:Revel
~Prez
Ind. e Com. (oposição
da de The Lubrizol Corporation, es- mero 819. 743 - Marca São Pedala ao termo:S.A.
812.633 - Merca: Jeca).
Ea 490.704 --Carlos afttod Metia tabelecido nos Estados Unidos da Orniex . A. Oroanização Nacional
Incisa Retinidas Vidrobrat Ltda.
Rio, 4 de janeiro de 1968
América, e. em favor de Produtos de Importação e Exportação -. opo- (oposição
ao termo: 812.776 - Mar.
Químico* Lubrizol do Breai) Ltda., sição ao térrao 819.771 - Marca CoCo- Ciais).
.
Republicado por ter saldo com fs- estabelecido no Brasil - Averbe-se o ruja.
•
correctSes ao D.O. de 9 de dezem- contrato te exploração.
Xaile:Mios
Mècoca
ELA. (Oposição
bro de 1967, 1 e 2 de janeiro de Por despacho do Sr. Chefe da Se- Indústrias Granfino 8. A. - OPia ao térreo n9 813.831 - Nome Com.:
termo
805.880
Maca
Q
tição
lio
1968
ção, foi mandado averbar o contrato' Fino; tarro° 812.347 - Marca Pari- •
Melhoramentos Oeste Cataride exploração de marca Anglamol, nha de Mandioca Parafina,
nense catnoca).
registrado sob o ag 213.594, de proCompanhia Brasileira de Moldada
Expediente das D1v1s8es
priedade de The Lubrizol Cortara- a Trotil El. A. Pios Cabo e Materiais lamelas (oposição ao ter= 813 409
Isolantes
~hão
ao
termo
nú"Seçaeg
Mare,a: 'Pln-Poin).
tion, estabelecido nos Estados Uni813.877- Marca ailectra: Orda. da América, e emm favor de Pro- mero
ria.
nai
Ver
Marca
EI
4
ectra.
Balsa (oposição - ao termo:
Sanaa
_
dutos Químicos Labrizol dn Brasa, ai- e. A. Indústrias Votorazitlin - 815.449 -Mareai deferidas •
Marca: Badra - Termo n9
mtiada,
esslabelecido
no
Brasil
4
Marca
Oposioão ao_ tairmo 816.7 5
815.449 - Marca: Badra 'filante
N9 494.628 - liritapedra - BritaAverbe-se
o
contrato
de
exploração.
Voalfil.
815.449.- Marca: 13adra) .
pedra S.A. Pedreira e. Materkas de
Por denitcho do Sr. Chefe da Se- Perftimaria fland-Dar ' S. a.. - Anderson. Clayton & Co
Construções - Cl. 18.
Edi- ção, foi alsodado averbo- cosmto Opookao ao termo 811.247 a. Neste i1 Com. (oposição ao O rMO: 513 999.
Educacional
249 508.639
de exploração da marca Fla gyl, ré- Bourbon Malhas- e Confecções Ltda. - Marca ariana) • •
Cl..
tara rdneacilOnal 8.11.
•
R,e,staurar,do te ' patente,

N9 528.382- 'Mon - Gustav Rasas
ir Cia. Ltda. - Cl. 8.
559 544.512 - Corintho - Cia. Fiação e Tecidos Lanifido Plástica .
Cl. 37.
1149 553.887 - Dioalube - Dinalube Lardoline S.A. Ind. e Com. Cl. 4.
559 555.383 - Túnel do Pasmado =Marcenaria e Carpintaria Túnel do
Punindo Ltda. - CI. ha
Insígnia comercial deferida
Cara /Dama S.A. - Vs. 1, 2; 4, lã
Na 1533.883 - Casa Hapert tS.A. 31, 46, 47 - Art. 95.

k

cit.• RIO OFICIAL (Seção III)

Quarta-feira 10

Mit Criolo - Teihno: 311.579 Canadian Hoechst Ihr..1,•,-1 (o.;.nsi .55o Vi
S.A. Ind .:. .1;! , ::,) ida q ). Ma ar ..z,:o
çao ao térmo: E03.976 - ,.• f • • Are
ao 4, s 81.:.: 618.'•37 .- J.:artan).
(o;ost- ca: Selcta l •
Brim,
-1,:xca• M.
cao ao tenho: tba.090
Armaç rlr. .: d e' Aço Frol . et S.A. opoE. P.) sição ao L .:110: 814.797 rca:
Main) Morris lr ^Orpo. .:cl (oposi- Anc,bel).
ção ao termo; 843.(,51 ParDibra S.A. Ind. e Com. (opoaição
liment) .
ao te:mo: 814.735 - SaThe Nippon Toki Ke.isha Ltd. (opo- dibra) .
- Marca: h Edrora Abril Ltda.. (o.u(Ação ao
sição ao termo:
N)
trino n9 813.4 :j3 - Marca: "13" - Têrmo: 803.858 termo: 814.411 - Marca: Roje).
obiongo, .
Incafé Ind. e Com. de Gafes Fino/
Abril Cultilral 14.1a. (opos!çáo ao

Cooperativa de Laticínios de
tr"cinioSapucai Ltd•. onosiçao au
tértno: 810.223 - Marca: Colar I;V.tudo).
Companhia Procletos Quir . tcos ra•
brica Belem (oposio ao termo -n9
8! 1 . •-;1 - Ia: ca Capoluc Térnv
811.23 - Marca: Sapuluk - Tênno:
V.rn.o
811.235 - Mana:
n e f 11.3)4 - Marca: &mona mo n" 811.232 - Marca •apoluz).
Pirai S•c‘.età Per Azioni toposiçfaz

Filar Arzne"mittel

Jítileiru de 1961.3
••••••n•

IBIA - 1m-AM-J..1 r:1 • !liiittre t) 1 : • er.3

Parr1rar.o
-

.•

•
zt

•

A ;Wel: '

mo; 7.6.1G3
mo: 7,);3.104

,

.• . )

.

-

•
r'-si

1 erreI.-a
térnu: L;;;.7113 2.1ar,inl
Rosri S A.

1
•
1:5!1
• id. t..

J

de Bebleos (opo:::,.: o a..
a9
.
808.719 - Marc,:
Humble 0:1
ret::1.117, Co! ,...ny
(oposição ao te:rmo • 819 97 -Provenco).
Carroc e:rias Nicola S.A. Dianufstu- S.A. (opos:ção ao termo n 9 817.093 - termo: 814.738 - ',Zarca: Die1on9r10 Barolo S.A. Viti-Vinicola ft.): -st.
ras Metálicas (oposição ao termo n9 Marca: Lidar).
ção ao térrno: 806.1174 - Marca . Pa•
Agrícola,.
808.852 - Marca: Nlcola - Termo n9 Roger et Ciallet (oposição ao teimo.
rolino).

808.641 - Marca: Nicoia).
811.553 - Marca: Hem' D'Aciour).
Banco do Estado do Rio Cirande The Nippon Toki KaLsha Ltd. (opodo Sul S.A. (opoaiçãc ao Urrai" n9 sição ao termo n9 809.857 - Mar812.658 - Marca: BEELG).
ca: N):
Ernasto Neugebauer S.A. Irada. Papelaria Ftecord S.A. Coai. e Ind.
Reunidas (oposição ao terno afano- (oposição ao termo )3.3 808.121 - Marro: 813.329 - Marca: Talco de Ouvoi
7a: Emblematica Itrtno 808.120 Canadlan Hoechst Lindted (oposi- Marca: Emblemática - Teimo 808.119
ção ao térnio: 808.982 - =dama: Re- - Marca: Emblemática).
tal».
8.A. Inda. Reunidas F. liatararsa
Sindal S.A. (oposição ao termo: (oposição ao termo: E.07.829 - Marbeachraenkter Hattinsg (oposição ao ca: Familiar).
termo: 808.858 - Marca: Oripaler).
Companhia Usinas Nacionais (opo1108.198 - Marca: .L.11.).
sição ao termo: 810.750 - Wrea:

r-1

Plástic • Révea S.A. (oposição ao
Monoflexi.
terinó: 778.513 Toho Rt..7oh Co. Ltd. (eposisolo ao
termo: 8013.147 - Marca* :laçou Termo: 803.148 - Marca: Bailou Termo: 808.143 - Marca- Baslon Térzno: 908.144 - Marta: Beslon Termo: 808.143 - Marca: Beslou Termo: E08.142 - Marca: Bobina).
Companhia Brasileira dge Chocolates (oposke4 ao termo: 8124 .19 Marca: Crezalno).
Produita Alimentairea S.A. (oposição ao termo: 813.428 I-. Marca: Sete
F.strélaa). •

Amplimag Ind. e Com. de Coilvô.
les Automáticos Ltdel, (oposição ao
termo: 802.284 - Marca: IIorado(or
Dimer),
American Radiator Sa Standard Sanitary Corporation (r4osição ao lar.
mo: 810.410 - Marca' Lar Ideal).
Ftobapharra A. O. ( n.at...5.0 ao termo: 800.203 - Marca: Superon).
Retificaedo de Cliché

NO 516.1.29 - Penal sociedade
minisCadora de Ihns fi A. - marca:
Pertal - Ciam 98 - Cliché publica..
do em 9-1-82.

Consolidação das Leis do Trabalho
Alteraçõna do Gee. lei m • 229 28447
DIVULGAÇÃO ti. 11007
PREÇO: !Uri; 04,0
A VENDA.
Na Guanabara
Seção de Vendas Av. Rodrigues Abras. /D
Agência Is Ministério da Fazenda
Atendase a pedidos pelo Serviço c* Reembehe Postai
EU Brada

Na Sedo
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strial
PubileaçAo feita de neórdo com o art. 109 e teus ' parágrafos do Código da 'Propriedade Industrial

TERMOS DEPOSITADOS
• EM 4-9-67
N° 825.022

Ne

825.027

•
pele, aforaatisadores de perfwney-cos.
méticos, dentifrícios, desodorantes, estratos (Perfumes), pastas dentifrício,
II
pastai • para barbear, pastas para cabo!,
T A T TJ I
lo. pinturas, para cabelos, bigodes,, barbas e pestanas. polidor de unhas, pórna. •
Industrie. Brasileira da não medicinal para cabelo. Sabbeps
para, barba, shampoos e tinturas para
cabelo
Requereno: Tatui» Comércio e Representaçõeá Ltda.
Ne 826.794
Local: São' Paulo.
•••
Classe: 36.
YESIITAII BRASILE
. IRO D.
Artigos na classe.
MUS
DE^
lufem: n'
N• 825 .034
Requerente: Rádio Reoard S.A.
Refreseaatet
Local: São Paulo
~sol
Classe: 32
Artigos: Festival celebrado anualmente
EFERVESCENTE
e transmitido pelo rádio, televisão e
apresentado em teatro
N°

Requerente: Chocolates A Sultana,
Local:" São Paulo.
Classe: 41.
Artigos: balas.
N° 825.028

825.033

"111E1

Ne 826.795'
ror, Imwr
Requeren ...: indústria Pereira 6, BePESTIUD DO 843133.4
nedeti Ltda.
LimiRequerente:
Doces
Constantino
Eatabeleodo em:
Classe: 411
• Industria Brasileira
Requ
' crente: Rádio R,ecord S.A.
tada.
•
Classe: 32
Requerente: Chinzon's Magazine Li! Local: São Pauto.
Artigos: palmito.
Artigos: Refresco .citrato 'lamacenta,
Local: São Paulo
mitada. •Artigos: Festival celebrado anualmente
granulado ou em pó da classe 43,
Local: São Paulo.
No 825.023
e transmitido pela rádio, televisão e
Classe: 36.
1•19 825.035
, apresentado em teatro
Articos na classe.
• DE SOUZA
149825.029
N's 826.796-813
goozott noothure-~
' VASCONCELOS
DE omastuiggiw..
w
4/
'Requerente: De Souza Vasconcelos
nffilmn•n•

malQuis

Ltda.
Local Estabelecido: Guanabara,
Nome Comercial.

Sociedade
Requerente: aSocicom
Civil de Comunicações Ltda.»
Local: São Paulo..
Requerente: Restaurante e Mercearia
Marímés Ltda.,
N° $25.036

Industria Brasileira

Local: São Paulo.
Casse: 41.
Artigos na classe.
DP 825.030

N° 825.024—
CARINHO — COE=

PARA CRIANÇAS LTDA..

ite

.CASA AZUL st,

Nome comercial:
Requerente:
Distribuidora Paulista de
"REIVII06
Crianças Ltda.
Aluminio
Local estabelecido — Rio de jaLocal: São Paulo.•
Industria Brasileira
neiro. •
_
28
15
Classes: 8 .-- • 11 — 14
Nome comercial:
—.
Titulo.
Requerente: Auto NPosto aReivilo» Li1nT° 825.025
mitada.
TERMOS DEPOSTTADOS
Local: São Paulo.
EM 6-10-67
_Classe: 47.
N• 826.792
•
Artigos na classe.
TRIGUEIRA
N° 825.031
Requ.,..nze: Carinho Confecção para

INDUSTRIA BRASILEIRA.

Recu -rente: Panificação Trigueira Limitada.
Local Estabelecida: Guanabara.
aasse 41.

-

•

Artigos: Substancias alimenticias e
seus preparados Ingredientes e alimentos.
N° 825.026

Requerente: Chocolates A, Sultana.
Local: São Paulo.
Classe: 41.
Artigos: balas..

Requerente: Rafael "Waaserrname
Local: Guanabara
Classe: 32
Artigos: Revistas, jornais, álbuns, uauários, calendários, catálogos, histórias,
vros, novela radiofónicos ou não, boletins de informações, prospectos, fotonovela, histórias em quadrinhos programas jornalísticos, humoristicos, radiofônicos e de televisão, ''''scripts",..
"skter, peças teatrais e Cinematográficas
' Classe: 1 •
Artigos: Produtos quimicos para fins
S013ERANA — SOCIEDADE
Industriais ,dentificos, e fotográficos,
Solventes, removedores, lacas, tintas,
Indústria
TÉCNICA DE
pós metálicos, para tintas ácidos para
Requerente: jurgan Cristie Ltda.
uso nas manufaturas e LÀ:Utile:a em
LTDA.
Local: Guanabara
gerul, álcalis para uso nas manufaturas
e fotografias, sais para uso em manuRequerente: Soberana — Sociedade
Classe: 48
faturas e indústrias, composições para
Técnica de Seguros Ltda.
Artigos Desodorante bucal
impedir e remover incrustações de cal-,
Local: São Paulo.
deiras -de vapor, Untas de asbestos,
Classe: Nome Civil.
N° 826.793
aas de películas sensíveis á luz, chapas •t.
N• 825.032
séeas preparadas quimicamente para fo•
tografias, vernizes, celulóide para foto"
grafias, composições para extinguir ia.
cêndjos, composições e correntes para
." SANTA. liOSATZA
.•-•
impermeabilizar e para o tratamento de
tecidos, de artigos de couro de madeiras
Indústria Brasaeira
e têxteis, composição para dar têmpera
Requerente: Auto Viação Santa RoRequerente: jurgan Cristie Ltda.
aos metais, meios para 0 tratamento,
sana Ltda.
-Local: Guanabara
para escurecer e curtir couros, óleos de
Local: São Paulo.
• Classe. 48
pintura para impedir a correção ou
Casse: 50.
Artigos: Aguas de alfazema, águas de oxidação de- metais, córes para pinta..
Artigos: Transportes coletivo de pas- beleza, -águas de lavanda, águas de ro- ras industriais e arquiteturais, esmaltes,
sayeiros.
sas, águas para o embelezamento da fixadores fotográficos, fluidos para 010

amos
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detecte metais, produtos para endure- tográficos, didáticos, elétricos de co- árvores de natal, bibelots, coroas de 1 leite, leite para laticinioa. leite em pós

;imanto e solda, glicerina, gêsso. óxidos mando e de incêndio fotográficos, ga- advento, estátuas, estatuetas, estatuetas ' nteiga, queijo, margarina, azeiws„
zeificadores, Isotérmicos, medidores, pai- para adômos, para fins artisticos. es- óleos comestiveis. gorduras. banhas,
metálicos
teurizadores, protetores contra incandio, tampas, gravuras, frutas de vidro e de café. substitutos do café, dia, açusar,
Classe: 2
Artigos: Substancia químicas e produtos pulverizadores, retificadores, refrigera- louça, figuras' de ornatos, figuras para melado, mel, farinhas alimenticias, mas.
asados na agricultura, sivicultura, na dores, distribuidores, verificadores, coa- enfeitar .bõlos de aniversários, de bati- sas abalroa ias. condimentos. !nasal,
horticultura, na veterinária, e para de troladores, copiadores, peças para ias- zados, de casamentos e de outras quais- sal, cevada, aveia, aveia pilada, arroz.
fins sanitários: — Desinfetantes, ferti- talação, cigarras, sirenas, campainhas, quer come,morlações, imagens, manequins sagú, tapioca, cacau, aranita. chocolate,
lizantes, do solo, inseticidas, gennicidas, buzinas, apitos, acumuladores, bobinas, para fins de revestimentos, manequins, doces, confeitos fermento, fermento ema
herbicidas, fungicidas, carrapacidas, mi- chaves elétricas, comutadores, sondai- molduras para quadros, obras de piti- pó. preparadas para dieta, rações para
animais, alaachofras, aletria, alho, astura, painéiF, suporte artlsiico para
crobicidas, defumadores, sabão, remé- sadores, interruptores, fusiveis, pilha e
vitrines
pargos, aintdo, amendoim, mama ta,
dios, vacinas, unguentos, óleos, para resistência elétricas, instrumentos óticos
=elidais, avelãs, azeitonas, batatal,
Classe: 28
fina veterinários, e adubos, meios para como binóculos, binóculos para teatro,
combate de animais. e plantas nocivos, lentes e microscópios, óculos, lunetas, Artigos: Arterytos e produtos aaabados balas, biscoitos. bombons, bolashas. h :u.
agentes germicidas, e esterilização, de- televisores, refrigeradores, gravadores, de origem amimai, vegetal ou mineral: nilha, camarão, canela. caramelos, ri.
sinfetantes, preparados bigênicos, de la- tocadores, alto-falantes, aparélhos ao- — Flores artificiais, palmilhas para sa- vo. cereais, cominho. creme de leite, ,revagem para mulheres
noras, torradeiras, aparelhos de mexer patos fabricados de material plástico mes alimenticios. croquetes, compcsa
Classe: 6
espumado. de celulose (celulóide). e ou- canjica, coalhada, castanhas, c e!.. !a,
Classe: 9
Artigos: Máquinas para cosinha, para Artigos: Instrumentos musicais e suas tros materiai sintéticos, como descansos condimentos para alimentos. colora .•aa,
cortar pao, para varrer, para a iradúspartes integrantes, inclusive cordas
para escóvat de dentes, saboneteiras, doces de frutas, essenc:as, ervilhas, en.
iria de alimentação e para a indúsClasse: 11 descanços para pentes, mattegueiras, ar- xovas. extrato de tomate. féculas. fio.,
tria química, para produção de óleo, Artigos: Ferramentas, ferragens e cute- figos torneados, entalhados, e tecidos, cos, farelo, figos. frio . frtitas naturais,
para a indústria de laticínios, para a lana em geral: — Peças para instala- enchimento para ombros de celulose e glicose, goma de mascar. granaloa. g . ão
indústria de papel e indústria gráfica. Vias, torneiras, chuveiros ,punhos para de material sintéticos espumado, coroas de bico, hortaliças. erva mate, laisc.sias,
para a fundição, para tecer, máquinas banheiras, • toalheiros, ferramentas cai- de advento. seguradores para cortinas, lanches. leite sudesado. lentilhas, made costura, de fresar, de furar, de polir, xas para ferramentas, foices, gadanhas, bandejas. pratos, xícaras, baldes, tinas, canão. mostarda. ostras, ovas. pães. Os
de serrar, de limpar, de triturar, de armas brancas, iechaduras guarnições, vecla-gótas. placas letras ovos e co- para pudins. pisklas. pimenta. pastilhas,
arojar, de resfriar, de secar, de lavar, para janelas e para po-tas, artigos de guiados para recomendar, algodão de pizzas. pudins. remira ..o. sardinhas, san.
de passar, e de enxaguar, autom atos arame, artigos de chapas, âncoras, cor- celulose, artigos de madepérob. artigos theehes, ,opas enlata:ias. sorvetes, torde lavar, cerarifugas para roupa, máqui- rentes, esferas de aço, artigos e ar- de cortiços. de chifre, de casca de tar- radas. tâmaras. talharim. tortas, torreie*,
nas de combustão, máquinas sorveteiras, mações metálicas, para montarias, sinos, tarup , de dam d-. âmbar, recipien- tamanho e vali-tare, ramas, ats.
panificadoras, urdideiras, amassadeiras patins metálicos, ganchos e olhais, cai- tes, caixas, taniaas, chapas, tubos ar- péts. aramar..., Fke-a„, fubá . d.cs a
onleiras
e miaturadoras e distribuidoras de con- xas de metaL vasilhames, latas para ga- golas, descansos para copos, caixas de
creto; compressoras, construtoras e con- solina, r para óleo, peças de metal, alimentos, estojos, tijelas. copos, pires.
Class e : 42
servadoras de estradas, mineradas, cor- trabalhadas mecanicamente ou manual- garfos, colheres, pratos, estoks para Artigos: Ca. rve: is. ainhos e outi:ss betadeiras movimentadoras, deseinpalha- mente, recipientes de alumínio para via- óculos, cestos para pão computeirsis, bidas
alcOolicas o.i fermentadas:
dotas, debulhadoras, descasdoras, en- gens, caixas metálicas para agulhas, vasos, lustres, abat-jours, castiç is, Iam- Aguardente, aperitivo', bagaceiras. Ita.
.sacadeiras, brwndoras, catadoras, clas- cabos de aço, grampos, seguradores para piões e lanternas para adõeniss. espana- fidas, brandy. bitter. cidra. conhaque.
sificadoras, elevadoras, ventiladoras, e cortinas, panelas. bandejas, baldes, ti- dores, artigos de âmbar, adórnos de , famas genebra, ruim. qium. kirech, kum.
secadoras, pulverizadoras e desintegra- nas fôrmas para Mano, peneiras ta- chifre, capas de dina para colchões. mol. liaóres. panahes. sodea e ilisque
dores, moinhos, aparelho de soldagem, lheres, veda-matas. Instrumentos para cordel e tripa. facas, frutas astificiais,
Classe: 43
tornos de bancadaa, bancadas de tra- estábulos, jardins e agricultura, plaaas. guarnições' de celulóide pára montarias lArtigo-.: Aguas mineras natural ou arbalho, rolos, cilindros, pistões, válvulas letras, clichés, chaminés, carros de traio,
' Oficiá: sodas, sifões aatias tônicas. 1.1in.
Classe: 31
▪ suas partes, jogos de moinhos. tur- abridores de rasca em parafusos, abo- Artigos: Tendas, lonas, comias de aer-ales, refle gas.,sos ou nac.+. es.
bines, escadas rolantes, escavadoras e toadores de sapatos, armações de metal transmissõdi, cordoalha e barbante, nia- pumantes ou não. naturais ou artifi.
duramos
para escadas e janelas, adõrnos de me- teria' de vedação e manguaira: arruelas. dais; xaropes se áltool para refrescos,
Classe: 7
tal para sela arreios, afiadores de metal, canaletas, aUlhas, tampas, tawrões, ga- de frutas. de floras. cie raizes. de seArtigos: Máquinas de agricultura, e alavancas, alicates, almotolias, ancinhos, chétas, ratingotes, tubulações. válvulas; mentes. de plantas. ou de essialcias:
horticultura e suas partes integrantes; armador de rédea, arrebite,. arrooelas, barracas e campanha. corbertores e
de estratos das mesmas e extra.
grandes instrumentos agrícolas; nomea- lâminas, brocas, bacias, bigornas, bo- coberturas de lonas .tuho, de ato para tos, naturais ou art:fts laia: refrescos de
damente: arados, arrancadores mecâni- tões puxadores, braçadeiras, bules, calimão, de larani.: de tamarindo, de guavedação
co de batataa e beterrabas, aparelhos nivetes, borboletas, cabides, caçarolas,
raná. de hortelã, sie abacaai. de anaClasse: 37
d eempilhar, enfadar e enfaixar palha cadeados, caldeirões, canos, castiçais, Artigos: Çobertos, especielmente cober- naz. de grosalha. de cajú, ou de outras
e feno, aparelhos pata engavetar milho, chaleiras, chapas metálicas. chafari tores par cama, colchas pare camas, frut:•,s em plantas, guaraná. rspumante,
cortadeiras mecânicas, distribuidores me- zes e cinceroa, enxós, enxadas. estojos colarinhoa, fronhas. cobertores para augranadina e capilé
canicos de estrume, estripadores maca- de metal, facas, facões, ferrolhos, fil- tomóveis. cobertores para sofás, capas
Classe: 46
nuos, desturroadores para a lavoura, tros, ferros de engomar. forcados, para automóveis, adredona, guardanaArtigos: • • Artigos e pr.,,,..rções para
debulhadoras, escurificadores mecânicas, goivas. Instrumentos de podar, de
panos para assentamento, panos conservar e polir, preparações para
a
maquinas de adubar, maquinas de co- furar. de aparar couroa, de coldar,ipara copos e para pratos. panos pra
lher, algodão, máquinas amassadoras, jogos de serra, chaves de parafuso. enxugar, . panos para lavagens, roupas lavanderia: — Ceras para polir e ton.
para fins agrícolas, máquinas para aque- limas. latas de lixo, louças de metal, de cantas e roupas de mesas; toalhas, servas, móveis e as ,:oalhos. prepara.
cimento de flua agricolas, maquinas comum, machados e machadinhas, espacialinante toalhas de hanhs e toa- dos para polir e cons.--vau' madeiras.
metais e olSetu.s, algodão e fia.
combinadas para sachar e recolher ba- maçanetas, martelos. molas, navalhas,
lhas cl rosto
nelas para limpar metais e imivels,
tatas, máquinas para abrir canais de perfil:adotes, plainas, pes. pás, parafuClasse: 39
irrigação. máquinas combinadas para aos. pregos, pratos, puxadores raspa- Artigos: i Artefatos de borra }mae de terial de limpeza. palha tie aço, panai
ceifar e engavetar, máquinas para fazer deitas, rebites, refletores, ripas, serrotes, guta-peraha: — Pneumáticos e câmaras para limpeza. panos p.lra esfregar, pa.
cevadinha, maquinas para colher arroz tenazes, tesouras, irados, tachas, ambos, de ar pmra veiculos, luvas para lava- nos para enxugar. panos para limpe.
e lúpulo, maquinas de cortar raizes. tanques, torquezas, trilhos e verrumas. gem. artigos sanitários, chupetas, aspe- za úmida. céras, meios e preparações
para a limpeza e rons .s rx ação de coumáquinas e maquinismos de debulhar,
paliteiros, baixelas
cialmente chupetas para garrafas e chu- ros, céras para a•soalhos. velas, ais.
para ensacar e atar, máquinas insetiClasse :21 petas de anel, tiras de borracha, corfugas, máquinas regadeiras, mondadei- Artigos: Veículos e suas partes inte- relas pata sapatos, argolas, bocais, bi- bões, produto.: para lavar, produtos pa.
ras, máquinas para picar forragem, re- granias: — Veículos terrestres, aéreos, cos, bicos para mamadeiras, Damas. va- na tirar manda-s. buchas, buchas para
bocadores com máquinas e Instrumentos aquáticos, automóveis, automóveis pe- soa, cordões maciços, fios, lisos, cabos alisar, limpar e polir, anil, goma para
agrlcolas perumtávea para o trataruen- guanos e adequados para embarque, para ferramentas, chapas, cápsulas. sal- engomar, sabões de massa, pomadas
to do campo, das plantas, combate aos motocicletas, bicicletas, carros para cri- tos e solados. dedeiras. desentapidores. para calçados e para capotas de autoalatinais daninhos e colheitas, aratores onças, carrinhos de mão, auto-cana- esteiras, encostos, esferas. esguinchos, m' lie'a, liquidos para limpar tecidos e
couros
agricolas
nhões, barcos, caminhões, carros, car- guarnições para móveis. penas para bu- — ---••• •
Classe: 8
roças, carrocerias, lanchas, barcos, ca- amas, Nelas. cibos, tampões, braçadaN" 326.816
Artigos: Instrumentos de prasição, cien- minhões, carros ianques. carro-tratores. rio. assentos para cadeiras, rodízios.
tificais e aparelhos de uso comum: — carros-berços, carro-irrigadores, carros. cordas, correias. tapétee capar. ho:t.
Aparelhos da iluminação, lâmpadas elé- carroças, carrocerias, motofurgões, re- amortecèdores, guarnições para arreios,
tricas, lainpeers, lantarnas, lustres to- boques, triciclos, isoleis, troleibus, va- luvas piirri esgrima. nadadeiras, varrias
madas. fios, aparelhos de aquecimento, gões: aros para bicicletas, amorteceClastc: 41
de refrigeração, de secagem, de venti- dores, alavancas de câmbio, breques, Artigos: Substâncias alimentícias, inlação, de pesagem, de sinalização e de chassis, estribos, eixos de direção, freios, gredientts, e essências alimentares: —
fiscalização, de filtragem • de rádio- para-choques, para-lamas, para-brisas. Carnes; presuntos, linguas, salsichas.
difusão. aparelhos de rádio, de reação, retentores, de óleo para automóveis. chouriços, salames, mortadelas, patos,
de reprodução, ampliadores de som, ralos para bicicletas, radiadores para linguiças, patés, lombo, ataque, peixes
CORSO PARA MOTORISTA
megafones, microfones de solda auto- veículos, varetas de contrôle do afo- conservtadog, bacalhau, atum, carnes
mática, de telefonia sem fio, televisão gador e ace.erador, tirantes para vel- conserVadas e carnes sécas, tripas, exRegue:este: A. J. M. Vicente
sem fio, de te:evisão, atiarallios físicos.
e ' •s, varais de carros
tratos $ conservas de carne, peixes, fruLocal: Guanabara
químicos, eletrataenicos. aoarelhos e InsClaNse: 25 tas sêcas e cri:st...Asa•idas ou não, legumes
Classe: 33 e 50
trumentos para mudição, sant lavar cas- Ar: a: Artigos els .-aa r árvores de em corsaeivas. micii3 de fiutais, gelatiGénero de Negócio
so,. para Eg togratia, aparento. dilema- natal artificiais ou nau, enlates para l,aas defrutas. gsléias de frutas, legumes.
Título de estabelecimento
/s

pOS,

1,7 tikot,
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.~NWIMMEN

•
N9

826.514

/krt.

826.820-823

N9

827.527

a!

ALBRÁs

N9 827.385

H

Ind. Brasileira

ROTO PAZ

INDUSTRIA BRASILBRA

Requerente: Butantã Pinturas Ltda.
Local: São Panác
Requereate: Algodoeira do Brasil Com.
Classe 50
Artigos; Pinturas em Prédios
e Ind. S.A. "Algcbrásh
INP.,BRASILEIRÁ
Local: Guanabara
N9 827.529
Classe: 4
Artigos: da classe
Requerente. l'atung flostUlo Ribeiro
PAULICÊIA
Classe 23
Local: EN1 Paulo
Ind. Brasileira
Artigos: da classe
Classe , 4
Artigos: aspiradores cle põ, batedeira*
Requerents: indtstria e .Comércio de domésticas, chuveiros elétricos, einem
Nos. 526.821-822
Panificação Pulicéia Limitada
radeiras, exaustores, liquidificadores o'
Local: São ,Paulo
.
ventiladores
Classe 41
N9 827.336
Artigos.: Pão

Requerente: Rafael Wassermann
Classe: 49
Artigos: jogos, brinquedos, INDUSTRIA BRASILEIRA
•
petrechos e artigos para-fine esportivos: — Escevas para massagens. Requerente: Algodoeira do Brasil Com.
e Ind. S.A. "Algobrão,"
esferas de aço, patins, carros e carro-.
Local: Guanabara
cinhas para bone•-as crianças, redes
Classe: 4
desportiva., artl !ps de alumlnio para
Artigos da classe
esnortes, cartas de logar, cargas de
Classe: 23
riNs de ar. carrinhos, bercinhos, aviões.
Artigos: da classe
patinetes bonecas, bonecos, bolas para
esportes de todos os tipos, raquetes, peN9s 826.824-825
tecas, baralhos, xadrez, espingardas e
revnlveres de brinquedo, luvas desportivas, rêdes para logos desportivos, dardos, discos, pésos, arcos, setas, vareINDUSTRIA BRASILEIRA
tas, velocipedes, argolas, aros, brinquedos mecenicos, ganchos para pesca,
halteres, i0g03 de raquete, linhas para Requerente: Algodoeira do Brasil Com.
pesca. plaquetas para ginásticas, de
e Ind. S.A. "Algobrás"
massagens e de esportes. especialmente
Local: Guanabara
esquis, trenós, patins de rolos, raquetes
Classe: 4
para tênis, tênis de mesa e para peteArtigos da classe
cas, espansores
Classe: 23
Artigos da classe
N9 826,815
TERMOS DEPOSITaDOS-EM 12-11-67

ALLRAS

ALGOBRASA

RAmtLANDIA

INDÚSTRIA BRASILEIRA

" CONTAR-CONTABI
LIDADE E REME
SENTAÇOES

Requerente: Agrícola ,Larailándia Ltda.
Local: Paraná
Requerente: José Ferreira Camargo
gasse: 4
Local: São Paulo
.
Classe; 33 — Titulo
Artigos: Fibras de rami em br:sto
N9 827.525
149 826.817
SARAJAX H

PADRZ MACHADO g

ind. Brasileira

Requerente: &trajas — AdministraRequerente: Empresa Comercial de En- ção e Corretagem as Seguros Ltda.
Local: São Paulo
genharia Ltda.
Local: Minas Gerais
Classe 50
Artigos: Administração e Corretagem
Classe: 50
de Seguros
Artigos: Posto (te gasolina, com serviço
N9 827.526
de lavagem e lubrificação de veiculo*,
estacionamento diurno e noturno para
88 OS BRATMOS °
veículos
Braeileira
149826.818
EMPRÉSÀ. COMICIAL D3
"
MGEBILA_RIA.
Empresa Comercial.de Engenharia Ltda.
Local: Minas Gerais
Nome de Enaprèsa

Requerente:

N9

826.819

FREIOS VARGAS — SINONII40 DE SEGDRAKA

'Requerente: Máquinas V argfri S A.
Local: São Paulo •
Classe: 21
Género de Negócio
Frase de Propaganda;

N9 827.530
"

OLYMPIC h

Ind. Brasileira
Requerente: Yenclo S. A. Comércio,
Importação e Exportação
Local: São Paulo
Classe 49
Artigos: Molinete, caniços, anxõis,
cordas de tripa Para Pesca, linhas
para pesca, lides para pesca, iscas
artificiais, tarrafas, varas para ,pesca,
••••.,

149 827.531

• BARRA BRANCA

Ind.

amaSileira

•
MEM *DE $A
IND.

BRASILEIRA.

Requereae. E.ietronica Alem de 111‘
Limitada
Local: São Paulo
Classe
Artigos: rádios em geral, tocadi4cos,
televisão, aparelhos receptores trariaminores de sons alto-falantes, chassis, bobinas, antenas, microfones, válvulas, aparelhos de intercomunicação,
~padas, plugs, chaves de tomadas
e transformadores
N9 827_537
11,

Requerente: Cordeiro 8, Pedroso
Local: São Paulo
Classe O.
Artigos: Salame, samiches, onntadela,
presuntos, roz-bife, queijo, toucinhos,
Nb, BRASILEIRA
carnes verdes. linguiça, paio, thOurieo.
e
patés
banhas
'
Nv 827.532
Requerente: Indestria de Tedidos a .
Malhas Equador Ltda,
Local: São "atuo
Classe 36
RIO DE DIFICULArtigos: blusas, vestidos, casacos,
manteaux, paletós, coletes, capas, pagDADE DA LINGUA
noir, pulôveres, chales, combinações,
PORTUGU2SA 0.
salas, soutiens, maillots, calças, camisas, camisolas, cuecas, ceroulas, pija.
Ind. Brasileira
mas, melas e lenços
N9 827.538
Requerente: Lisa — Urros trradianta s. A.
Local: São Paulo
Classe 32
Artigos: Livros
2,79 827.533

EQUADOR
7
1

"is CONTABILIDADE
FISCOTEC
.

Requerente: Contabilizada& Pitootee
Sociedade,, Anónima
1NO, E3RASILEIRA
Requerente: Feliz Martim
Local:
São
Paulo
Requerente:
Inuboozaki Comércio
Local: São Paulo
Classe 33 — Títulos
Indústria Ltda.
Classe 32
Local: São Paulo
1
Artigos: Pegas cinematográficas, peN9 827.534
Classe 8
.
ças teatrais, programas de televisão,
Artigos: antenas, a quecedores, aspirasuplementos juvenis e ilustr ados. Prodores, balanças domésticas, chuveiros
gramas radiofónicos, almanaques,
elétricos, enceradeiras, ferros elétzioos
agenda., boletins, boletins impressos,
de engomar e passar, fogões, gela.
folhetos, jornais, livros e revistas
deiras, liquidificadoree, máquinas foto(01•n••
1
gráficas e cinematográficas, rActioe,
N9 827.528
televisões, toca-discos, e transformaBRASILEIRA
dores
/ 1VANA
149
827.639
Ina, Brasileira
Requerente: indústria e Conlêrõl0
Confecções Famostil Ltda.
Requerente: Creações Ulula Ltda.
• FLORESTA Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe 36
Ind. Brasileira
Classe 38
Artigos: blusas, vestidos, casacos,
Artigos: Aventals. blusas, blusões, ca- manteaux, paletós. coletes, capas, P eg- Requerente: Coferol Cia. Fernando
sacos, cachecols, combinações fraldas. noir, pulôveres, cbsles, combinações,
Polense de Óleos Vegetais
dominós, pijamas, meias, fna ri nb os. salas, soutiens, inallots calças, camiLocal: Sá_o Paulo
soutiens, calcas 0. aenhetal o erten sas, cami,o,as. cuecas, ceroulas, pijaClasse 41
artigos: óleos vegetais
ças, casacões, luvas 'e vestidos
mas, meias e lenços

FAMOST1L

Quarta-feira 10

N 9 827.540

2 AMIGOS
Indo Brasileira

DI2R10 OFICIAL

_
tes integrantes, botes e suas partes
inces/antes, ',anos p.,ra 1,ticulos,
Dragues, calotas, cisna.as de ar para veientas, cam.onetaa e suas partes
tegiari,es catai:Inicies e suas partes
incessantes, canoas e suas partes
ipuntcE, carretas e suas partes ui-

(Seção III)
N9 27.549
CELIMARU
'Ind.)3PCSt1eira

Jane:rr, c

Ci 1

.1n111n

tes. jarras, jarros
cseritorio
sses
vatories, ledo r . .a 1 ce,

giicuazz,
outras ela:,
pais,eas iaa

p. ! i a

••

,i0

is. nia:i...n

L. .•..4)
:.•

.•

`•

•

•
hano, 010e; p..ra
1:,
., granie.. earrinnim Lie mao e suas
. .3 "C,..!:mar"
vi: para ca
Regai-rent( : Bar e Lanchss "2 Amigos p...r Led LteraLt.es. Carn.çzl3 c suas Requerente: Colifeceõi
Limic, da
po H.c.:, exceto
.1
partes inteurantus, carrocerias, carros
Limitada
Paulo
:
São
.
Local estabelec'xii
ou marf3n, puraInl.1
•.irrigadotes e suas panes integrantes,
Local: :Sãs Paulo
Cla ac: 12
00s para uso na uldásti
carros reisiques e suas partes inteClarse 42
Arilos: Colchetes, ded: is, fechos -,ateiros, pela:tilas virgisz p ralsraei,
Artigos: agua raen e, aperitivos, anis, srantes. cas.os de emaareações, chu- corredltos,
fivelas,
garras,
grifas
de
p:SIÇA eu p:n n1)1+
pas psra veicuios, chassis, aeslicabitter, brandy, conhaque, eeiselas. ties
• as de vercuios, direções de ici- metal ' para vestidos, ilhoses, lante- es, plombagina pluma pais i
fernot, genebra, ryn, licores,
joUlas,
missanaas,
presilhas
pós para moidasem, potes, ç cato%
sulca, curigiveis e suas partes unecom alcool. vinhos, vermoutes, vinhos grance.s,
,
queijeiras ris nas prcparatia i esteixos de direção cie
Classe: 13
espumante& vinhos quinados, voas, veiculos, magas,
mildees
preparados, revestimentos. roeixos
de
veículos,
elevadoArtigos:
Adornos
(eseeto
jóias).
pawhisky
res, embarcações e suas partes in- ra enfeitar vestidos, toalhas de mesa, los de imprensa, rosarias. sai:ahe
tegrantes, engates de veículos, esca- etc., agulhas para costurar, bordar cristalizado, selas, serviço: de café,
827.541
das rodantes, escotilhas, estribos de ou tricotar, alfinetes comuns, argo- serviços de chá, serviços de jataar,

VIMETJ
Ind. Brasileira

veículos, freios de veículos, fronteiras para veículos, fur gõ es e alias
partes integrantes, guidões para
veículos, ;jangadas, lanchas e suas
Requerente: Vimel Inciastria e Co- partes inegrantes, guidões para atamaios, lemes, locomotivas e suas parradrcio de Malhas Ltda.
tes Integrantes, manivelas para veiLas al: 85.o Paulo
culai, mastros, molas de veículos
Classe 38
•iitpii: artigos de vestuários e rou.. znotocargas e suas partes integrantes,
e suas partes integranx feitas em geral notadamente ma- stoscaaores
tes, para-brisas de veiculos pára-cholhas
ques de veiculos, pára-lamas de veí111n11n0
culos . pedais de cambio, petroleiros e
N9 827.542
suas partes integrantes, pick-ups e
suas partes integrantes, pneumáticos
MINI-LOJA
de veículos, radiadores para veículos,
trucks e suas partes integrantes, vaTnd. Brasileira
gonetas e suas partes integrantes,
para veiculos, carros motores
Requerente: Maria Luiza Vieira varetas
e suas partes integrantes, motocicleLocal: São Paulo
tas
e
suas
partes integrantes, motoClasse 12
furgões
e
suas partes integrantes
Artigos: argolas, agulhas de metal
para crochê, para tricô, máquinas de
N9 827.54d
eastsra e para bordar, alfinetes de
metal, botões para roupa, canutilhos,
Colchetes, dedais, fivelas, fechos corli TRANVILONIBUS
rediços, grifas para enfeitar vestidos
e presilhas
N° 827.513

SOOMANDU
End. Brasileira

las para vestidos, cortinas etc. (exceto quando jóias ou imitações),
barbatanas, botões (exceto de metal
precioso), abotoaduras de punho.
águas marinhas lapidadas, alfinetes
de asavatas corldon lapidado, chaveiros, correntes de metal precioso ou
imitação para pulso, correntes de
metal , precioso ou imitação para relógio, diamantes lapidados, esmeraldas lapidadas, medalhas opalas lapidadas, alfinetes para adornar vestuários, anéis, argolas para usar como jóias, balangandans de metal
precioso ou Imitação, botões de colarinho; braceletes, brilhantes, brindas,
braches, contas de metal precioso e
pedra: preciosa ou imitações, ouro ou
imitação, pérolas naturais ou cultivadas, pulseiras, prendedores de gravata. -rubis lapidados, safiras lapidadas, topázios lapidadas, turmalinas
lanidadas, turquezas lapidadas
Classe: 22
Artigos: Fios de abstida°, fios de
amianto para tecelagem, fios de 11nhas para bordar, fios de cânhamo
para tecelagem, linhas de coser, linha
Ind. Brasileira
de cintura, linhas de las para arochet; fios plásticos para tecelagem,
Requereu : Caztoceraa "N 'cola" rios •cta celulose para tecelagem, fios
de pêlos para tecelagem, fios de
B. A. Manufaturas Metálicas
plasticos para tecelagem, fios de
Local estabelecido: Rio Grande
rayon para tecelagem, fias em geral
do Sul
para tecelagem, fios plásticos para
Classe: 21
acelagem. fios de serzir, fios de juArtigos: ônibus e suas partes
ta para tecelagem, fios de lãs, fios
integrantes
de linho para tecelagem, linhas para tricotar. Pilhas para coser, linhas
N9 827.547
para bordar, noveles de lã, fios de
naylon para tecelagem, fios de séda,
fios, linhas e lãs para tricotar
BATALHA NAVAL
Classe: 28
" AYMORÉ
Art:g0s: Açucareiros, alcatrão preparado para as indústrias, anéis exceSg o Paulo-Capitel iatostalne aopt aarreasihosclaraesra, apaérelh
a
apolepiharos
eat

litequerente: Scoinalidu — Móveis e
Decorações Ltda,
Local: São Paulo
Classe 40
#.gtigos: bancos, °angustas, berços,
biombos, cadeiras, divan.s. escrivaninhas, gavetas, guarda-roupas, guarda!Ouças, mesas, poltronas, estofados ou
não, sofás-camas. ineivras para decora-fs.:N" 8s7.544
R qu:> rent e: "Ni. S." li.omre, ocitmentos e Promoções Lida.
SANTA RITA DE
Locai estabelecido: São Paulo
Classe: 33
CASSILI
Título

Ind. Brasileira

Requertaits: R 4 ».L &I II 11 z Faria
Local ilabelecido: São Paulo
Classe: 5
Artigos: alumínio em lingote
"-- -N 9 lin .515
n

ampsuimaTo "
Ind.URsileirs

Requerei), • C:'
leo Ia "
S. A. Manar:duras Metareas
Rio
Grande
Local esta blee'clo:
do Sia
ela!--5t , : 21
Artigos: Alavanca de cambio, ambu-

lâncias e suas portes intearantes.
amortecedores de veiritYki. aros para
velculos, automóveis e sna' partes
integrante, auto- esiniabs-s e suas
parte Sin Legrantes. o lir G-motrizes e
suas partes intrgranies a:Si-s e Suas
para navepara
partes Integrantes. h.
gação aérea e 5:111S !Vt' inte s rantes, bancos de veiculos barcas e suas
partes integrantes. bureta e mas partes integrantes. brIets Mias partes integrantes. is.•-sales e SUaS par-

para chit, aparelhos para jantar, aparelhes para refrescos, adornos não de
outras classes, argolas não de outras
cuiSses . aros (inclusive para óculos
e para guardanapos), borabonieres,
bois acha artificial ou sintética, borN9 827.548
racha natural quando produto acabado, botelhas, bules, bacias. baiBATALHA NAVAL
nhas, baldes, baixelas, bebedouros.
bistoiteiras, bolas não de outras
" AYMORÉ "
ciasses, cabides, cabos, calçadores, caçambas, cachepots, cálices, canecas,
Rq::
S." Empteendi- canudinhos, capaz, exceto vestuário.
mentos e Promoções Ltda.
carretilhas, ceiulóide, cêra para mLocal estabelecido: São Paulo
diiiitria, centro de mesa, cestos, chaClasse: 32
pas, carão, chuveiros comuns, coadoArtigos: Almanaques, álbuns impres- i res, coaltar (ou coitas), colas indussos anuanos. calendários, catálogos, triais, colheres, compostos vegetais
crónicas impressas, designação de não químicos. compoteiras, confeiteifilmes, desisnação de peças teatrais, ras, copos. cordéis, correias, cubetaa.
crscursos Impressos, folhetos impres- cubos, gomas preparadas não de ousos folhinhas impressas, histórias tras classes, gorduras prepa r adas não
impressas, indices telefónicos. publi- de outras elasses, descansos para tacações Impressas. revistas Impressas. lheres, distintivos exceto da classe 25,
roteiros im p ressos de filmes, roteiros dobradiças, envólucros esferas, esguii mpressos de peças teatrais, ionizes, chos, esmaltes, cato odontológico e
livros, músicas im p ressas, °sacões de toucador, espalhadores de água,
m pressas peças c i nematográtcas, pe.. espelhos, erpermacete preparado, esças teatrais, poesias im pressas, pro• preme?lares, espumadairas estojos,
grianss de c;rea programa de radio, extensões, cabos para facas, farinheiprogramas de televis ara programas ras, filtros, fechas, filmes virgens,
mas, frascos, fruteiras, funis, farimpree os oronairandn -es. garragas gelatina não allmenta, prospe: . tos iumresos escritc%
i
:e
as, gélo, gêsso, exceto cd,sntológi'Ri':
d" e netta
".$eripts" de teatro • cr pi-" de te- Co e p ira cointrurão globos. gluteina, gliitins, gorduras, giz para alfaialevlsão. suslics ,nipres,os
•

41n1•1..1

serviços para refrescos, talhas, talheres, tintas exceto das classes 16 e 17,
terrinas, tijelas, tipos para impres-•
sa.o, travessas, urinóis, varetas, vasia
lhamas, vasilhas, vernizes, exceto
para lustrar e de toucador, vasos,
xícaras
Classe: 32
Artigos: Almanaques, álbuns impresa
sot, anuários, calendários, catálogos,
crônicas impressas, des ignação de filmes, designação de peças teatrais,
discursos impressos, folhetos impressos, folhinhas impressas, hiptérias
impressas, indicai; telefônicos, publicações impressas, revistas impressas,
roteiros impressos de filmes, romances impressos, roteiros impressos de
p eças teatrais, jornais livras, músicas impressas, orações impressas, peças cinematográficas, peças teatrais,
poesias impressas, programa de ráclio, programas de circo, programas
de televisão. programas Impressos,
propaganda impressa escrita, prosp ectos impressos escritos, prosas ima
pressas, "scripts", de cinema, "seria
pta" de teatro, "scripts" de televisão, sueltos impressos
Classe: 35
Artigos: Afiadores para ferramentas,
palas de antílope, antolhos para animais, aparas, argolas, aros, coleiras,
arreias, bainhas, bandejas, peles de
boi caixas, bõlítas, peles de búfalo,
peles de lontra, linguetas, malas, malatas, mantas (não sendo vestuário),
peles de marta, mochilas, Paineira
palmilhas, pastas, peles em bruto.
camurças, capas para álbuns, livros,
etc., carneiras, peles de carneiro, peles de castores, chapeleiras, chicotes,
coleiras, correames de pára-quedas,
peles de docinha, estojos peles de
/mima, peles de gato, pulseiras, rabichos, raposas (peles), rebenques,
recipientes, rédeas, sacolas, sacos,
saltos, selas, solados, solas para calçados, solas para tacos, suportes, peles parcialmente preparadas, peles
preparadas não de outras classes,
pontas, ponteiras, porta-blocos, porta-chaves, porta-ntques, porta-notas,
protetores não de outras classes, terminais, tira - colos, tirantes tubos,
valises, vasilhames, viras de calçados
Classe: 38
Artigos: Agendas em branco, álbuns
em branco, argolas de papel ou papelão, bilhetes de ingresso, bilhetes
de passagem, bobinas de papel, blos
coa para anotações, blocos para cala
autos, blocos para correspondência,
aros de papel ou papelão, balões de
papei para enfeitar ingressos de pese
pel ou cartolina, lenços de papel, lia
aros comerciais em branco, livros de
contabilidade, livros fiscais em branco, blocos para desenhar, b locos para escrever, brochuras não impresso.S,
papel para cabogramas, cadernetas em
branco, cadernos escolares, cadernos
para desenho, caixas de papelão, capas de papel para documentos, capas
de papel para documento, capas de'
papelão para documentos carteiras
de papel, carteiras de papelão. cara
tolinha, cartões de identidade, carteiras de Pap elão, cartões de vistais,
cartões em branco, cartões índices,
cartuchos de cartolina não de outras
ciasses, chapas de papelão para fins
diversos, chapas planograilcas,
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sues em branco, duplicatas. encader- Agata em bruto, &guano, alabrasto I lhos), manequins e análogos, mapas, de mesa, cestos, Capas, charão, ch
nações de papel, encadernação de em bruto, sibilino, alcatrão em Mn- maquetas modelos para serem Copia- 'eiras comuns, coadores, manar (
papelão envelopes, envalucros de pa- to, anizandrita bruta,. almecega (re- dos, monumentos artistica; moedas, coltar), colas industriais, colher
pealo, amainaras de papel etiquetas. sina de amena) em bruto, alea, am- mostruários artisticos, obras" de fa- compostos vegetais alo quindcos, com
faturas, folhas de celulose, Mihail de bar em bruto, ambarina, ametista cultara, obras de pintura, painéis, es- poteiras confeiteiras, copos, card
papel, fôlhas de papelão, fõlb.as In- bruto, amianto bruto, amido, vegetal tampas, estandartes, estátuas, e.statue- correias, cubetas, cubos, gomas •pr
alceis guareariapas de papei, altulo bruto, anil bruto aparas ou residuos tas estereotipos, festões, figuras, LIA- paradas não de outras classes, ganiu%
Ga papel, sacos de papel, talão de de vegtais ou minerais, apatita, ata- mulas, flórea artificiaas, fotografias, ras preparadas não de outras classes,'
cabogramas talão de ingressos, talão nado, área não preparadas (argenta- gravuras, imagens, imitações de flõ- descansos para „talheres, distintivo*
da passagens, talão de promissórias, fera morlaritiaa, etc.), argila não rea, imitações de frutas, inscrições, exceto da classe 25, dobradiças, anafai
tatau ce rad;ogramas, talão de reei- preparada (inclusive refratária), tu- gravadas para monumentos, sepultu- lucros, esferas, esguichos, esmaltes,
bos, tubetes de cartão, tubetea de pa- besto, azeviche em bruto, badana, ras, etc., lapides, gravadas para sepul- exceto
odontológico e de toucado;
pei, vasos de cartolina ou papeiras, basalto. baimita, benjoim, berilo be- turas, paisagens, pinturas artiatIcas, eapalhadores
de água, espelhos, esbismudrita,
taras não Impressos, malas de par turne em bruto, bexigas,
placas para residencias, monumen- premedores, espumadeiras, estojos,
palão. mata-borrão, notas fiscais, no. Luanda, imanto, bog-iron dimonital, tos,
sepulturas, etc., plantas de obras, estojos, entensões, cabos para fama,
ta. promissórias, ornamentos de pa- MICO de seringueira para fabrico de pratos
com pinturas ou gravações paa farinheiros, fechos, filtros, filmes vira
,
calamba
(resina),
caibina,
ia
pel, papel absorvente, papel almaço, Darracl caltedônea, calcita, calco- ra ornamentação,
projetos desenha- gens, formas, fruteiras, funis, fargos,
papel ataaaaaaado, papel °e/afane calcarei>,
prospectos de fotografias ou de- garrafas, gelatina não alimanticiaa,
papei crepon, papel carta, papel de Pirita, caloosita, cânfora em bruto ou dos,
quadros artistlooe, reprodu- gesso, gesso exceto o dontológica e
celulose, papel de linho, papel de parcialmente preparada, cânhamo senhos,
de obras artistica*, riscos para para construção, gelo, globos, aldeia
sada, papel encerado, papel estanha- em bruto ou parcialmente prepa- ções
caolim em bruto ou par- bordados, rótulos artísticos, santinhos, na, glutina, gorduras, giz para alfaiaao, papel higiênico papel impermea- rado,
calmante preparado, capoque, carbo- selos, suportes artiaticos para vitri- tu, jarras, jarros, lacra exceto de
, papel linha d'água, papel para nato
nas, taboIetasalltulos, vistas
bruto ou parcialmente preparaescritório, lamparinas, lava-dedos, ia.
amanho. papel para embrulho,. papel
paisagisticaa
vatórios, leiteiras, licoreiros, - mantelpara encadernação, papel para es- do, camelina, carmim bruto, caibo,gueiras, massas preparadas não de
s cama, cassiterita, casulo, cauri
atrever, papel, para impressão, pape- o
de Damarra), chelita (minéoutras ciasses, mastigue, mataria piásMo para qualquer fim, papelinhos (minachifres,
chistos (ou xistos),
' rica ou sintética, mirra, moringas,
827.550
N9
para qualquer fim, papelinhos para rio),
colofonia, goma copal em
Adornos (não de outras maciagem, para selos, negro de rua
tins variados. passagem de papel ou cimquer,
copra, copraol em bruto, co- Artigas:
oleina, tiloos Para P intara, Palha
cartolina pastas de cartolina, pro- bruto,
classes), adornos para móveis (excepranto
em
bruto
ou
parcialmente
missórias em branco", papel de ra- preparado, coquilho, coquirana em to da clama 25), adornos para uso , preparada (inclusive para colchões),
diogramas, recibos em branco, ruicaseiro (exceto da classe 25), adornos paliteiros, palitos, exceto de madeira
r ais de papel, recipientes de pa- bruto, coral em bruto, corantes, ve- para uso pessoal, alforges, almas pa- ou metal, parafina preparada, salada
getais
em
bruto,
coridon
em
bruto,
pelão, rosetas de papel, talão de te- criolita, cristal de rocha, cromita (mi- ra borlas, arpam inclusive para para uso na indústria, saladeiras, saramas. telegramas em branco, tuarmações para leques leiros, peliculaa virgens, penachos,
1, Ug
minérios de cromo (crubtaii, guardanapos),
boa de cartão, tubos de papel. tubos nerio),
e
.outros,
baldes
bandejas, barris, bil- pendentes, penduricalhos, piaçã ou
coral),
diamantes
brutos,
diamantita,
de
papelão
14, de papelão, tubetes
piaçaba pires, plonbagina, pluma paeuitomita, diorita (minério) em bru- ras, biscoltearaa, de graus .de madeira ra
estofo, pós para moldagem, potes,
N9 827.550
to, dividido em bruto, Cena, encéfalo para cacadas, discos, dormentes, en- pratos,
queijeiras, recipientes, reinas
de animais, enxofre em bruto ou costas, enfeites não de outras clames,
”DIFERRAL"
parcialmente preparado, epomita, es- engradados, envólucros (inclusive pa- preparadas, resinaides preparados, na.
Meralda em bruto, esmeril em bru- ri, garrafas), escadas esferas, espetos vestimentas, rolos de imprensa, rosa.
Ind. BraSileira
rios, sangeu cristalizado selim. servito, espato, esparto em bruto, minério bolas não de outras classes, cabides, ços
de café, serviços de chá, serviços
especular, espermacete em bruto, &- cabos, caçambas, caixas, caixões, caiDistrfbui- Marina, estrorcianita, euxenita, fel- setas, canecas, cabos dó madeixa, de jantar, serviços para refrescai, ta(Requerente: Diferral"
dom de Ferro. Ltda.
dspato, fibras minerais em bruto, fi- OSSO ou marfim para canivetes, car- lhas, talheres, tintas, exceto das clasbras vegetais em bruto, Maça, pedras retilhas, cavaletes, 'centro de mesa, ses 18 e 17, terrinas, tijelaa UPOs Pa, 1 Local estabelecido: kiáo Paulo
Classe: 1
filtrantes em bruto, minérios fluode cozinha, cestos, colheres de ra impressão, travessas, urinóta va:artigos: Abradvoe quimicos, absor- retoe, fluorita, fosforita, Piller (ter- copos
pau,
colherinhas,
colherões, coronhos, retas, vasilhames, vasilhas, vernizes,
ral,
plenas
(minérios),
ganlster
ventes quími cos, aceleradores químie de toucador,
cruzetas,
cubos,
cunhas, cubos, nú- .exceto para,
cos, acordésia, acetiftcadores quími- (terra refrataria), garnierita, gipsi- cleos, palitos, painéis palnetas para
vasos, xicaras.
cos, acetatos, acetileno, acetoarsent- ta, girassol (minério), grafite em pintor, cabos de madeira, para pita,
to, acetocelulose, ácidos, acetona, ade- bruto jarina (narfinite), limonita. esteiras, esteirinhas para mesa, esLiquens, lúpulo bruto, mármore bruto tojos, estrados, facas-cabos, cabo 'de
siava nui micos, absorventes químicos,
249 827.550 —
ou parcialmante preparado, marfim ferramentas, formas, forquilhas, fuaglutinadores química:a água distiflana
ina.
bruto,
micabruta,
minério
bruto,
síliArtigos:
Álcool
carburadoallcool carara
indústria
album
laria p
gamelas, grades, lançadeiras, ma- burante, álcool-motor,
ca bruta, sais minerais em bruto, sa- soa,
álcool solidin.
e:d anada para indústria álcalis ottimiais,
armações
para
leques,
letras,
fira em bruto
cedo, preparação para fins de aqueMicos. alcalinas quinalcos, álcool palimpa-pós,
maçanetas,
malingüetas,
Classe: 15
cimento, azeite paia lamparina, benra Indústria, alumens. arnica 0111- Artigos: Açucareiros,
anéis, exceto cates, cabos de machado, machucado- zina, briquetes combustíveis, briqueamidol amónia, amansam.
de
outras
maiae,
manivelas,
nao
res,
anticorrosivos quimicas, antldetonan- cie outras classes, aparelhos de água, classes, cabos de madeira para mar- tes para aquecimento, briquetes para
te» 'ara motores. antifarrueinosos qui- aparelhos de café, aparelhos de chã, reta,
carburantes, carvão vegetal ou
martelos — cabos de madeira, fogão,
bacias, bandejas, centros
rotina antimônio. antioxidantes aula assadeiras,
minerai, cera, para Iluminação, gorpara
martelos,
mastros
não
de
oude
mesa,
chapas,
colheres,
compoteiraiana anticrustantes anímicos. anti- ras, confeiteiras, copos, cubetas, traz classes, molduras, tonéis, tornei- duras para lubrificação, graxas lubritartaro. *mon, aramai:ma azotos, ba- cubos,
lenha, lubrificantes de qualenvólucros, espremedores, ba r ras, trancas, trincos, pendentes, pen- ficantes,
tilos mandam bário. barrilhas
quer esPéeie, óleos lubrificantes, cor
i
s
,
b
e
d
o
u
s
,
"
b
i
e
t
s
c
o
i
r
a
,
duricalhos,
cabas
para
picaretas,
picaia trufa enamican. banzeno. benzina, bombonieres botelhas liu
essências para lubrificação, fluicaçaro- nos, pipas, p asas, ponteiras, porta- que,
bieloretos. las, cadinb.os, 'cântaros,les
dos corabustivels, fluidos lubrificadobicarbon at os mira indústria
canudinhos,
blocos,
pastas,
prateleiras,
pratos,
s
ofluidos . para freio, fluidos para
bi erornatal. hi gninto, bisinittato. b
nudos, paliteiros, panelas, pedestais,
ou pregadores de roupa, res,
Ico Tat-ng b(egolfttos, boracita bórax pendente*, penduricalhos pias, Piras, prendedores
Iluminação, fluidos para isqueiros,
protetores,
puxadores.
rebites,
recipios,
carbonatos
bromo. brometna. Mai
placas, porta-jarros, filtros, fôrmas, entes, réguas de marceneiro e sim!- gás para aquecimento, gás para iluCArhii rPtns, rOtel i sadores ouliniena
frascos,
fruteiras, funis, garfos, gar- lares, sem graduação, reservatórios, minação, gás solidificado Para comt
omula
efoisricoa nuirn icaa. chapas
iluminação ou aquecimento,
rafas,
globos,
graus, 'instalações sant
_
rodas (exceto de veiculos e máqui- bustão,
gasolina, geléia' para lubrificação,
eba nn a sonalvels. cianato, Cift- tárias, jardineiras,
n
as,
jarros,
lampari
roscas,
cabos
de
manas),
raiados,
ciaaeaertaa
Mama cion(en.
óleos para amortecedores, gasolina,
Ontnre ef*rdirefoof eltratOR clorato*. latrinas, lava-dedos, lavatbria, lei- deira paras serras, , cabos de madeira óleos para aquecimento, óleos para
teiras ncoreiros, manteigueiras, mic- para sarros, suportes, tábuas para pas- iluminação, parafinas lubrificantes,
coretos. cloro cloriorato e clororArmin
temos', moringas, potes, pratos, pro- sarroupa, tambores, tampas, tapetes, petrôlee refinado, querosena, turfa
enrrefi anlven te enmbinaeóes animiena
~me vetas. purificadores, queijeiras, recitubos,' vasilhames, vasilhas
de echaltn, enlód l o. enrantesCPI"
pientes, reclamas,. reservatórios, rosáanti-eorrosivnti ontralcos„
N9 827.551
neng
rios,
saladeiras,
saleiros,
serviços
de
cromem* deenntinirtantés enom
cate,
serviços
de
chá,
serviços
de
janidari n” n ntorg colava coa elornnonantas
827.550
Oulmtcos. feal- tar. serviços Para refresco, talhas,
Inam icaa CrOgOlvente4
terrinas,
lajeias,
travessas,
urinóis,
de
aotagaria
alcatrão, preArtigos:
Açucareiros,
to
a
e
acetanilido
farrocia
g
gan. +adi- //aratu, vaames, vasilhas, ~OS, parado para as indústrias, anéis exninavam fluarida
_..-4PENHA\ faaa---a
idearas
las,
f1urn4de0ln
i
ceto de outras ciasses, aparelhos pa- - and 'V Brasileira)
tam. flmcon nar4 sob
enl
bletros
ra água, aparelhos para café, apareMito 'Fumanti. hidrosénio.
aamatanteft aut--fito.hnra,
lhos para chã, aparelhos para jantar,
N9 827.560
os,
atalaia+,
t
álbuns de fotogra- aparelhos para chá, aparelhos para
ca,' manatial ta nitra
Ações,
. Pa
Artigos:
it
isdit
m
intita,
jantar, aparelhos para refrescos,
naidas, oanotnio, nian
mit r Mano fias, apólices, ãrvores-de-nataa ban- adornos não de 'outras classes, argo- Requerente: Auto Posto da Perita
Miem •rintarea. ?aderiresriavatadarioe
ardeiras, bibrelots artiaticos, bolassimiLimitada
las não de outras classes, aros (indul'arnmtailoree callmicort
para arvores-de-natal e
avaralana. Rala ontenieos ra- tísticas
óculos e para guardanapos)
Local estabelecido: 1310 Paulo
lares, bônus, decalcom.anias, desenhos, tivo-para
.
maca
nt•a
entintem
T4a
ra inddat
fkblral, diplomas, displays, distintivos de as- bombonieres, borracha artificial ou
Classe: 47
gama, Filfitnot. flulfireeng,
17
e
a, 91,- sociações, clubes, etc., enfeites artis- sintética, borracha natural quando
la.
gada
ala
produto
acabado,
botelhas.
bulea
Artigos:
Carvão
mineral de turfa ou
balereatn doo
ticos
para
árvores-de-natal,
enfeites
InSnesMo•
Inatietria.
batina nal%
~dolos untrOnng para aztlsticos (não alimentícios) para bo- cias, bainhas, baldes, baixelas, ban- vegetal, ceras para iluminação, cominsnollnita. yngfkgbs RIT n Mifeagg ta_ las, esscapulárlos. escudos, esculturas. dejas, banheiros, bebedouros, biscoi- bustivels, fluidos de iluminação, gatabrieseanaaa,,,. aaaaascantea marat- bouquets artificiais, bustos, cartas teiras, bolas não de outras classes, solina, gordura de petróleo. graxas,
era,. al
geográficas, cartazes, cartões postais cabides, cabes, calçadores ,caçambas. lenhas, lubrificantes, nafta. óleos
rtnfinl.cog, creme°
aos 'ditai:alta.
óleos lubrificantes, paraficlichés, cópias fotográficas cóalas cachepots, cálices canecas, eanudi- minalites,
(14Ige0:' 4
nas, petróleo refinado, querosena,
brtlirt. sanai (ati- cópias fOtartittleaS, cópias heliografi- capas, erecto vestoario. carretrhaa,
-,a,aaa..• • -.4a lia orei
turfa
em as, letreiros (exceto quando apare celulóide, cera para indústria, centro
l.r.n tn. armar-alvar
rai RSUI1 emparcialmente
_
preparado,
e

L brutoou
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wommeas~~~-~r
N° 827.552

BRASPISO
Ind. Brasileira

Ne 527.557

FIYCOLOR
Ind. Brasileira

RUSSO
Ina. Brasileira

to, relatórios econômicos, aucZtoria,
perícias; assessoria fiscal, administração de emprésas e serviços

correlatos

Rec

Requerente: Bluepoint — Produtos
Eletrônicos Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 8
INSTITUTO BANDBI
Artigos: Aparelhos elétricos para enRANTE DE REMOTE:
cerrar, aparelhos elétricos para aspirar pó, aquecedores ektricos, bateciaRAPIA
ras elétricas, estufas elétricas, 1...nosiafos, ferro seletricos, filtros, geladeiras, intezruptores elétricas, inceiBandeirante de
dores elétricos, piojelores de cinema Requerente: InstitutoS;C
Ltda.
e de fotc;f,rafias. rádios, sorveteiras
Lora:: São Parlo
c lê rica s, t e f :ares, telégrafos, televititu:o ta!
sores, teroacias de correntes,
Classe: 33
tranzformad:ires
14? 1327.564
—
li 827.358

!"10ROME

N9 827.568

ramento técnico, elaboração da projetes da investimentos, financialnen-

N9 827.583

Requerente: Braspiso — Comarda e
Aplicação de Revestimentos Ltaa.
Local do estabelecimento: São Paulo
Classe :16
Apiicas2.o: Azulejos, caixas de cimento, cal, concreto, cimento, esquadrias,
estacas, impermc.lbilizantes, isolantes,
ladrilhos, manilhas de barro, pfdras,
portas, revetiir.ento, so:eiras, tijotelhus de Lario, ferro e vidro
cinprc-gados exclusivaki‘ rtiSos
:il .:ave para co.istruções)
_
N.' 8i7.553
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r-

RIO TINTO
INDÚSTRIA BRA SILEIRA
Requererito. Auto Rasto
Limitada
Local: São Paulo
elas -e: 47
Ari eros: Coniau- ;i rr is, l o l y. incante : e
stibstáncias e predulos ticslinados
-1110. a
¡Puniu:l e ão e ao z.(, ! ii
i)ara
•;;,-.ás pari
nara
r.:menlo;
, ;; l.r 11:4
"',.raxa 1'J); "
:••1.• •••-r.s;
41:!
oieos 1.;:•:fien
ólet,. '0.A ...a 11 av...‘.1;:'•
1 se :: eort. :
óleos para aqu yelnwn'. o t • ,ra e.,
8''7

1 : .:i11.!.nyl-Robinran S.A.

— Linhas p.ua CO;:'!'
•

Requi., rznte: Edilf,rs. de Cremas Edu::2
PRILCN INDUSTRIA
ca tivoà
Ltda.
Arrifios:Caa a. n.o edi Sio (Ri cm liFaulo
E COMERCIO DE TE
esi•oniime d- ..cda ou de lá.
21
1 D I Zn 1 •
fé.
migati:,o, Joie, lá, linho, pl..:st:ca,
CIDOS
E CONPECCa.snos educativos
nativa' para teceNES
LTDA.
/ama:1 z.0 leso conuan, juta em fio
Rctinerent-e: Calcados Bi-Per Ltda.
N 327.559
cai cni ln1a, 1:1 to..cida, linhas em
Locai: São Paulo
mondes ou novelos, linhas brilhantes„
Artigos: Alpar,t atns, botas, chinems.
linhas para bordar, linhas para co•
sancn álin4 e si.patos
:::equerenic:
Cla:,:c 36
:,er, crocht ou trieotagcm, linhas em
ILIWONZB
•
1- eum.'srcio dr Tecidos e Calfscçõ:•:: Lida.
meadas ou nove os, retrozcs
Ind. Brasileira
N9 827.565
Lu -al: Sio Paulo
IV? 827.554
Ne..mr, Comercial
Requerente: Illbronze
Industria de
N., 827.570
Bronze Ltda,
Local: São Paulo
MARCO POLO
Classe: 5
C IRENA
Ind. Brasileira
Artigos: Aço, bronze, chumbo, cobalto, cobre, estanho, ferro, laminas de
Requerente: Cirena - Cia. Renometal, lata em fólhas, ligas metálicas,
restadora ' Nacional S.A.
ilmalhas. maganas
Requerente: Linhanyl-Robinson S.A.
Local: São Paulo
"ILBRON2E"
— Linhas para coser
Classe 50
Ind. Brasileira
Local estabelecido: São Paulo
Serviço
de reflOreNtaniento
Requerente:
Ilibronze
—
Indústria
de
Classe: 22
Bronze Ltda.
N9 827.571
Artigos: Canhamo em fio ou em liLocal: São Paulo
nha, estambre de seda ou de lã. fles
Classe: 5
de algodão, juta, lã, linho. Plástico,
rami, rayon, seda natural para tece- Aplicação: Aço, bronze, chumbo, co- Requerente: Onofre António Izeppi
i.AZRICA DE MOLAS
lagem ou uso comum, juta em fio ou balto, cobre, estanho, ferro, laminas
Local: São Paulo
em linha, lã torcida, linhas em mea- de metal, lata em flilhas, ligas metá- Artigos: Aguardente, aperitivos, baE
ACESSORIOS INlicas, limalhas, maganez
das ou novelos, linhas brilhantes, ligacefra. cachaça, cervejas, chopps,
DUSTRIAIS
VULCAnhas para bordar, Unhas para coser,
conhaques. para'.I e vinhos
N9 827.560
erochet ou tricotagem, Unhas em
Clasre: 42
NIA
LTDA
meadas ou novelos, retrozcs
N9 827.566
—
N9 827.555
CURIT1BANA
Ft;•qm.rentki: Fábrica de Moias e
ta. Brasileira
SALVADOR
Acessórios Indústrias Vulránla Ltda.
UME&
Local: São Paulo
Ind. Brasileira
Ind. Brasileira
Nome Coinrre:al
Requerente: Conservadora Curitiba- -• --• -na de Elevadores Ltda.
N'
Local: São Paulo
eci teu n te : Lb ihany I-Robinson S. A .
Classe 21
Rernb:. retne: Intindria e Comercio de
— Linhas para coser
EFORBRAS
Artigos: Elevadores
Palas R Ivo Ltda.
Local eztabelecido: São Paro
Local:
São
Paulo
N9 827.561
Classe: 22
ArtV;os: 3 .,Taç e chocolates
Artigos: Canhemo em fio ou eia lio • rente: Eforbras Enizenhãria de
Classe: 41
nha, estambre de seda ou de lã, fios
Forjas Brasileiras S.A.
-ONE
N" 827.567
de algodão, juta, lã, linho, plástico,
Local : São Paulo
Ina. Brasileira
rami, rayon, seda natural para teceClasse: 50
lagem ou uso comum, juta em fio ou
Ai ividaee: Serviço de melai:trem
em Unha, lã torcida, linhas em meatbrjadura. exportação, iinportação •
das ou novelm, linhas brilhantes, li- Requerente: One — Organização Na. representações
_.
nhas para bordar, linhas para coser, cional de Engenharia S/C Ltda.
827 sla
erochet ou tricotagem, Unhas em
Local: São Paulo
meadas ou novelos,
retrozes
INDÚSTRIA EIRA SILORA
_8_ :
Classe: 50
N9 27 556
Artigos: Prestação de serviços de.
engenharia em geral
PRIIAN INDUSTRIA).
Requerente. Bar e Re‘taiiranie ''RloTau 827.562
E COMERCIO DE TE!
tinto" Ltda.
Local: São Paulo
C IDOS E CONFEC-.
IneLgsileira
NORPT)14
Classe: 41
•
Organizaçie Artigos: eubstâncias alimentícias e
Requerente: Ortan
Requerente: Centro de Recursos Pe- Económica Financeira Ltda. S/C: seus preparados. In gredientes de
da gógicos Moto-Indutivos "Indutiv,'
Local: São Paulo
alimentos. Essências alimentícias, a
Ltda
Classe: 50
saber: Acúcar, biscoutos, bolachas,
Prilon Indústria e enLocal es tabelecido: São Paulo
Artigos: Prestação de sei-viços pro- bombons, café. carnes frescas. s.eas tnéreio de 'rec i cles e Confecções Mi:,
Classe: 17
marrar:Ma,
e
em
conservas;
coalhada:
Local: São Paulo
fissionais em escritório técnico de
Artigos: Massa para colar.
presuntos, saMichas e sopas
Classes; 23, 36 e 93
Título
economia e planejamentos, assesscr

RIO TINTO

me

N9 837.479

N9 821.514

CAMPINDUSTRI-..
YAL ,
-"

Ind. Brasileira
•

Requerente: Antônio José Andrade
Campeio
Locai: Sia) Paulo
Classe: 16
Artigos: AxglIa preparada para- consRequerente: Nord S.A. = Indústria auções,. calhas de telhados, cimento
comum, cal para construções, caibeo,
Elétro Metalúrgica
• preparados para construções, cal para
Local: São Paulo
construções, esquadrias, graiene esClasse: 21 .
Artigos: Para distinguir Veiculas e arque, lajes; lambris,. manilhas, moparquetes, pisos, portas, teZaiCOS,
suas partes Integrantes
lhas
e
tijolos.
.
Na 827.575
Classe: 40
Artigos: Acolchoados para móveis,
armários, berços, cadeiras da. molas,
cadeiras com rodas, cadeiras comuna, cadeiras para escritório, ce,
mas COM malas, camiseiros, -colchões,
conjuntos de móveis, alado-mudo,
cristaleiras, divans dormitarias; guarda-comida, guarda-louças, guardaroupa e poltronas, -camas. comuna Na .82'7.580
ND. BRASILEIRA
•
•

rI

GOLZENA

Requerente: Malharia Golzena Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36 Artigos: Malharia a saber: blusas,
vestidos, casacos, paletós, camisas,
camisetas, pulóver" cala" cueca&
malhas, gorros, calções, pijamas, cintas, roupões e maniata
NO 827.576
1/ MOEI n

Ind. Brasileira

Janeiro de 1968

DIP.R10 OFICIAL (Seção III).

204 • Quarta-feira 10

° COPACABANA 0
Ind. Brasileira'

Requerente: Indústria e Comércio
Copacabana Ltda.
Local: São Paulo
Classe. 16
Artista: Tanques, latirilnos, pia, argila preparada para construções, cairias
de telhados, cimento comum, cal
para construções, caibres PreParedea
para cons.ruções, esquadrias, grades,
estuque, lajes, lambris, maulinu, mosaicos, parquetes, pisos, Portas, teq,ila,
tijolos

NP 827;581

tidas, bitter, branda, cervejas, cnops, „
cidras, fernet, ganebra, kirach,
kuramel, licores, marasquinas, ponchies, rume vInnoe e whisky
Clas:e: 43
Aguas gasosos artificiais, ag ias gasosas naturais, aguas magnea-aaae
na-nraa, aguas naturais não mediamas, bebieaa espumantes sem aicope bebidas não alcofildes, es4uc1as
para retrig-Tantea, garapa, g eriges-ale
gns,ranás, refrescos ern pó, reirdscos
em xarope, sodas, sucos, de trutas
para bebidas, icazopes para *efusos
Ne W.584
*-" AUTOPORX IS

and. Brasileira

Requerente: Autoporã Veiculas. Ltda.
Local: São Paulo
Clazse: 50 •
Artigos:. Comercio de velculos,i.eleças
e acessórios, combustíveis e lubrificantes co inof_cirta para mecitzuca e
assistenc.a técnica
NP 827.585

9

N. 837.493

el

CRISTALINA

rind.. Brasileira'
Requerente: Panificadora Cristalina

Limitada
Paulo
Classe: 41
Artigos: Pão, Moa, azatonas em conserva, pa.mitoe em yousfuva, criarias
~serva, dOce,s ao pessegus em
con-erva, dõ.t: ae Sigo em cen,eress,
marmelada, aolataaa, fgazia, coca cie
para em candrva, sardinnas cai conserva, peixes em conservas e peadaLocal; 830

aaa em concriar, ta.S.cilaS era Mn.
servas

al.9 827.591

00S-ORGANIZA......
10 SANTISTA DE-.
De I" 01
MENTOS- À
SOCIAIS 0

Requerente: ORES - Oram:11=910
Santista de Empreaddimmitos
Sociedade Anónima •
Local: Araxas São Paulo
Classa: 33 e 50
•
Titulo
•
N9
Representaçõea
Requerente: Ceigi
-. 827•
• 592
e Comérceo Ltda.
Local: Elo Paulo
'" TRANSPORTADORA'
Claras: 50
Artigo:: Representações
NOVA ESPERANÇA 0.1,
Z4.9 827.586
" RIO BRANCO "
Requerente: •Antonio alvas
Local: São Paulo
kInd. Brasileira
. Classe: 33
•
Titulo
Requerente: Caso Rio Branco da
827.503
NP
Tecido Ltda.
"
Local: São Paulo '
Classe; 50
Artigos: Vendas da teclais
N.9 827.587

CELGI
LInd. _Brasileira

Requerente: tinis Impenneabilissaç5ea
e Isolamentos Ltda. Local: São Paulo
II
Classe: 1
SUZY "
11 SEXO E bIATURIDA
' Artigos: Pasta emulsão asfáltiça, tinBrasileira
tas e Wandimex, vernizes, absorvené
DE "
tes químicos, adesito químicos, atcorInd. Bras il e ira
risivos anímicos. batialraa. rtesco"Pta- Requerente: Fábrica de Guiada Chutes químicos, corantes gabião& zarvas Suei Ltda.
cão e thinner
Locai: São Paulo
Requerente: 0.A.S.C.I. - OrganiMassa: 30
119 827.577
de Assistência do CoArtigos: Guarda chuvas e 30212brinhan zação Superior
Local: São Paulo
11.9 827.582 '
Lceal: São Paulo
•Classe: 32
•" PERNANDES u
•
MERKURIA
"
Artigos: Attlanarillea, albuns, impresInd. Brasileira
r!os, folhetos. Impresso, joa.
. Ind. Brasileira') nals,attea
livros, proeraznas de televisão,
a revistas impressas e programas Requerente: ORES
Organizada)
radiofónicos
Santista de I'mpreendtmenten Social*
Sociedade Anónima
Requerente: Transportes Pernandes Requarente: Merenda Indústria e
N.;-:0-271:688 ,
Limitada
Local: São Paulo
Comércio de Veículos e Peças Ltda.
Local: São Paulo
São Paulo
Local:
Classes: 33 e 50
ClasPe • 50
Cia•aie: 21
Insígnia
Artigos: Transportes
"
Artigos: Alavanca de cambio, amor11.9
tecedores
de
veiculas,
aros
para
veí827.504
N9 827.578
Ind. Brasileira)
culos, breques, ca!otas, taallarae
ar para veiculas, carrocerIsa, canoa
reboques e suas partes integrantes, Requerente: Cerealista I.. E. o. Ltda.
direções de veículos, eixos de vet mios,
Local: São Paulo
/ engates
" ROBETWANZ
"-TORINO"
de veículos, dragas, estribos
Classe: 43.
Ind. Brasileira de veículos,
Ind.
Brasileira
freios de veiamos, gue.
nes de veículos, molas da ,I.eicutos, Artigos: Arroz, feijão, batatas, /ara- Requerente: &aliarias archa' MalaRequerente: Etetabn i ca Robermsoas para-brisas de veículos, para-choques nhas, féculas, farinhas alimenticsas
nos
de cereais, fubá, milho, café, • cna.
Limitada
e
de velenloa, rodas de seiculos
Loca): São Pauja
, alhos, lentilhas, grão de pic0.
Local estabelecido: São Paulo .
cebolas
N.9 827.583
ervilbaa
'Classe.: 8
•
Classe: 8
'
Artigos: Rádios
U
CAIONAAS
N.9 827.689 •
Artigos: Alto-falantes, , aspiradores,
Pf.9 827.595
aparelhos de ar rcfrigeradce apat iad. BraaileiraJ Tu 510 SEELVEMOu
_a
lhos es refrigeração, ~relho de
som, aparelhos de televisão, ~reInd. Brasileira
.._ 0 AMECITA °
.
lhos sonoro:, liouidificadores, tocadiscos, chaves •utotaaticase chaves Requerente) Distribuidora de oebidas Requerente: Gráfica São Sebastiao 1. - . Ind.'' .-Brasileira
elétricas, fonógrafos, geladeiras. enCalowaas Uda.
. Limitada
Reme, eu!-: - 5,brat 1. ABC 4
ceradeiras. nicaceuns., mostradores. rit;.
Ideal: São Paulo
Local: São Paulo '
Téaniea da an- sinas Ltea.
dieta reatores. resistências. fusivets.
Classe:
42
Classe:
50
• Loca': Seo Paulo
bobinas, sorveteiras. televisores, taca- 1 Artigos: Agua:atentes, bebida.% alceou- Artigos:
Prestação de serviços de 'ti• Classe: 50
disens, tomadas, ~mimes, vibra- tias, anises, aperitivos, bagas' ra.s, tiapografia
e
Indústria
gaffca
Artigos: Instalação de anteUias
- dores, voitfinetroe

112.taiado-

l'a
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N.o 8::7.596

N9 827 602

.°
; IRMOS DE SAN.)
n TIS "
lInd. Brasileira,

MANTIQUEIRA
Braajleira

Ind.

R:querente: Irmácis de Santas co- Requerente — Agro Mercantil Manrnacas, linpOrLtt,u0 e taporcasao Litiqueira Ltda.
mitada
Local — Saa Paulo
Locai: ia..o Paulo
Classe: 7
aliasse: 50
Artigos: As ssgiuntes máquinas:
Artigos: Comeicio, anaortação e ex- agrícolas, adubaciaras, arados, 4rganportaaio de prolu.os quimicos lar. ca-tocos, carpideiras, descascadeiras,
marceutiais
escavaae:ras, phintadeiras, puivaraaGoras, regadeiras, roçadeiras, sarnasN.9 827.597
deiras e tratores agrícolas
N9 827.603

ss

SX0- LUIZ 11\
Ind. 41. Braeileira.

HOUSL

Ind.

Requerente: Pasto de Molas São Lula
Limitada
Locai: são Paulo

Brasileii

Requerente: !lousa — Indústria
Construtora e lncorporadora 8. A.
Artigos: Inato cie colocação de moliat
Local — São Pauli)
Classe: 18
N.9 827.598
Artigos: Materiais para construçõeá
Às decorações, areia, azulejos, calhas,
cimento, cal, caixas dágua, calinas,
janelas, ladrilhos, manilhas, portas,
portões, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos, tanques de cimento, vigas, venezianas, vidros e casas premoldadas
Requerenta: Manufaturas Bank Ltda.
Local: São Paulo (Cap.tal)
N9 827.804
C:asse: 34
Artigos: Capacaos, cobeaas para degraus de assada, ataros para tapsses
ROBOTELETRIC,
ascada, 121J.C3.3, Olaadas para esCISAM 50

LINOLEUM
Ind. Brasileira.

.110.11.•

Ind. Brasileira

cias, oleados para asica.has e paNatas, peies para atsaalcos, tapetas,
paasadeiras, cortinas, tapeçarias
Requerente: Auto Mecânica RoaotcN.9 827.593
latria Ltda.
1
Local — São Paulo
IClaus.: 21
RUPAWA
Artigos: Aulcmóvels e partis iate, Ind. Brasileira
„:rant.:s de veleulos, aalvancas da
Ir,. ., barras de e.xo. barras da are os.
Requere/1:e: Com:a* nk, e Reprentita- caixas para arma • ão da vácuas, eições Rupav:a Ltda.
xos de roda, eixos de movimento cenLurai: Sao Paulo
tral, forquilhas de direção, feixes da
Classe: 16
mola, erad-s, hMica:z, injetores, pás
exArtiges; Para a sinalar matcrial
para propulsores, painéis, para -lana a
alta Avarnente para eaistruçio e aaer. Pira-choques, perlas, radas tanques
no da weel o.s e ca,tradas: argi:a, de gasolina, e molas laminadas de
areia, argainaaes, utaito, bocas
tôda espécie para -viaturas
para cons.ruzão, b:ocoa paia paiaN9 827.605
mentaao, cimento comum, cal, chapas para constarsao, colidas de concreta, are, drenas, estuque, larros,
CONTINENTAL
frios, grades, laaea larnbás, luvas
de junsato, macadame, manilhas, masInd.
sas pa...a parede, pear:galhos, pactras,
telhas, tijolos, antas, tubos de concreto, tubos de uso exclusivamente Requerente: Joaquim da Rocha SU-

Brasileira

para construção, papel para Torrar
dré e João Samna
casa, vigas e viramentos, ladrilhos,
Local — São Paulo
lageotas, pisca tacos
Classe: 8
Artigos: Televisores e seus aompoN9 827.800

isentes

IDA E VOLTA

.

,

Ind. Brasileira,'

N9 827.808

Requerente — Batista 8. A. — InGORWI
dústria, Comércio e Representações
Local — São Paulo
Classe: 44
Artigos: Cachimbos. charutos. cigarra/los, cigarros, fOlhas de fumo, fumo, isqueiros, palha para cigarros, Requerente: Auto Peças e Acesaklou
Oond Ltda.
rapé e tabacos manufaturados ou não
Local: São Paulo
N9 827.801
Classe: 21
Artigos: Automóveis e partes IntePLANALTO
(mantes de veiculo”, alavancas de
freio, barras de eixo, barras de freio,
caixas para armacto de veiculos eixos de roda, éticos de movimento cenftequerente: Planalto Laia. — Ite- tral. formalhas da direcan, feixes de
vestimentos Plásticos
mo'asi, aradas Miem i o le/ores nets
Local — São Paulo
»ara pronualores, painéis. para-laClasse: 50
mas para-choones, pedais, rodas.
Artigos : Prestação de serviços de ca- tanques de gasolina e molas lam'naiar:aça° de piso( plásticos em geral das de Ws espécie para viaturas

Ind. BrasileifiN

Ind. Bimailelre.

(Seção III)

-

N" 827.6a7

°.:APTONA.r."
Inu.Brasileira

Raqua rcatri: Autanac S. A. D
biadora de Aut .,nuiveis Nacionais
Local: São Paulo
Classe: 1
Artigos: Abra:avos quunicos, airiarvent,s quarneos, acelera...9.as qauri.aos, acoadasia, acetato:sacia:as quanicos, aeclatos, acetilenos, acetoas.;entto, acetopelulose, ácidos, aeatona,
adesivos qUimieos, absorventes quun.cos agiutipadorss químicos, água d atilada pala indústria, água ox guiada para Indústria, aguaiás para iatalaria, ácalls quimicos, albunuaa,
alcalinos químicos, alcool para 'aduatria, aldefoos, produtos quimicoa para
conservar alimentos, alumens, alumina, alvaiades para indústria, ameli-

Jitar.ara

13

..1r.mparinz,s,

lava -di-::o.t. 1:.‘,... • ;as,
•1-itorr:-, liel")ft'i.,,:, ht:iii, •_-.:•• ... , i.. n •

ia. t! ... v • .i. , . aa
ral, viaros 1,ara ;:s :,..!liut...... „, ,,t
para 1,•.•10:-,, vizi nn P ac.t i. -1 - • lo.
%.,ciros p‘ tra jar.e.as . sei v.ça.5 :...1,,,, I,•
! , l'i...ieJ, á' eS.21 s,.itt.r,u s , 1,.3„...,,..,,
cleá. as, :•410:rus, :,:rt.., ti.. t....,
..,1_!i, 1,..ta_.,...,....„

Viça 40 ena, sorV.v:s" dc ;..91..;,r. :.0.vIçus para re.res.ax!, talais. 1-1,1 i 4.%

. 'a aquário, tersuias, Lucias,
sas, ur.nó.s, vacus, vasidlain r3. ‘asilnas, vasos, vidraça..:, vaias c. ira
composições especiais, vidro Wititabi,
vidro em pó. vidro indu.strial, viaia
lara:nado, v.dro trabalhado, vidros
para relógios, vidros para u ao nua
especificado, sacaras
•
Classe: 28
Artigos: Para distinguir: Açucareiros, alcatrão preparado para as indústrias, anéis exceto de outras classes, aparelhos para água, apareinos
para café, aparelhos para chã, aparelhos para jantar, aparelhos para
refrescos, adornos não de 'atras
na ou amelickS, amidos amidina,
argolas não de outras ciasdo (químloo), amidogêruo, amônia, classes,
ses, bombonieres, borracha artificial
amido', amoníaco, amonieto, anilina, ou sintética, borracha natural tillSnanticorrosivo quimicos, aiiti.detuaan- do produto acabado, botelhas, tares,
tes para motores, antiferruginosos
bainhas, baldes, baixelas, banquímicos. antimônio, antlincrustantes bacias,
dejas banheiros, bebedouros, br3021quimicos; antitártaro, antracano, an- teiras. bolas não dc outras classes,
traquinona, argon, argonina, arsênio cab'des, cabos, calçadores, caçambas,
para indústria, ataviadores, quinava, cachepota cálices, canecas. can adiiairatos, sal de azados, azotatos, azo- nhos, carretaras capas, exceto vestos azul,na banhos quinaras, car.oa tuário, 'calulóide, cèra para tildasbarita Saritina, bazrilhas quimicas, trais, centro de mesa. cestos, chapas,
lx.nzeno,' biboratos, bicarbonatos pira charão chuveiros comuns coadases,
indust ri a, bIeloretos, bricromasos, coaltar (ou enfiara colheres, comprodutos b:oquimicos, Ws- postos vegetais não químicos, commutato, bismuto, bissulfitas, bitar- poteiras, confeiteira, copos, aordats,
tratos, boracita, bórax, braunita, bro- correia; cubatas, cubos, gama s nremetes, aromo, bromofómie bramara- naradas não de outras casses aor-;
tos, gás, butano, cafe:na, cafeona, Cal duras preparadas afta de outras clasvirgem usado nas indústrias, ca,::
ses, cl ...e.airos pa ra talho rcs. dist'ati•
• eálc:os, calomelanos para indús- .s exceto da classe 25 dah r la'ças,
tria, efinfora, calsomina, carbonatos, envó'ecros, esfera ,:. eac,/deho s, asincl-.
carburetos, carmim. carnalitd,
t-s excel e) ociantuló",ien e ti- - , -c tna pata a indústria. catai saclores dor. C9TYN lliaderis 0- :%:-/ti..,.. c .n., 11051,
quimicas c,l1St cos auunicos. ex'd da enneriirte,, te nrenara ria. e r,)r - ovnloabri°, ruse, corus ita, chapas -mai- res. coonladeinIs, esto/os C:..•.'i; ti-s,
clinuto, e"' ' Z' ., P g rt face , . foreisli-:re s, .,,..ies,
s'onadd,s,
caiu
elarrtos. ci
fitms. lilt ri-s 1,-' ,.. 'nn . P.,r t rv", n. fr :se-13,
n'nábrio e tra- fr”1-.1,11:-: fun ; R. far-o', !...•rr^fa.... ortos, e i rato . ; e .i orrlos, c:erilrates, atu- t-tinn. 71 ,.0 nvm ,.. ntirins. r.,.:.1.,
ro. clorofórm i o CGM9 salvantes ani- exceto nd' nntoló .. 'en e r^rn. enn ,: , -(il" 1111ÇÕeS (VliM . CaS cl CObalt.O.
N ,), rielang crut• nr. alti l eire., a
tes gultnic corres:vos (panVens cri- r,-s.
r17. ta,-rin e'f ..--ttes inrIll s. i- •T ' .3
ti. ar:aia-ao, errantes. cultura di ba- lCre q exceto d .:, ese.rit',:o. lam.).trt-.
ttçrisra calin de aunara. dacolaail- nas. lava--l ecins lavatórios. Ir ,..,:as,
ns nte ouímicos, decola. zitcs (I a 'ai - licoreIros. mar s t . •,;ne'ras, mas:.as yecos, dags'adores química.. dassonn- n:Ir:das. lir . ) da outras ela-scs. ares-tes aohnieas desincru ,anatas quími- tique, mat".:1a ral ..'aren. on R'n*:•11..a,
cos. drsnaturantes quimaas, dast:im- mim nv.iry , r“: /Ta:Minn:111 Para I.C.•
peradores nuímicos, n,tl istonsates 10S. acaro de /tune, oleina, (511..io,spt:trrea
(mímicos, dauentes químicos. ri bal- pintura palha pre parada
dos, d'spersantes químicas, dissocia- paia colchõ-s), pai:telim. . pal , ios. exdores ! quimicos, d issolvsnies quinac 's. ceto de madeira ou metal, parafina
etano, excitadores nuímicss, fosatos PrePerada , sabões para uso na ingases químicos, hexano, hélio, aipo s- dústria. saladeiras, saleiros, pnliculits
rosfabos. Induretos, nitratos, oxalatoa. aramai. p enachos. penri-nies nendubiddoa redutores químicos. renorsaa- ricalhOs, :Maça • ou piaçnba wres,
reg (mímicos reveladores quinam:1, plombarana. palma para estofo. pai
salicantos. sais (mímicos para tridús- apra moldagem, pines, pretos, reeiiria ¡secantes químicos, sodas quant- piastes, resiniades preparados, aives
ais anclastve cáustica), sulfatos, sul-taneos,rldeimprnsa.om"
furetios, thinner exceto das classes 18, mingue cristalizado, selas, servIc a a de
17 e 38
'safaerviços de chá, serviços de Jantar, has
tal tolherei. terrinas. Vielas,
Classe 14
tipos para impressão, travc •ssas, uriArtigos: Açucareiros, alma:ar:na,
PanOlas, anéis, exceto de outras flittia!fl'a ."ex
ca-in"sájsidellutrauver
vas;alhalustr
to, pa
r.ecte4s
classes, aparelhos para água, apare- dor, vasos, dcaras. serviços nara
lhos de café, aparelhos de chã. dasrefrescos
ralhas de jantar, aparelhos para 'eClasse: 21i
frescos, aquários, assadeiras, bacias, Arjagos: Açucareiros, alcatrão presabandejas, bandeiras de cana:tiro, radó Para as mdtatrias, anéis exceto
chapas, colheres, compoteiras, con- da outras çlr.sses. aparelhos para
feiteiriut conca, cubata', cubos, em- situa, aparelho* para café.apareistas

1/619a. entrólucms, ascaldadores, es- para chá. aparelhos para jantar.
nensos esniamedores, barris. bebedon- aparelhos para refrescos, adornos não
ros,' biscoiteiras, botelhas, bules, bul- çle outras classes.ar aolas não de oubos caçarolas, cadinhos. cálices, can(114os, cântaros, canudirass, canu- tr4l
artificta
ciass
i ems
. bô
iiam
iél"t2
n"
ticaa
biirrsacharchat
borra
dos, comi/ilhas. tender/calho, alas inrai guando produto acabado. boa
nlres, placas, pote, pratos, proaetas. tslaas bules. bac'as. baisras, balde;

mates ci ava oncileirr is • reOpterites;
redar-s. nal-taras filtres fios. Mrrapa, fra-cos. frateiras. funis; galhetag rtarfos oatrrafrts, globos. graus
•
{„,0.1.1,:r, jorros: vidro para

baixe/aa. bandeias, banheiroc babadouros biscoiteiras, bolas alio de nus
tias classes, cabides, cabos calcada.*
reg, aaçambass cachenots. ranceis elas
neess. conudinhOs, carretflhas, caP1111
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exato vestuário, celulóide, céra para
• Indústrias, centro, de mesa, cegos,
empas, charão, chuveiros emitias,
'coadores, coaltar (ou coltar), ,,,iteres, compostos vegetais não quimaxis,
compoteiras, ao:leiteira, copos, aos': deis, correias, cubetes, cubos, gomas
preparadas não de outras cassas,
- gordurv.s, preparadas não de ~tas
ciasses, descansos para talheres, disa
tintivos exceto da casse 25, doora.b.ças envólucros, esferas, esguiarias, esmaltes, exceto odontológieo e de toucador, espalhadores de água; espelhos
'-espermacete preparado, espreniedoras estojos, extensões, cabos para faca, farinheiros, fechos, filtros, filmes,
virgens, fôrmas, frascos fruteiras, funis, fargos, garrafas, gelatina não alimenticias, afio, gesso, exceto adonMagico e para Construção, globos,'
glutino., glutaina, gorduras, giz para
alfaiates, jarras, jarros, lacres, .exceto de escritório, lamparinas, lavar-dedos, lavatórios leiteiras, Ilcoreiros.
.manteigueiras, massas preparadas, não
de outras classes,, mastigue, matéria.
Plásti ca ou sintética, mirras, morra.' gas, mucilagem _para selos, negra de
'turno. oleina, óleos: - para pintura, pa.,
P a Preparada (inclusive para colchões), paliteiros, palitos, exceto de
anaideira ou metal, parafina preparada. sabões .2ara moo ha indústria
!saladeiras, saleiros, pailonas virgens,
penachos, pendentes, psnduricalhos,
plitçã ou piaçaba, pirees, plombagina,
pluma para estofo, Pós para mo. da7
gem;potes, prafds, recipientes, resinóides preparados, -revestimentos,
rolos de irapren," rosários, sangue
cristalizado, selaa, serviços de café,
Serviços de chá, serviços de" jantar
talhas, telhares, terrinas, tijcias, tipos
para impressão, travessas, urinóis,
• varetas, vasilhames, vasilhas, vernitas, exceto para lustrar e de touca,
.dor, vasos, xícaras, serviços para
refrescos
.•
Casse: 31
Artigos: Adesivos para vedação, aros
para vedsoftb, anéis para vedação,
argolas para vedaçfto, arruelas para
Vedação, barbantes. betume para vedação borrachas de campanha, buchas para vedação, bujões para vedação, canaletaa, cápsulas para ;irarra'as e frascos, cimento refratório
para vedação guitas, lonas em Oral.
mangueiras. mangotes, massas paia
calafate, Massas para vedação, ma- terial de vedação em geral.. pálios.
molas para vedacão. pestanas para
vedado, cordas para fins dive.raos,
cordéis para fins diversos cordoalhas
em geral, cordões, correias da transmissão em geral. enxárcias, edema
para vedacão. filtras para lvedacão,
fartos para vedaeão, gachetasp tara
redação. fugalaca. guarda-sol de
praia rélha R ern geral iarrartsena Para
vedacão, carreias de transmissão. tatos para vede rara tubulaciliPs Para
vedação, válvulaa aimples para
vedação
Classe: 32
Artigos: Álbuns impressos, almanaques. anuarlos, calesdários, catálogos
crônicas impressas, designação da filmes, designação de peças teatrais,
discursos impressos, folheto ImOresaos, folhinhas impressa, histórias, im• prosas. indicas telefônicas, publicações irlipressas, revistas fropresaaa
romances impressos, roteiros, impreseca de filmes, roteiros impressas de
pecas teatrais, jornais. livros, •rata,
cas impressas, orações impressas. peças cinematográficas, peças- teatrais,
programa de circo, programa .de rádio. programa de televisão, morara-.
mais impreesos. propaganda impressa
.escrita, prospectos imaressos *matos.
prosas impresqas asariptaa de teatro
"seripts" da t.10-i-ao, sueltos
~mem
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Clame 36
Artigos: Vestidos, saias, blusas, calças, palções. cuecas, meias, suéteres,
oinas, calçados, combinaa001P1800* - COMU BI3O1X4 chapéus,
sutiens, ligas
éões,
10.00FIRIBTINTa
•
Classe 37
Artigos: Panos- ae . prato, reunas de
mesa, toalhas de uso pessoal e
. Indagaria Brasileira.
cobertores
N9
827.814
Requerente: Jblrajara Ribeiro Leite
Local: São Paulo
Marca
Classe 32
Artigos: Jornais, revistas e palancaROELTEK
çõãs-em geral
Ind.
.
119 827.8119 ,
Requerente: Textil Rocias: Ltda.
Local estabelecido: São Paulo
Classe e23
Para assinalar tecidos de
I. Ind. Brasileirit Artigos:
algodão, alpaca, cambraia, canhamo,
cores% case:mira, zetim, crepe, cretone, flanelas,' fustão, gabardina, gor.Itequerente : Comércio de Tecidos gorã.o, jersey juta, lã, linho, nyion
H. S. M. Ltda,
opala raiai, rapai, sarja, sarjinha:
Local,: São Paulo
• atida, selam, tafetá, veludo,
Artigos: Tecidos de algodão, fibras
Classe 38
Classe 22" '
Artigos :Anáguas, aventais, blusas,
satéticas, lã e seda
blusões, camisas,. camisetas, camisolas, calças, cuecas, cueros, combina,
149 827.610
cintas, cintos, echarpes,.fraldag,
•
japonas, jaquetas; lenços, luvas, mantôs meias, paletós, pulaveres,
nos, robds, roupões, saias,. saiotes,'
EFORRRAS ENGENHA
soutiens, suéteres, alia: e vestidos
• RIA DE FORJAS -.7"
Classe 50
•
Artigos: Prestação de serviços, aCaBRASILEIRAS . S/A.
bamentos, ,beneficiamento e tingi. mento de tecidos. Exportação e
Importação
Requerente: Eforbras Engenharia de
Forjas Brasileiras S.A. N9 827.615 Local: São Paulo
Nome Coinercial
II CAMOES "
- N9 827.611
. Ind. Brasileira
IP 827.608

IP 827.618 •

/•

POZIPLASA'
Requerente: Poliplasa — Comercial e
Assessoria Técnica S.A.
Local: São Paulo
Classe 50
Atividade: Comércio, Importação, exportação, representação por conta
própria e de terceiros, assessoramento, fiscal, técnico, jurídico e
financeiro
N9 827.612
PABREUPINAg
Requerente: Pabreufinan S.A. F1manciamento, Crédito e In, watiméntos
Local do estabelecimento: são Paulo
Classe 50
Aplicação: Serviços bancários,, de
crédito, financiamento e investimentos de capital
119 827.613

1Pabreuff
Ind. Brasileira
•
Requerente: Textil Paulo Abreu S.A.
Local do estabelecimento: S. Paulo
Classe 22
Artigos: Fios para tecelagem. Linhas para costura, bordados e
tricotagem
Classe 23
Artigos: Tecidos em geral
•
Classe 34
^rttaos. Cortina... nanos de parede
e de assoalho, taaetes, linóleos e /oleados

Requerente: Editôra Camões Distribuidora de Livros e Revistas Ltda.
Local estabelecido: São PauloArtigos: Almanaques, álbuns Impressoo, armários, folhetos impressos. Jornais, livros, programa de televisão,
revistas impressas e programas
radiofônicos
119 827.816
•

J.
IND. BRASILEIRA

Requerente: Posto e Lubrificação
S. J. T. Ltda.
Local estabelecido: São Paulo
Classe 50
Gênero: Operações de Põste de
•
serviço
249 827.617

RASKIFA
BRASILEIRA
n
Requerente: Confecções RaskifaLtda .
Local estabelcido : São Paulo
Artigos:Blusas, vestidos, casacos,
pegnoir, pulôveres, chilas, combinações, saias, soutiens, inadata, calças,j
manteaux,. Paletós, •coletes, capas,
camisas, camisolas, cuecas, ceroulas"
'
pijamas, meias e lenços
' las 827.819

* CENI
Ind. Brasile ira-\
Requerente: Ceni Cia. Eletro blecAnieg
Industrial
Local estabelecido: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Consertos de motores e de
.
,máquktas industriais
' N9 827.620 .

INTER-554'k
Ind. Brasileira
"

Requerente: Inter-Set Embalagens e
Offset S.A.
• Local estabelcido: São Paulo
Artigos: Agendas em branco, álbuns
em branco, bobinas para papel, broa
churas não impressas, caixas de Per*
palão, cadernos escolares, envelopem,
fôlhas de celulose, guardanapos de
papel, mata-borrão, fôlhas de papel,
papel almaço, papel para impresaão,
papel para escrevr, copos de papeira)
e pape/ de balas
N9 827..821

Ind.SECMITI
as leira .
Requerente: Enzugadorees Seeacity
Ltda.
Local estabelecido: São Paulo
Classe 18
Artigos: Enxugadores de ferros tia"
roupas
,N9 827.622
" ELISA "'"Ind. Brasileira'
Requerente: Calçados Elisa Itda.
Local estabeelcido: São Paulo
Classe 50
Artigos: Comér:áiose Venda de
N'821.623

SI L.DOR
IND. BRASILEIRA.

Requerente: Armarinhos e Confecções
" andar Ltda.
Local estabelecido: Eido Paulo
Classe 12
Artigos: Agulhas, fechos, corrediças,
agulhas da trIcot; agulhas de crochet,
botões, alfinetes comuns; colchetes,
dedais, presilhas, argolas e fivelas

•

" MIRAGEM "
• Ind. Pea .9 ileira
Requerente: Miragem Indústria e Comércio de Materiais para Construções
•
Ltda.
Locai estabelecido: São Paulo
Classe: 16
Artigos: Argila preparado para COMP.
triçõesa cimento comum, calhas de
telhados, cal para construções caibros preparados para canstruções, esquadrias, grades, lajes, lambris, manilhas, mosaicos, Parquetes pisos,
portas, telhas, tijolos.
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Janeiro de /9te

N 9 827.824

,cadelras com rodas, cadeiras comuna,
149 827.534
¡cadeiras para escrit4rio, camas com
mõlas, camas comuns, colchões, conTUDANTI.D LAN n•-Y.
juntos de móveis, camiseiros, criadoCOUBRAS
CIIES
u
mudo, cristaleiras, divans, dormitórios,
guarda-lonças, guarid4 Brasileiiil. guarda-comidas,
da-roupa e poltronas.
N9 827.631
Requeernte: Coubras — Comercial de
1
101zuéernte: Ladernir Oallb
Couros Ltda.
estabelecido: Sio Paulo
Local estabelecido: 8Ao Paulo
Classe: 41 — Titulo.
4NARVIK "\..
Classe: 35
Artigos: 13451sas, argolas, peles de búN9 827.837
falo, peles de caatores, estojos, malas,
maletas, mantas, palmilhas, peles tm
bruto, sacolas, valises e vasilhames. Requeenite: Narvik Publicidade Ltda.
" REILACIR
1.19 827.625
Local estabelecido: São Paulo
Classe: 32
jInd
."t2 Braeileirá
Artigos: Almanaques, albuna impresso;
armários,
folhetos
impressos,
}or" CITY NEWS
livros, programas radiofónicos,
Ind. 13raail.e1rtil nai;
programas de televisão e revistas. Requerente: Remacir — Recuperação
de Miterlais Cirúrgicos Ltda.
N9 827.632
Local
estabelecido: São Paulo
Requerente: — City News
Classe: 10
1.1~.
Artigos:
Cintas
adbominais, agulhas
Local estabelecido: No Paulo
1ECORD-f-17\4
de inieçãb, abridores cirúr gicos, apaClasse: 4
relhos cirúrgicos, aparelhos ortopéLInd.".--, Bras ileirã1 dicos,
Artigos: Pedras.
aparelhos de uso para massagens, bóina pau uso na medicina,
N9 827.828
Requerente: Foto — Litogravura Re- calçadores cirúrgicos, cat-gut, cintas
hopogásnicas, bisturis, dilatadores ci,
.
cord Ltda.
rúrgicos, ¡ ligas para enférmos, luvas
Local estabelecido: São Paula
" CARJE COMERCIQ
para operadores. luvas para soldadoClasse: 23
res,
instrumentos odontolagicos, insE IMPORTAÇXO 0. a Artigos: Impressões metálicas, clichés. trumentos
óticos, máscaras P ara anes149 827.833
tesia, maletas, tubos de uso veterinários.
tequeernte: Carie S. A. Coreérele e
Importação.
Nv
827.638
Local estabelecido: SM Paulo
Classe: 33
Títulos.
N9 827.627
OITA ETERNA ""
"nd. Bracileiral
f...
..

ok

.FLOR DE MARISA\,
/ ind 4 Braa ile ira %,

Erequerente: Panificadora Flõr de
Mansa Ltda.
Local estabelecido: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Pão.

N9 827.628

LAIKKIT " e
Ind -. Brasileira'
,
„"

Requerente: José António Sarou*
Local estabelecido: São Paulo
Classe: 1
Irtigos: Tintas, resinas, vernizes, reinas pau revestir, latas, abrasivos
luimicos, absorventes químicos, agua
lestidada para indústria, acídos amo'Jaco, anticorrasivos quimicosbenzina,
antena cloratos, corantes químicos,
lescorantes quimicas, cromatos, Ui---...... gênil e ioduret,os.
N9 827.629
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N9 837.843

"HERRERIAS
FECÇOES ",
Requerente: Joaquim Morales gere
raias.
Local estabelecido: São Paulo
Classe: 38 — Titulo

N9 827.643
" CARJE "
Ind. Bras il e ira-ti
Requerente: Carie S. A. Comércio O
Importação.
Local estabelecido: São Paulo
Classe: 21
Artigos: Alavanca de câmbio, amor.
tecedores de veiculos, breques, cama.
eixos de veículos engates de veleur..13,
tas, câmaras de ar para veículos, dia
rações de veiculo.; carrocerias, dragas,
entrapo; de veículos, freios de vetcu!os,
rodas de veiculos, para-brisas de vet.
culos, parachoques, para-lamas de
veículos e gWdões para veiculos.
N9 827.644

IdACEDONIA " ‘1/4
k Ind • Praz 11 o ira\

Requerente: Comércio de Cereais
Macedania Lida.
Local estabelecido: São Paulo
Classe 41
Artigos: Arroz, feijão, farinha, farinhas alimentícias, grão de bicoh
Reqt...
":derceazia "Cltá" Carpa alhos, canelas, batatas, féculas, lenLtda.
tilhas, ervilhas, cebola, café, toma.
Local
'acido: São Paulo
tes, salsichas, xwcu, vagens, pimenta
FAZENDA St*.
se: 41
do reino e vinagres.
- * ERNEsTeet SA
Artigos: Aba
abacaxis, abóbora,
'secam súCat4 SULCO FARA
ars S27.645
alho, aniêndia, a. doias. avelãs, carambolas, cominho, cravo, batatas,
grão de, bico, farinhas, arroz, feijão.
uerente: Fazenda santa Ernestina farinhas
alimentícias, erva-dOoe, guõ,
13. A.
loint salsichas, tomates.
IPICOPI
Local estabelecido: São Paula
Classe: 19- 33 — Insígnia.
N9 827.639
Ind. 13rasileiral
N9 827.6$4
u

JATABA,C0 "
Brasileira

Requerente: Pato — Esquadrias d(
Madeira Ltda.
Local estabelecido: São Paulo !
Classe 8
Artigos: Máquinas fotocopiadora*

José Antunes Tabaco
Reca
N9 827.846
Loit.gente:
estabelecido: São Paulo
Classe: 40
PRAGER
Artigos: Acolchoados para móveis,
Bras il e iral
armários, cadeiras comuns, cadeiras
'
Ind.
-L
com rodas, cadeiras com mólas, berao
•
ços, colehões gonjuntos de armários.
aRequerente:
Prager
—
Indústria
O
criado-mudos,
divans,
dornittorios,
ERNESTINPU
Sia
É
Comércio de Máquinas Ltda.
guarda-tomidas, guarda-roupas, polClasse
6
e vitrines sob
equerente: Fazenda Santa Ernestlna tronas, ,travesseiros,
Artigos: Máquinas para costurar
forma de móveis.
S. A.
sacos.
Local estabelecido: Pará.
" A CREDIAL 1, s.
N9 827.640
i
N9
827.647
Classe: 19.
tequerente: Nazin Ibrahim Ahmad.
Artigos: Bois, bezerros, gado bovino,
Local e.stabelecido: São Paulo
'2...HOTEL CENTnAvg:',
gado cafrino, gado cavalar, gado agidClasses: 8, 9, 37, 49 — Títulos
MARCELIT
---n
o,
gado
ovino,
gado
autuo,
touros,
N9 827.630
vacas, pado vacub.
r: Ind. Brasileira]
N9 827.635
Requerente: Jordan 88 Costa Ltda.
Local estabelecido: São Paulo
Requerente: Confecções aMarlito*
,
,,
..•
Classes: 33 — 41 — Titulo
/
Litda., firma brasileira
Local estabelecido: São Paulo
827.641
N9
"THE pouR-mIdnd
Classe 38
Ind. Brasile:Irá
Artigos: Para distinguir e proteger
confecções em geral, aventais, blusas,
•
blusões, salas, calças, coletas, sobre.
rdEREiLISTIráRIW
t In. WASTLEIRA,
tudo, manteaux, penhoar, dominó,
Requeernte: Fernanda Maria Brum
.ZEIRO NOVO _tf robe de chambre, camisas, camiseta;
da Menezes, Silvia Meri Olivierl, Vicuecas, ceroulas, gravatas, puloveres,
Requerente: José Antunes Tabaco ra Lúcia Oliviert, Dirceu Valente
meteres, mantos, vestidos, soutien,
Bento.
Lacol estabelecido: São Paulo
calcinhas, combinações. tangeria,
1 Local estabelecido Sio Paulo
Requerente: André Mera..
Classe: 40
0
Classe: 32
Local estabelecido: São Patilo
meias, casacos, bolsas, boinas, cha•
Artigos: Acolchoados para móveis,
Classe: 41 —
ergiárloa, berços, cadeiras de =Um,• Artigos: Conjunto Vocal e Musical.
i

208 Quarta-feira 10 .N9 827.64a

Requerente: "Vetor" Química Ltda.
Classe 1
Local estabelecido: São Paulo
Artigos: Sustâncias e preparações
quimicaa nas indústrias.
N9 827.649
-

CONSPETRA.
Ind. Brasileira
Requerente: Conspetra Ltda. — Empreiteiros de Mão de Obra para
Construção Civil em Geral
Local estabelecido: São Paulo
Classe50
Artigos: Prestação de serviços de
mão de obra em .construções civis em
geral.
N9 827.esn

Requerente: "Dica" — Revestimentos Cerâmicos Ltda.
tocai estabelecido: São Paulo
Classe 18
Artigos: Azulejas para construções,
ingl'ates e pastilhas para construções, blocos rara construções, argamassas para construções, massas para parede, colunas para construções,
pisas; ladrilhos, mosaicos, lajeotas,
mármores preparados para construções, cal para construções, produtos
de base asfáltica, tijolos, telhas, calhas de telhado, tubos de concreto,
produtos betuminosos para construções, imitações de mármores para
construções, colunas para' construções, argila preparada para construções, pedras preparadas para 'construções, esquadrias, .asfalto para
construções, alcatroados para construções e edificações pré-moldadas.
N9 827.651
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abatidas, avelãs, atum, azeite, azeitonas, aletria, alface, alho, alimentação para aves, alpiste, ameixa,
amêndoa, cebola, cenoura, cereais,
cevada, cevadinha, chá, cheiros alimentícios, chispe, chouriços, churrascos, coalhada, ceco, bacalhau, balas,
carne - de baleia, banana, bana.nada,
banha, batata, baunilha, bertalha,
beterraba, biscoitos, beringela, brócolis, bombons, bolos, buchos, carne
de cabrito, caças alimentícias, cacau,
café, caju, camarão, canela, canjica,
canja, caqui, carambolas, caramelos,
carne de carneiro, carnes frescas,
séca e em conserva, castanha, faisão,
abatido, farelo, farinhas aliraenticias, farinhas de cereais, farinha de
mandioca, farinha da mesa, farinha
de trigo, favas alimentícias, feijão,
feijoada, fermento, fiambre, fígado,
carne de coelho, filhós, flocos, cogumelos, colorantes para alimentos,
couve, cravo, cremes, frutas, cristalizadas, doces cristalizados, doces,
drops, enchovas, espinafres, emendas
alimentícias, extrato de tomate, extrato de carne, extrato de fruta, armem), erva-doce, ervilhas, juliana,
lagosta, laranja, laticínios, legumes,
leite de cabra, leite de vaca (in natura, em pó ou condensado), lentilhas, língua linguiça, lombo, louro,
doces tateados, frutas ia mura, secas, em cauda ou em conserva, fubás,
fungões,..galinhas abatidas, gaioupas,
gelatinas alimentícias, geléias alimenticias, gergelim, carne de giá,
jiló, glucose, goiabas, goiabadas, gorduras alimentícias, grânulos alirrtenticios, grão de bico, guando, /aniles,
hortaliças, hóstias, pão, pastilhas,
tos abatidos, pessegada, passes°, paixadas, peixes, pepino, petas, pescados,
plickes, pinunta do reino, malgusta
etc., piinentõep, „. pipocas, pirarucu,
polenta, carne de porco, pralines,
presuntos, maçã, macarrão, mandioca, mangas, manteiga, margarina,
marmeladà, mariscos, mazsaie alime.nticias, massas de tomate; massas
para sopa, mate, mel, melado, milho,
miolos, sala salame, salsichas, sar~ias, tomate, toucinho, uvas, vinagre, pudins, queijos, rabadas.
N9 827.653

-yoz u

Requerente: Walderoar Cola
Francisco
Local estabelecido: São Paulo
Classe 32
Artigos: Jornais, revistas, catálogos,
anuns, programas de rádio e televisão e promoções publicitárias através
de concursos
159 827.650

Requerente: "Lageado" Engenharia
e Construções Ltda.
Local estabelecido: São Paulo
Classe 50
Artigos: Os serviços de engenharia,
planejamentos, administração e construções
159 827.657

Artigos: Abelhas, araras, avestruz,

bezerros, bicho da séda, bois, gados,
búfalos, burros, cães, capivaras, carneiros, castores, cavalos, cisnes, codornas vivas, elefantes, evitam, galináceos vivos, galinhas, galos,- gatos,
poema jumentos, largatos, lebtes,, leitões, onças, ovos de qualquer espécie, pássaros vivos, peixes vivos, perdizes, paras, pombos, porcos, rã, touros, veados, vitelas e vacas.
159 827.654.

Ipd.Brasileira à

SUGAR BARREI.

Requerente: Elzira Coelho de
Oliveira Dure
Local estabelecido: São Paulo
Classe 41
artigos: Abacate, abacaxi, mel de
libelba, abio, abóbora, abricó, acara- Requerente: John Midleton, Inc.
i& aoeka, açúcar, agrião. Almnina Loca/ estabelecido: Estados Unidos
alcachofra, alcaparra, amendoim,
da América
=ide alimentielo, angu, araruta,earClasse 44
itaa aspargo, assados, aveia, aves Artigos: Tabaco para fumantes.

159 827.664

inciongo

DOI
- iltV0 BRASILEIRO -

induatria Bragileiro
Ra:merente: J. Quadros Editora.
Culturais S.A.
Local estabelecido: São Paula
Classe 32
Artigos na classe
159 827.665

Requerente: J. Quadros Editorea
Culturais S.A.
Local estabelecido: São Paulo
Classe 32
Artigos na classe .mm.~9
NO 14'2.686-671 •

AS MINHAS PREFERIDAS
Reau:rente: Waidemar Cola
nallolsco

Local estabelecido: São Paulo
Classe 8
Artigos: "Discos gravados".—
NO 827:08

NICOLA & IRMÃOS

AZUL
Requerente: Agropecuária
"Tapirapé" S.A.
Classe 19

1968

ENCIMIOPEDIA
POVO BRASILEIRO
Indústria Braoilairà

MERCADINHO

Local estabelecido: São remi°

RAINHA DO BRASIL"

('PEQUENO REI DA'—

Reverente: Nieola & Irmãos
Nome de Eraprésa
NO ele? . 859

Ind.Brasiieira

Requerente: Dica — Revestimentos
Cerâmicos Ltda.
Local estabelecido: São Paulo
Classe 33
j Artigos: Insignia Comercial.
N9 827.652
-

119 827.655

Janeiro de

Requerente: Nicola & Irmãos
Local estabelecido: São Paulo
Classe 33
T. Estabelecimento
NO 827.660-6663

INIAISM

A telAtaflph.

Requerente: Automóvel Clube
Paulista
Local estabelecido: Sio Paulo'
Classe 11
Artigos na classe
Classe 21
Artigos na visas°
Classe 25
ktigue, na classe
Classe 32
, Arefaos na claw.le
Classe 47
Artigos na classe
Classe 50
Artigos na classe
159 827.672
AUTOMOVEL CLUBE
PAULI

Requerente: Automóvel Clube
Paulista
Local estabelecido: são Paulo
Nome Comercial
259 827.674

aaaaawaea
Requerente: Pronto Sekorro Santa
Paula S.A.
Local estabelecido: São Paulo
Classe 1
Artigos na classe
Classe 2
Artigos na classe
Requerente: Lés Esteres Oonça1v08
Classe 3
Local: Guanabara
e
Artigos na classe
Classe 33 e
Classe 10
Expressão ou Sinal de' Propaganda
artigos na classe
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Ns. 827.684-685
ros, lã de aço, pomada para calçados, palha de aço, preparados para
polir e limpar, madeira, vidros e objetos, sabões, saponáceos e velas
PONTEIO
Classe 43
Indústria Braeilelra Artigos: águas gasosas artificiais,
bebidas espumantes sem álcool, guaraná, gasosa, essências para rei friGis
*salta
Itequerente: Tranquilo
gere n tes, refrescos, refrigerantes, soIndústria
de
Instrumentos
de
B. A.
da, suco de frutas, sifões e xaropes
Cordas
N 8 :7.682
Estabelecido em: São Paulo
Classe 9
Artigos: instrum e ntos musicais: Arpas, bandolins. birimbau, banjos, baterias, cavaquinhos, clarinetes, contra-baixos, cordas para instrumentos musicais, aliais, gaitas, guitarras, pandeiros, pianos, pistões, rabemúmia asAs#.1 ias
cões, tambores, violas, violinos e
violões
Classe 8
krunidas
Requeren ( c'
Indust rias
Artigos: apareou.s eletrônicos e
V id robrás Lida.
equipamentos eletrônicos: Alto-faEs tabeleciria em: S. to Pa ido
lantes, antenas, agulhas para fonoCiaase lã
grafos, amplificadores, aparelhos ed
, ceArt!Ros: Artefatos c1'
freqaencia modulada, aparelhos de
râmica. taianca, , louça vidrada e
Intercomumcaçao, aparelhos receptotn.sta:oções, sanitátias: Bidés. bacias,
? res de sons, aparelhos de contrôle de
bebedouros, banbel- as. consolos, cansons, bobinas, chassis, discos gravataros. va ti inbos . cubos, comedores
dos, fonógrafos, microfones. pickups,
•,ata ave ;, esea. radeints . filtros, giopilhas, rádios, televisores, toca-discos
nes,
jardine; ra s .
lavatórios, pratos
S.
A
automáticos ou não, transformado- Requerente: Pão de Açúcar
' para ornatos, ;das, porta-toalhas,
Indústria e Comércio
res e válvulas
n
porta papeis bt:!'e.nicos, talhas e vaEstabelecido em: São Paulo
••••- •
-• • - • - Jes
Ns. 827.677-678
Classe: 1 - - 3 - 4 - 5 - 6
Cla , ise 14
11 - 12 - 13
7 - 8 - 9.L 10
A
r: iglizt: e ..i o in esti ihaçável
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
• •-•-•
N o P27.687- 21 - 22 - 23 - 24 - 25
26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
- 36 - 37
32 - 33 - 34 38 -39-40-41-42-43
44 - 45 - 46 - 47 -- 48 - 49
Na. 827.675-676

Sanitários

S.na

de

50

DivRRCINE

atiut,
— *----

N"

827.691

MINAI

IND. BRASILEIRA

Requ e: • en te : Georgios iavlos Th,,odorakts e S raianos Anastassiadis
Esta oeleeldo em: São Paulo
Classe 48
Artigos: Para distinguir cori adores
de cutáculas
• --N9 827.

"É GOSTOSO
GOSTARLE..."

Requerente: Norton Publicidade S A.
Estabelecido em : São Paulo
Clas.ses : 1 2
3
4
5
6
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
20 - 21 - 22 - 23 -24-25 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38
39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 •
- 46 -47-48-49- 50
Exprtssao
N 827.693

da Sus i
Ice::

•

1:1;agilu
s" • • r.:17.6?9

CONSULTIVA
•e,ID I A brnti,ret-t

oito Santo c: ;na co
Requerente
Estabelecido em: Sai) I 'aulo
Classe 43
Artigos: refreccos, pós para refrescas.
refrigerantes, águas e :xaropes
Classe 41
Artigos: balas, bombons, amendoim
biscoitos, bolachas, bolos, chocolates.
crocantes, caramelos, confeitos. do-

ces, drops, goma do mascar, pratines.
pirulitos, pipocas, pa.ssoca, pas.1111aN.
pile.s doce e sorvetes _

Ns . 627.679-681

SÃO PAULO-CAPITAL
:

t. a: 1:-:s da Silva
..lachado
Guanabara
e.':ns e e 33
II isignia
• -• •• •::
N 827.68Çi

A.

N9 827.694

e Comercio
1•l1bc1evicto em. São Paulo
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 .10 - 11 - 12 - 13 7-8-9
15 - 18 - 17 - 18 -- 19 . 14
, 2u - 21 -22-23-24-2526272829-30- 3 132 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 —

Pinhomar

Insígnia de Comércio

Requerente: Menphls I A

Indústria Brasileira

50

Industrial
Local estabelecido: ROS.
Classe: 48

Nç 827.630

Reguei cir. e: ¡José Carlos da Silva
Machado

Local: Guanabara
IClas.:e 33
Insignia
N 9 827.699

InDosm% IIRASILF IRA

-tequerente: Pão de Açue ir S. A.
Indústria e Comércio
Estabelecido em: São Paulo
Classe 41
M.,,11~41ftfim
•
a» .
•
krtigos: Produtos uliment
Arrcr Bit.ii A . A.
F....4uert
ge:
Cc areo e In:lu:1dd
ela s.se 46
1',
ra
Estabelt
alvejante, a1111,1
-Irtigo • • :unido.
Classe 41
•gna lavadeira. cera para moa the.,t, I
Art.:go: a "roz
de ;leo, fo-fot:
,Ci0; n

'•

Requerente: Viação Itacoloml Ltda.
Local: Minas Gerais
Nome Comercial

RIO COM PEPSI
Pepsi-Cula nef rigor:xotes Ltda.
Local: Guanabara

Requer ei, : e

Classe 43
; Esprema°

Artigos - Absorventes de uso ent
toucador, afastadores de pele dera
unhas, afiadores de navalhas, agua

de beleza, águas de quina, águas de
toucador em geral, águas de maquba
lagexa, alfinetes para o cabelo, su.
miscar, amido perfumado, mania
perfumada, aparelhos para barbear§
aparelhos para cortar o cabelo, apa•

relhos para frizu cabelo, aparelh011
para secar cabelo, bandolina, bateu,
bigodes postiços, cacheadores de ca..
belo, carminados de toucador, eérle
depilatórir, cosméticos, acetona peso
ra toucador. afiadores de lfem 1~1
de barbear aguas de alfazema,
águas perfumadas, alisadores de caga
belo, almofadinhas de cheiro, apara
relhos para escovar o cabelo, anulo
nhos para pós dr arroz, non:Indo+
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res de- perfume, barbas postiças, bri1 827.698
1
Cisne 50
lhantina, caamin, crayon para ma)sendees: Estudos técnicos Musuilagem, are para toucador, cremes
triste, pesquisas promocionals, propala pele, cílios postiços, corantes
•
cessamento de dados na área Vontpara cabelos, cortadores de unhas,
co-industrial, levantamento. planejacristais para bana°, dentifriclos demento, organização e racional/mon
sodorantes, elixir para peie, esmattes
de métodos de trabalho junto das
para unnas, extratos perfumados, esindústrias. ,
cóvas de toucador para cabelos, para Requerente: Gus, Lifonius, Maciel de
dentes, para sobrancelhas, estojos de Sá — Engenharia e Construção
837.704
barba, estojos para toucador, éter
Ltda.
perfumado para toucador, glicerina
Local estabelecido: RGS.
perfumada, grampos para cabeio,
Classe: 50
fiascos para perfume fintas para Ramo de atividade: Engenharia e
NATRON Engenharia',
cabelo, geléias de touc-dor, In/dantes
construções em geral.
-~kirdvo.
perfumados, laminsui para barba,
NP 827.897
de Processamento S. A:
lança-perfume, lápis para cilicia, para lábios, para sobrancelhas, limas
para unhas, óleos para banhos de
mar, óleos para pele, papéis empoaRequerente: Natron — Engenharia
dos para toucador, pinças para pesde Processamento S. A.
tanas, água de colónia, corantes para
Ou"
Loca/ estabelecido: Guanabara
L iara- pele, cosméticos, essências perfumanome comercial
das, estojos para manicure, fios pa1%011
LI
21' 827.705
ra limpeza de dentes, gelatina para
toucador, incenso, lanolina perfumada, leites para embelezar a peie,
loções para toucador, óleos para ca- Requerente: ORA — Limão Refrear)
belo, óleos 'perfumados, Pentes, PeLimitada
rucas, pós para uso em toucador,
Local estabelecido: Guanabara
redes para cabelo, roUg
e, sabões perClasse: 43
fumados, sais perfumados, tesourai
Artigos: Refresco de limão
para unhas, unhas postiças, verm219 827.098/899
zas para unhas, sabões para barba,
%nonatas, sochete, shampoos, talco
perfumado, vaporizadores de Perin-,
me, vinagres perfumados.
Requerente: Natron — Engenharia
N9 827.095
de Processamento S. A.
Local estabelecido: Guanabara,
Classe: 1 á 49 — Sinal
Requerente: Benne() EL A. —
2(9 827:708/707
Indústrias Mecanicas
Local: Guanabara
Classe: 25
Artigos: Plantas, projetos, desenhos,
maquetas, prospectos de fotografia,
desenhos e ráficos, cartazes, displays,
Indústria Brasileira
gravuras, ações, apólices. bónus, Letreiros, painéis, rótulos arttsticos,
tabuletas e titulos.
Re uerente: aos, Uvonius, Maciel de
Sá — Engenharia e Construções
Classe: 50
Serviços: Planejamento e eõecução
Ltda.
Local estabelecido: RGel.
de quaisquer trabalhos de encilharia
elétrica, hidráulica e mecilialca; maClasse: 18
nutenção, reparação, montagem e asrt as — Alcatroados para constru- sista/laia
técnica de equipamentos de
ções, areia preparada para construem gerai; compra, venda,
ções, asfalto para construções, ar- construção
e exportação de mategua preparada para construções, ar- Importação
e equipamentos para
gamassa, azulejos, balaustres de co a- riais, utensílios
construção
•~Vias, batentes para construções,
, blocos para pavimentação, balcões
Ne 827.700
Requerente: Agro Quimica Reunida
para construções, blocos para consLtda.
Local: Rio Grande do Sul I
truções, calhas e telhados, .caibros
preparados para construções, cal SER/êtC 5. A.- INDUSTatAS LackkiiCás
Classe: 1
paia 000strie 6es, chapas para consArtigos: Substancias e preparações
truções cornijas de concreto, cimenguiai/0as usadas nas indústrias, a
to comum, caixas de cimento, cuRequerente; Berma° 8, A. —
saber: ácidos, sulfatas, adesivos, agiupi/lhos, chaminés de concreto, coiuIndústrias Mac/Miau •
ttcuintes, aceleradores, anlicorrosivoe
-fias para construções, divisões pré-Local estabelecido: Guanabara
e antioxidantes, corantes, solventes,
fauricada.s, drenai para construções,
Nome comercial -ésteres, Óxidos, Imperrneabilizantes,
edificeaes pré-moldadas, estacas
fixadores, glicol, sais e secantes ,qui21 827.701
aff
i , edifica' pata colatn
micos redutores uímicos, salicilatos,
ções pré-moldadas,
estacas preparaacataias água oxigenada e ãgunrrez,
lias para construções, esquadrias, esálcool, 'aldeidos, alvaiade, amónia,
truturas para construções, estuque,
anilina, cieto e cloretos, catalizadores,
farras, frisos, guichets, grades, imicantora e carburetoe
tações de mármore para construções, impermeabilizadores de argaClasse: 2
massa, janelas, ladrilhos, lajes, lumeArtigos: Substancias e preparações
Ias, luvas de junções para construquimicas usadas na agricultura e
ções, iageotas, lambeis, lixeiras para •
Para fins sanitários, a sabtr: aduconstruções, macadame, mantilhas,
deainfetantai,
bos, álcalis, ácidos
para
parede,
madeira
prepamassas
bactericidas, Inseticidas extermina.tada para construção, mármore, predores
de
animais
nocivos
e ervas
Requerente: Sennec O. A. —
parados para construções, mosaicos,
daninhas,
salitre
do
chila,
fungicida',"
Indústrias Mecardo,s
papel para forrar casa, parquets, peformicida, fertiiizantes, cálcios, oLocal: Guanabara
ças ornamentais de cimento ou geba° Classes: 25,
retos, acetatos e microbicidas.
32,
33
e
38.
—
rnsignia
para tetos e paredes, exceto da ciasx. 827:708
-,ae 23, pisos, pedras preparadas para
No 827.7021703
construções, portlie,s, produtos betuminosos para construções, paredes
divisórias inclusive para escritórios,
pedregulhos, pilastras de concreto,
vakwin
- auffirnowoonaantt,
placas de pavimentação, P ortas. Pra
-teliras,podut ebas fitc, Requerente: Natron
Engenharia
,INDUSTRIA BRASILEIRA
(aleiras para portas, tacos, telhas,
de Processamento 8. á..
tintas para pardees, muros, portas e
Locai estabelecido: Guanabara
janelas, tubos de ventilação de adi•Classe: 23
Requerente: Indústria Têxtil
tanques de cimento, tijolos, Artigos: Plantas, projetos, desenhos,
Carambel S. A.
de concreto, tubos de uso ex- maquetas, prosperam de fotografia,
Lixa/ Estabelecido: São Paulo
em
construções,
vigamentos
clusivo
• Classe: 23
desenhos e gráficos. cartazes,
preparados para onstruções e raros.
- • - playa e granulo!
Artigos: Tecidos em gerai

q

ciERakArec"

Gubma

?

X 827.709
:DOMINGOS

ma E MESill

PORIA E COMERCIO]

Requerente: Domingos Cima e111--— indústria e Comércio Ltda,
Local eatableecido: Guanabara .'
Classe: 37
Titulo de Estableecimento
amemeil
liv 8,97718

P

CAMPOS R.J.)

Requerente: Retifica Pneus 8.
, Local esta.bleecido: Guanabara
Classe": 33 e 39
Titulo de Estableecimento
21' 827.711

g

q

jt ig

p

-

-PORTO NOVO —

Ri

Requerente: Emitas Pneus S. A.
Local estableecido: Guanabara
Classes: 33 e 39
Titulo de Estabteecimeato

a"

N' 827.712

#

PrePal" s

et

9

q

cl

NATRON •

.ers,

ÂMILON

p

Requerente: Re lica Penem S. X.
Local estabelecido: Guanabara
Classes: 33 e 39
Titulo
de Estabelecimento
•••••nn
DP 827.713

Pingara

ano

Requerente: River Papéis Beneficia
Limitada
Local estabelecido: Rio de janeit

--•Classe: 38

Artigos da daaas

.11~.11nn•nn•n•n••

[-k,•

II

'c'
\4s4 CrO

‘•
•, I.t1
pr.!,
I.
Local est I. ....ido: (.;11,..riabarr,
C,. .;
Artig•.m. dJ, classe
•--- ---• •-•
-••--- •• ••
N .. S27.515
/00{ /*

4
1

54

5

se p:'¡.

'

Brnsiteirti
_.:equerent, Ci.. Br•,..1.1eira de Roupas
Local est;..lie:ecitio: Guanabara
Classe: 40
Artigos da classe
N 9-825 . 716

União !Mu:Arial de Fabricantes
de Compressores S. A. - UNIFRIO

:equerente: União Industrial de Fa_.ficantes de Compressores S. A. —
Unifrio
Local estabelecido: Rio de Janeiro
Nome de Emprésa
N9 827.717

e

offf12, n r ro »
_equerente- Unido Industrial de Fa_.rkantes de Compressores S. A. —
Unifrio
Local estabelecido. R'o de Janeiro
Classe: 6
Artigos: Compressores
Nome de Emprêsa •--_
Nn 827.718

Companhia Gráfica
P. SARCINELLI
CO:l.panhja

-f"

7-r..-.....,,
r. ----.-, - N,
":- f,

.5,,-

.

Gr:T.ce

• Sas) Pottlo
50
Artigos: Artes gráficas
_
N' 877.721
•

í.
rerrixii

N' 827• •!"25

Resvi, estue: Otavio V:eira deJ
(;:ktnahark
33
&mil de ri:uive:aula

ista '31asiieira
de Produfividade

NS. N -1/ 31 :I 827.737

Indústria Lrasileira
Rcquzrente:

.N.
Indústria Brasileira
Requerente: João Vens 6 Filho Ltda.
Niemeyer 8 rpt:
Local estabelecido: Rio Gmnde do Requerente: Rircon
Participaço•-. Resquerente: Alvaro
Ltda .
Sul
Comércio e Representações S. A.
Local estabelecido: Guanabara .
Loca): Guanabara
Classes: 33 — 41 — 42 — 43
Classe: 42
Nimbe
Comercial
Titulo de Estabelecimento
Artigos: Aguardente. aperitivos, biter,
conhaque, fernet, gernados, genebra,
N. 827.739
N9 827.728
gin, kümet licores, quinados, rum,
suco de uva com -álcool, uísque, ver— mute. vinhos e vodka
RECOLD S. A. Refrigeraçãci'
N2 827.721

'Comercial e MetaViroice.

er)
,áa(15.5
\
i›Ct

0:5

\ç‘t:‘N4°

Requerente: 12cc.old S. A. Refrigeivc50
Comercial e Metalúrgica
Local: Rio Grande do Sul
Nome Comercial

ate: Alvaro Niemeyer 6 Cts:
r
Ltda.
Local estabelecido: Guanabara
Classes: 33 — 41 — 42 — 43
Titulo de Estabelecimento
-1.74-45—
N 132

N' 27.29
esk(/'

POTJ

39

Regue
7(1, do
al estabelecido: 1;
Sul
Ci,e-se: 42
• ev•:..(,..•: P. Artigos Aguardente, arx.riti‘os, biter.
Co.•
San
conhaque. fernet, gem.•dos. genebra.
Local estal..elec ido. S.r. pl tilo
gin, kiimet licores, q uinados, rum.
sdc.t.) de uva coai álcool uisque verCia,se 38
mute. vinhos c vodk.1
Artigo:. ni;!
--- • •--- --•
N° R2*, . 724
N° 827.726

Rcqu rente: AR aro Niemeyer 6 aio
Ltda.
Local estabelecido: Guanabara
Classes:, 33 •-• 41 — 42 — 43 '
Titiffo de Estabelecimento
_
N 827.741

Indústria Brasileira

PARCOM •

A'

827.730

i4g,te

Gráfica P.

Local estabele:-ido: São Paulo
Nome ek• Empresa
1%1 827.710
t
•

.5(1

1\1 9

tister.,.;:iu Na:
IntlüsWa
Local: Gmcial,,;:
Classe
Artigos: Álbuns; impressos desia.,,,t.
leitura; folhinhas impressas,
publicações cru geral, programas -nele)
tonicos, prograin4s televisionados, Pek;,;, R c rente : C . B.C. —
teatrais e 4.immiarograficas: revistas
Br..“•ileira de Coiwrcio Turismo e nriso
Indúatria Brasileira
4.,n•n•n•
moções
N*. 827 727
Los al: Guanabara
Regm•Telilv : Incitrtrias.,
Ltda .
Classes: I à 50 Titulo.. •
Local estabelecido: Riu Grande do
C:asses: 1 à 50 Titulo.:
Sul
C:asses: 1 à 50 Titulo.:
Classe: 41
sses: 1 à 50 Titulo.:
alimentícios biscoitos
M.
eas:•es: 1 à 50 Titulo4
CdSSCS: É à 50 Título.
e bolachas. . —
Classes: 1 à 50 Titulo.
N° 827.722
N. 827.738

einelli

f"

-.

.111n111.

Re v
R,:gs.erente:

à.

equerentc

-•- • --

Classe 32
Classe 50
Ativida&s: Partieip.i k ixs, er.í et,di- r Artigos: Alhitus, im)res.c.is destin sdos á i,
lei) UI il; .10111:1111.t5 iMpress.u, jornais: pu
mentos, adatiuistraçr,o de bens,
blicações em .,.--, ., pa.••ir.:•1:as ra..holo •
e represent,vas's.
ções
' neo:.:, progr,nns: ". u. levi:;:olas:,m. peçds
•
N° 827.120
teatrais e 4. itV: : I . ... te I. 0 . iLiS; regiuni:,. 1

N" 827.714

ria,'
*- (
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Indústria e Produtividade

•
STEREO-CONCERT

INDÚSTRIA BRASILEIRA)
R, gi:erente: Mia klellmlih de Salmont

Cmupbell
Requerente: Redel •
Equipamentog
Local: Goz.n.J .. ;I:
Eletrônicos Ltda.
Cl, sse
!uerenre: P.i.reor
Pz:rticip-.0e;. ReL;ucrente. ( •
: • dona! da
Local estabelecido: Guanabara
Artigos: Revist;:s livros r publicações
.?mérdo e Rep ,.e:entacões S. A.
Classe: 8
em
Local: Gu:»abara
geral.Las.al. Cri...and:nua
.Artigos dn classe.
INDUEI '.

. DI RIO OFICIAL (çrao III)

22 2 (liada -144 1 0

N• 127.753
bobinas — buzina
bradares cauipainies ele* ara —
az
envez :-_-purnáticas — comutaCOL2GIO .SAGRADO'
screUts alarma — existes
ST41.t.;04..NiNSOLE
- den.sies:áro — diafragmas — discos
CORAÇÃO DE MARIA
CIICeraclogras — faROMA
— autermát'cos
. .BRASILEJ.RA
.-•
fusíveis
-geladeira
fludars`
SÃO PAULO — CAPITAL j4
ró:s
lAmpadas
Eqepancatos — gravadores — holofotes —
Re;Luerente: Redel
lentes —
- lampiõzs lanternus
. -Eletrólucos Ltda.
quidilicadores — lustres — pick-up — Requerente SoCiedade Cava eCasas de
Local. estabelecido.: Guanabara
pilhas elétricas — daiofonos — rádios
Classe: 8
~"Guanabera
Tiral estLdeciacc
— reatores — refretores — refrigera&figos da classe sirenes —
dores — sanais alarme
. 'Mulo Peraalachnento
N. 027.743.
— termofones —toca-discos
--- tomadas — transistores — válvulas
tor 827.754
ventiladores e voltimetros,
elétrkas
•A BANDINHA
N. 827.749
DO ALEMÃO

N. 827.742

•

Requereate: Mas Alzrahão .Abiladel
Local estabelecido: Ganatara
amem 32 - - 33 — 50
T. Estaladecãmeato
N. 827.744
,

NOITE DO . r
ir, .„..,• ...to - ,

7 I R 1'

3

N. P. PESSANIIAr
;MAGAZIN
Requerente N. e. Pamonha

ilane:bu de 11968'
82.7.a10

.ATOXIN't
INDORTRIA BRADIETRA

Laboratórios Enda S.A.
Local:se:G331.
le7-761

AT
IhDaSTRIA RASURA.'

Laboratórios Enfia S.A.
Local: GB.
Ciasses 3

Ma-

Local estabelecido: Cmanalsasa
Nome Comercial
N. if 2 250

-

1'4,^

Raquesente:
Locai estabelecido:: Sio Paulo
'Name Gritneacidl
N° 827.755-756

MAGAZIN DO PESSANHA -

Reguem:~ Elia% Abraistio Abifadel
1NDü3rafAID
111 Local ~Mo: 'Guanabara
—
.33
--50
.
Clamem
32
d
Requerente; N. P. Pássauha
T. Estabelecimento
.gazin

ZUM

872.7/15

Requerente: Latoratõrio Lanzetti 'Ltda.

Local estabelecido: Curitiba
Ciag-~

3

Artigo: 121ra produto farmacêutica-In&

cada mo tratamento das infecOes do
aparelho respiratório
,h1° 372.743,714

Local Estabelecido: Guanabara
eatteramaaimaau
•.
Classe:, 8
A.tigos:
Agasalhos
—
=éguas
aven-j
'AÇOUGUE E MfRCEARIA
tais — baby-del — tetas — .bermudakl Requerente: jabras
Importação entSÃO TAISCISIO
— blusas — blusões boinas — bo-'
portagdo Ltda
leras — bonés — botas — calçados —
Local estabelecido: Sio Paulo
— calcinhas — calções — camiClasse: 2
14querentez Açougue e Mercearia Sã& caças
sas — camisetas — camisolas — capaArtigos: da classe
Tarcisio Lida. cetes -- capas — capotes — cartolas
Local estabelecido: São Paulo
: Local estab,lecto: Guanabara
— casacos
casacas — ceroulas
Classe: 8,
Classe:
41
chapéus
—
chinelos
—
chuteiras
—
ciaArtigos:
ta classe
T. Estabelecimento
coletes
N9 827.757
- cucas — cue:ros
colobis talN. 827.746
mana --; domines —
fantas:as
Anuem:1M: Wilson Botelho
fraldas
— fardamentos — fardas
Local: Guanabara
— galochas — geres — guar-.
Cinew... 50
COMAG
da-pó -- gravatas — japonas — ja-I
Marca Be serviço: .ESelrobot
quetas — jaquetões
lenços — ligas
Artigos; Serviços de eletricidade em
1FIDOSTRIA BRASILBRA
COMPANA INDUSTRIAL DE
— lirtgerie -- luvas — macacões -xsuA
maiols — ziantas -• mantilhas — zumNATRIAL
•
Classe.: S .e 33
tos -- meia — modeladores
Requerente: ~Mia de Materiais em
Insígnia Comandai
Ruereste: cana) Companhia Induspeignoirs -- pijamas
p overes
Geral Comag Ltda.
trial de Material Satomohilisfico •
punhos-- quimonos — xotes de
Local estabelecido: São Paulo
N° 827.765,
Local estabelecido: São Paulo
chambre — roupas feitas — roupões
Classe: 16
Nona ~ciai
— saias — 5andth1as — sapatos —
Artigos- da classe
shorts
idaks — sobretudo — souMANÉQUINHO
027347
-N. 827:758
tiens — sueter — sungas — suspens6i)
rios — togas '— toucas -- WII/CEIS -.IBBASILEIRA
turbantes _ unifurmes — vestidos —
BAZAR PENHA DO BIO

"CIIM"

véuse vlsons

GUKITA.BARA4'

41'

Requerente: josé VI. Oliweira
Local Estabelecido: Guanabara
• Classe: 3
Titulo de Estabelecimento
.
N. £27.148

Requerer:te: ~talo 21.v3ér10
Local eatabelecsão: Guanabara

'?Ibb-CARDIACO — PRONTO

Classe: 19
Artigos: Aves e pequenos animes

equereate: Pró-Cardíaco— Pronto
Soemo Cardiológico S.A.
Local estabeelcido: Guanabara
Nome Comercial
827.752
1

INDÚSTRIA litklUEIRA

-ar

COLÉGIO SAGRADO
tr. ti, Requerente: Samuel A. Olivelné
5
Local Est~lan GlIaLtabaCa
CORAÇÃO DE MARIA
Clatise, 8 \
CURITIBA — PARARA
Ir •
e. Artigos:
Abajures
acendedores
acumuladores — adapt, %dores — alto-falantes
amortecedo- Requerente: Soda:Ude CiVir cCasas de
• les elétricos — a:noa:dm:troa
Educação*
fiadores -- ~1, ••n• ~hos —I
1
Loca/ estabelecido: Guanabara
C- calibradores .— bate*"
C: 33
••• baldia frigorillicos ...- benjamim — ' Titulo de Estabeleelmento
4

•

•

-

li

tidos e ovas
121312013 1302POSITADONI
EM 11-10-67
Iál• MOIO

SOCORRO. CARDIOLÓGICO S.- A.

METRO BRAMO
Z%

N.. SZ7.751

-Requerente: 'Corseia. Cutie-Ltda.
Local eatabeleedo: 'Guanabara
°Mulo de Estabelecimento
' N° 327259

•

C ITR MEXO' A.
ANDiISTRIA :BRASILEIRA

Laboriaórios Pnila
Usai: GB.
Ca-9,n

Requerente: "Os 221m1dos"

Lutare ato Gearia tia 13t8
Antigo= Csajzarta mutue.
Claase 32
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torneiras autaniataaa: e d.: cumpres.
são, transfertaia ..aa, tUI;JS
teus
!tabulas de camparia. c el a 'lana
volt!matros
*
Clas.se: 25 (vinte e cinca..
' Ind. Bras.
Artigos: Açaaa. Aratia.a. t•
eabanus, bustos. clipLanaa,
culturas, estátuas-. ranalaa
Eanaa:..ita: 1.e a: Industria. Coméraia., hascriçees a):!•.a(!:!., aai:•
CASA D SAUDE
cto e Euipiaan.a.laana.,...,
narr.en
arpal -ar a :, ar • ,: t a • a.
C;
'
ti
Lacrai: iiraa.a.
cato catanda
"taa.sae: 4
cpietes, mon •tra . ¡aia; a r ;
.
ESPERLEJA LTDA.
s
Artigo:: Para
Aaaaa não
Ind. Br-t4j
,artistiena pat a ,' 522.
r,
a e-: ;e :t i....:. barr. ta c .. ara, ou
pre,
.
art'an
Lr..;;
caatrao, ci bitud. c ‘a .m
1
raraa Ltda.. ,s?nho3, raaa-s,
ai mo ou pa arra p. racia. Requerente: GF.'
•
Loca!: 13aitaramo prato, nua:eiras em
Cia
••:'
32
pa. c: a an . nta p•aan rada a, »ia! inare 1 Ata_a
!' • :a l. 5
Pa:,. a :;.. '4:,..l. :
'oauw ou parca:aliam:e P!•aaaattlra :.::3;•a-.^..a:
5 :marca,"
-•;- aaao . ealaati 1:a.a. eata ,.. c.;, (. 1-1:.10.1'. 111.11) n P..i .: .s
alsaura..--• irriatc... ,,, c_ lat.): ara
16
:c-a, Lat.-ant.:ia na ar, .- a his'Arais
Req..a.*.a.t.e: A Ca.... de Saa'ade Espa- Artiaoa: Para. aajusiar: M.:.!criais
• ••
excaaavanicaio para cansa aaaas e a
rs r.-1 Ltda.
mu •
,r.;ores.,..t.i. e: aaaaraas ce p.idaise eaar.•:.•-.
LocaI: Ri..- Li.
do Sul
a. :3
r
•.
c.a •
t
aa
Artiaoa: Ra. I, •".
ma:caça:ficas. pr a ..:r1 ra • da cirro r:
'4
C.•la
argaana:aaa. a_ataa,
;J .
La,taaavisae. ;.•aa anp:e-aus.
x
ara,
iaataa
i
caLas,
ba
s,
bluCO.
N" 827.C3:1
propaganda inaaar *. r cria: proslhas. caaai......) acalL11,1 e- pectos
impresas •
sraa r....0.;7ç
pur.dc .3, caaaas f..2 C
pressas. publica aaas impressas. r-vaa.
caricia:a chap•aa tas
C:. chaaa!nes
impreafas. roteiros de filmes imcolunas, com n ;aa canc,oro. ara. rtiC:
I
visõea pré-fiai:a:adias, dreno, edifi- p:• esacs e tanta 'a:, d2 narras' teatra:a
..
...anla•aa
cações pré-moldadas. csatiaarias, estacas preparadas, estam:tuas, estuLarai • 1'
que, forres. frisos, guichets, aladas. imitaçõea de marmo.e,
Caria.a!: 38
meai:alia:ido:as de argamas.sas, janeENISA
OS INCENDIIRIO3
las, ladrilhos. Lucaias, lajes. laraaraar.a..; eia I.: teco. Inale.
tes
l lir I 1.,:,..;ent .
.bris, lamelaa, lixeira., luvas de junEl:MIMARIA
ros para. ao aaa aas, ealinaas, corrasção macadama saia:aras preparaaaa
ponaareia. •
rnarularas vaiaraaaa irataaas ir ra
crowr. -. a'parede, meaaicas. rapei paza fanal
derne' as em ura nao, cana taifa r a. a
D3
INa.:40zs
casa, paredes divisórias inclusive padesrnho, ecians c! papeai.), copia de
ra escritórios, parquetes. peças ornapapel ou pap,!....! paia ai.ca.a. na"
mentais de cinunto ou gesso para telaartóes de id o': a'a• cartõea de visa.
LTD.A
tos e paredes (exceto da ratase 231. Eaquerente: EniF.a . — Engenhar:a de ta, Chequea (5.1 e•aa•ae, aapirearas,
ReqUerente: Conjunto Musical "Os pedre..aulhas preparados, pilastras da
elivelepes, faturaa, livros
Ir.s'. a;!aaat
concreto, aCsos, placas para paviirienIncendiárias"
cornaraials cie cantabráladt e fiaaais
Lida.
tacão. portas, pertões. pratel.:1•:a4
Local: R13 Grande do Sul
no Jrapiaaaa netas fiscais, notas
Local; Bahia
quando construções. produtos ber.UratSinal de Propaganda
prorniaaorins. papal aara raclic„:aNome
d
.
Emp:•asa
nosos
para
construas.
produtos
de
Classe n9 32
- mas e cabeara:nas: raelbos em brana
base
as:atraca.
s
£27.0a.
6
oleiras
N"
Para
Partas.
branco. •
N9 827.083
tacos, tanques de cimento telhas. tiN" 3. 27. Ui;
jolos, tintas para paredes, antros
E II S A
portas e jatai:as: tubos de uso exclusivo em construções inclusive para
A• E S A
Ventilação de edificios. venezianas
vigas preparadas. vitrin^s quando Requerente: EN1SA - Enaenharia
construções, vitrôs
de Instalações Ltda.
AUXILIAR
Locah -3ahla
N 9 827.090
Classe: 50
Artigos: Sarvlços de instalaçõea
DE ENGENHARIA.
elétricas e hidráulicas
—•
- -- • - -G F M
a 627.094
N 9 827.C33
SALVADOR LTDA
ki ?

827.C81

N9

827.085 a 827.088

ICESA

não impresaos, notas fiscais, notas
pacmlsaarlas, reclaas e:n branco
Classe: Sa
Serviços: Serviçcas de repaaaentacties
.azzastência téczerviçca.
nr.ca.
N v 827

Propaganda
.

ENI S A
!
I
Ind Bras.

Requerente: GPM Propaganda Ltaa
Local: Bahia
Classe: 50
at.qaa ra , r• Pauteoa - Estabeieci- Serviços: Serviços
de propaganda em Requerente: Eniaa - Engenharia de
mento Gráfico Ltda.
geral

Local: Rio Grande do Sul
Artigos: Artefatos de Papel e Pa-

Ir°

827.0P7

pelo
Classe: 38
N I 827.084

anúncios elétricos, aparelhos de alarma. aparelhos de alta tensão. AMnlladores e amplificadores, aparelhos
da contrôle de fôrca e de som aparelhos de iluminação, aparelhos de

WOOD I S PãO2

Requerente: .Tos Carlos Mello
Local: Ria Ara nde do Sul
Artigos: rem funtl maalaal
Gula: 32

Requerente: Carla & Ribeiro
Local: Bailia
Classe: 21
Artigos: Automóveis, bicicletas, caminhões e suas partes integrantes
Classe: 38
Aplicação: A ser usada em: agenda
em branco, bilhetes de Ingresso e de
passagem, blocos para anotarões

cálculos, desenhar e escrever, corre a
adernos caixas de na--nodêcia,
palão, cano de Pa pel (ar ranclán DRra doctanentos. cartõas cla i•)!a'.a•da.
ar-aan
rart (3as de ri aiai 1-bani •-•
du pEcatas, enval•aaa: ta
itvraa
comerciais •••
-11 rj- 0 ri":".•31‘

Requerente: ALSA - Auxiliar de
Engenharia Salvador Ltda.
Local: Bailia.

=1:71
rrdi:‘
„ry

Instalações
Ltda.
Clásse: 8
Artigos: M ateriais elétricos a saber:

abaixa-luze... acendedores, adaptadores. alternadores de corrente elétra
amortecedores elétricos, antenas.-ca.

rádio, aparelhos. de sinalizaag o. actue°adores benjamins. cannainhas elétricas, chaves elétrica,, chuveiros elé-

tricos, contadoaes elétricos (anfom5ticos ou de rotação para contrO)e de

-

•

L1.

trmn

Requerente ArSA - Auxiliar de
Engenharia Salvador Ltda.
Local: Bahia.
Classe: 38
Aplicação: A so r usada ene agendas em branco, bilhates 1 e ingresso
e de passagem. blocos para anotacães, cálculos. correapondènelas para
desenhos e eacresa.r. cadernetas em
branco, caixas de papelão, rezas de
pape/ para documentos e canas de

consumo de energia elétrica). cornetas elétricas, disrsositivo a meran4cos
ou elétricos para cortinas. duchas
e;etróforo. equi pamentos de a parepara documentos cartões le
'os elétricos. eatabllizadorea de vol- Papelão
chefracr
tagem. extintotes de incancito. cha- Identidade, cartões e visita:a
ves e bases de fusiaefs. holdotas in- em branco. duplica tas. enveldnes.

cubadoras. lá . das, lantornas. miamfones na'n h s de anarelhoe elétri
cos qua dros de eimalcIdafia. nueiraadoaea elatrico s ., '*"os, rrafores ratifleadoraa. resta•Ancias. sif6n aunartea Ca apaaa . lea ‘l. trlaos tomadas.

_

etiquetaa. faturas, livros cornarei/tia
de coritabilidae risca 'mito irnnaessoa: notas fiscais, notas nromlasea
rias, promissórias ern branco. papa)
para radiogramas e cobogramasa rvetbOs nraa Impresso*.

~IP

-
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e 119 827.112
Ke 827.108
Itursa, estoque, forros, frisai, vicias.
.tes, grades, imitações de marmore
para construgbes, impermealateracton
traz de argamassa, janelas, ladrilhos,
.
dageotas, lojas, madeiras para cons)
AE
.
truçÕes, DUnpro, LIMAINN inteiras.para construções, luvas de junção, macadame, manidias, mármores prepaEmprêsa de Pinturas Requerente: Ema Caroline
Requerente: Ana — Auxiliar de rados para construções, massas para Requerente:
mina Prima.
Arco-lris Ltda.
parede, materiais e peças ornamenEngenharia Salvador Ltda.
Local: Rio G. do INL
Classe: 18
tais de cimento ou gesso Para tetos
Local: Balda.
Artigo: Conjunto mualcalx
Local: Rio G. do Sul. e paredes (exceto os da classe 2.5),
Classe: 50
Classe: 32.
Artigos: Pinturas em Geral.
Serviços: Transportes de materiais mosaicos, papel para forrar casa, paN9 821.114
petinga..
827.109
parquetes,
-clivisorias,
redes
de construção.
N9
lhos,
pilastras
de
concreto,
pisoo,
N9 827.100
placas Para pavi,mentaçao, pear%
preparadas, portas, pomes, prateleiras quando construçoes, produtos Mn:ruinosos, e de base asfáltica, sonsE . N G C _t
Ias para portas, taoca, tanques dt
cimento, ninas, tojolos, tintas Para
paredes, muros portas e janelas, tuCONSTRUTORÁ
coa de concreto, tubos de uso em:Le- Requerente: "Inconel" DriPeataço0
sivo em construções, tubos de 'venti- e Exportação de Carnes e Cereais
lação, veneziana, vigas, vitrinas ntian
LTDA
Limitada.
TORRE43 e MOAS
do contsruçõesivitrõs.
Classe: 41
AR212 REMAM
:
Carnes
e
Derivados.
Artigo
N9 827.104
Requerente: Engeil Construtora
Local: Rio G. do Sul.
0411. ~RU LICSU
00.
Limitada
N9 827.110
Local: Miúda.
tiESTAURANTF
Requerente: Artur 13rescianl.
Negõcios: Construção geral.
Local: Rio G. do Sul.
?SUN
SUN"
827.101
N9
Artigos: Café torrado em grão e
moldo.
ilai.VaDOR•SANIA\
n Classe: 41:
- -é
N9 -È27.115
E NGCIL
Requerente: Achan Sa Cia,
Local: Bahia.
GROU
Classes: 41 e 43.
Ind. Brasil.
/Negócios: Restaurante; bar • casa
,
SOU
BIT.A.
de chá e lanches.
Requerente: Engoli Construtora
N9 827.705
Limitada.
Classe: 25
Local: Balda.
Artigos: Açõee, apólices, bônus, carANTARCTICA,
dispia-s,
tazes, clichês, -diplomas,
Requerente: Frederico Pedro Sebquando
(exceto
elamulas, letreiros
ben.
,
BAHIA
S/A
aparelhos), maqtetes, monumentos
Local: Rio O. do Sul,
arlistions, painéis, paisagens, p....:cas
Classe: 41.
IND.
DE
BEBIPM
para residências, monumentos e seos de Granja,
,Artig
Artigos:
•
plantas
de
obras,
projetos
pulturas,
E
CONEXOS.,
;
•
ip
827.111
desenhados, pospectos de fotografias
ou-desenhos, rótulos artísticos, taboo
.
tetas, títulos.
Requerente: Eng. Nilton Beduschl,,
SALVADOR-BAHIA
Local: Rio G. do Sul.
N9 827.102
Artigos: Mercado de Capitais.
Classe: 50.
,
119
837.118.
Requerente: Antarctíca da Bahia
ENGC-I L
S.A. •-•:. indústria de Bebidas e
Conexos,
"
n9"0"931~~sammusaeskue•r~,
REIMPRIMIA DE VALORES 1111
Classe:
33 — Titulo. ,
Requerente: Engoli Construtora
•
Local:
Bailia.
Limitada.
N9 827.708
Local: Bahia.
Classe: 50
Serviços: Construções civis, rodoviárias e lierroviárias.
827.103
CAPI JARAV
Requerente:16 metropolitana de Ta,
N9 827.099

aro-irise

s' A

OS FELINOS

INCONEL

1

COPEMA
Ind.

CASA,

A LF A N.O

Local: rio ti. do Sul.
Classe: 80
-

Classe: 50 — Nome Comercial
119 8274113

ljequerente: COPEMA- — ComérReqUerente: Brum & Corrêa Lida
eld! Pinturas e Estruturas Metálicas
Local: Rio O. do Sul. .
Limitada.
Local: Bahia.
▪
Artigos: torrefação e ninai= (ln
ClaSse: 18
café.
• _Artigos: Material exclusivamente Requeresite: Casa
Aliam.
Ouse: 41.
para constriipõea, e adórnois de préLocal: Bahla.
dio' e estradas: alcatroados, argila
119821.123
119 827.107
preararada. areia preparada, argaMassas, asfalto para construções,
azulejos. balaustres, 'balcões quando
nonstruebes, batentes, blocos para
honstruções e pavimen tação. calhas
tie telhados, cimento comum, calealzas de cimento, calgillios,
-iliosninés de concreto, chapas para •
Requerente:
Gaúcha de dub PrpduteolIstruções. 'colunas para cimstru.
,
tos
de
Origem
Animal Ltda.` . Requerente: Ruy Trindade Barbosa,
as
de
concreto,
cré
Para
Vias
corni j divisões pré-fabricadas. Requerente: Flávio. Borba de OliLocal:
Rio
G.
do Sul.
ostruções.
Local: Rio G. do Sul.
•
4``
Artigos: Massas stlimenttclaa.
enos Data construções. iedlficações veira. Local: Rio G. do Sul.
Artigos: Títulos e Propaganda. •
Classe: 44,
-nipldadas, esquadrias,, estacas
Plane: Ris
4‘rt1gq : Conjunto Musical..
*das para construções, estilo

;assta

THE V11101105

SOEIVIBRA
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149 827.120.

N9 877.133

~ ...~..••••n••n•••••"~

r

c-

Requerente: Pares YOU1183.
Local: Rio G. do Sul.
Artigos: torrefação e moagem do
café.
Classe: 41.
N" 827.118

•

CAÇAPAVil

É ARCO IRIS

Requerente: Transportadora Caça
pava Ltda.
Local: Rio G. do Sul.
Artigos: Transpor•es de mercadorias.
Classe: 60.
N 327.122

,,n.

Itecitf teto ;•*: CP —
Ent:.,.:'n 1-envaides
zlara
Locul Rio Cl do Sul.

fti

32.
Artli n r ., ,- . 9 nt, musicai.
N .) 327.127

taba Técnico e R.epre.seniaçõ.....
Local: Rio Ci. do Sul.
Artigos: Serviços Técnico: , cie
Contabilidade.
Classe: 50.
•
N': 827.131
lira%
111"81n

'
111081t1hRiA MER10111111

03 PLINT3TONES
ee

1,10d. I

Lar"11~

IND. 135 51121RA'

Requerente: imobiliária Meridional Ltda.
Local: Rio G. do Sul.
N9 827.119

Requerente: Alceu Bunacaro Martins.
Local: Rio G. do Sul.
Artigo: Conjunto musical.
Classe: 32.
N9 07.124

Requerente: Indn.V.rla Mecanica
"A. M." Ltda.
Local: São Paulo.
Classe: G.
Artigos: Máqujnas industriais LI. %o•
ber: Tornos, (rezas. turadeiras,
quinas de furar, plainas, maa..1:.a.
...tequereni.... A . credo S.A. - Calçados. operatrizes, maatEnrs tèxteis,
tudraullear.
ca l deirar, maquinas 11.:to
Local: &tio O. uo Sul.
pre;.sot as, alavancas, rolamentos . !irArtigos: ..ao;a‘tas,
binas. máquinls de sold•, tannixti . tuCla.s4e: $40.
brifican!cs blocos de motores.
N 9 /121.128
Ns. 827.132 a 1127.113
" PASSARINHO "

-1._ OS INVENCIVEIS

Incluetrie Brnsil,:drn

Ciall' L 3

RennzPv•nie: Bird C . rn..;te

Cia
C

Jecquerente: José Carlos Pinto da
kr; 11 veira.
Local: Mu Ci. do Sul.
Artigo: Ca.ljunto musical.
C:asse: 32.
N .! 827.120

Requerente: Jarbas Tadeu Pires
Lopes.
Local: Rio G. do Sul.
Artigo: Conjunto musical.
Classe: 32.
N 9 827.125

•

Requerente: Pedro Lopes Antunes.
Local: Rui O. do Sul.
Artigo: Celi w ilio alaste..
ClaSse: 32.
N 9, 8:.,.129

São
N.I

.n(

C2.15:,e
•- — —"—• -•

fl'3111 L'iCaS CO:Ui-L.4"
Requerenti.-? Au:o PL.= Conma
Ltda.
Loc41: Paraná,
Artigos: Comércio com peças ar
veiculas automotores.
Nome de Empresa
N8. 827.135 e J27.136

PALERMO

ORLYSE3'1

COMETA
Indústria Brasileira
Requerente: itddstrla e Comércio de
Requerente: Palertno — RepresenArtefatos de Couro Aladim Ltda.
tações e AdmIn t stração Ltda.
Local: Rio G. do Sul.
Loral . Rio G. do Sul.
Artigos: Indústria e Comércio de
Artigos: Rei: . rm,ntaoes e adminisCouros.
tração.
Classe: &S.
Classe: 33.

Requerente,: Manoel Osvaldo
Machado.
Local: Rio G. do SUL
Artigo. rh a l . iren musical.
Clasl. 32.

Local: Paraná
Classe e
Artigos. blettuiruss e suas Partes
tegrantes não incluídas nas causei
7. 10
17.
Classe 21
Artigos: Veicular e suas partes cites
grantes. exceto máqu.t.aii 11 Motoro*.

▪
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N9 827.131

METALÍNIG1CR SCHDLZ
S/A.
•

Requerente: Metalúrgica Schulz
S. A
Local: Santa Catarina
Nome de Empresa
Na. 821.138 a (27.139

Indústria Brasileira

Requerente: Metalúrgica Schulz
S.A.
Local: Santa Catarina
Classe 5
-Artigos: Metais não trabalhados ou
parcialmente trabalhados, usados nas
Indústrias.
Classe 6
Artigos: Máquinas e mas Partes 111tegxantes, não incluidss nas classes
7, 10 e 11.
N9 827.140

MAGIC - A MAXIMA
• VARIEDADE EM MALHAS

~Oh

Requerente: Tricotagem Alfredo
Marquardt 41 A.
Local: Santa Catarina
Classe 36
Frase de Propaganda
N9 827.141

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Classe 5
1 saiscialmente
tigos: Metais n.o • trabalhados
trabalhatais, usados tias

1(9 827.153

Janeiro de 1968
•N9.827.159

oRIENIE

indústrias.
Classe 6
VIDRAUTO
Artigos: sdáquines e suas partes 111- 1
tegrantes, não incluídas nas classes
Jndústria Brasileira
7 10 e 17.
Classe 7
Requerente: Pósto Vidrauto Ltda.
Local: pafane
Artigos: Máquinas de agricultuta e
Indústria Brasileira
horticultura suas partes integranClasse: lâ
tes. Grandes instrumentos agrícolas.
Artigos; Vidro, cristal e seus artefa I
Requerente: A. P. Pessoa
' inclusive tratores.
tos, não incluídos em outras classe=
Local: Pernambuco
Classe à
Classe 41
Artigos: Inm.rumentos de precisão Artigos: Substâncias alimentícias e
N9 827.180
Instrumentos cientlf'cos, aparelhos de seus preparados. Ingredientes de aliuso comum; instr,inezitos e soarementos. Essências alimenticias.
lhos didáticos; thi•ass de tóda esN9 827.154
pécie; Acessórios ;às spa:eihos eléA VIDA COMO ELA FOI
tricos (inclusive válvulas, lâmpadas,
tomadas, fl_os, seque,es, etc. Aparelhos fotográficos radiofônicos, ciRequerente; Théo de Albuquerque
nematográfioos, máquinas falantes,
Mello
discos gravados e filmes revelados.
Local; Guanabara
Classe 10
•
Classe: 32
Artigos: Instrumentos, máquoaa.
Indústria Brasileira
Artigos: Jornais, revistas, programe;
aparelhos e petrechos para a medi
de rádio e televisão
dna, a arte dentária, a cirurgia e a
Pessoa
Requerente:
A.
P.
higiene, exceto os incluídos na fdasae
Local:
Pernambuco
N9 827.161
34; Máquinas, aparelhos e instalaClasse 41
çfes hospitalares, de expurgo, tina Ar tigos: Substâncias. alimenticias e
ahá,logos, exceto móveis da Classe 40. seus preparados. Ingredientes de
Classe 11
alimentos. Essências alimenticiaa.
Artigos: Perramzntas de toda espéA VIDA COMO ELA ERA
N9 827,155
cie (exceto quando partes de máquinas), ferragens e cutelaria em temi. Pequenos altigos de qualquer
Requerente: Théo de Albuquerque
metal quando não as outras (lassas.
Mello
1(9 821.149
Local: Guanabara
Casse: 32
Artigos: Jornais, revistas, programade rádb) e televisão
N9 827.182

REGENTE

KAVO DO BRASIL S/A.
ZOMERCIO
iNoUsi

Requerente: !Uva, d) Brasil
Indústria e Comércio
Local: Santa Catarina
Nome de Empresa
1(9 fer .150

MINI- AIR
tnd(.c tria

~DM

.

leira

1111111111iPto

j. I 11
à1&INDUSTRIA
ISRASIP P" . •

ed

A. Requerente: Indústria de Calçados I aritisn Umt
Inhandava .litda.
Local: Paiol Palio — Rio Grande
Nirways
do Sul
1
Classe 36
Artigos: Calçados para homens se- Requerente: British United Airway
Limited
nhoras e crianças.
Local: Rio de Janeiro
N9 $27.150
Nome Comercial
1(9 827.183 a 827.174

REGIA

aren

Requerente: Kavo do Brasil 8 A.
Indústria e Comércio
Local: Santa Catarina
Indústria Brasileira
Class? :0
'
Requerente:
Viveiros & Castro
Artigos: Instrumentos, másuinas,
BRITISH UNITED AIRWAYS
Ltda.
aparelhos- e petrechos para a mediLocal: Rio Grande do Sul
Requerente: Trisotagem Alfredo
cina, a arte dentária, a cirurg:a e
Classe 38
Marquardt S.A.
higiene, exceto - os ltreluldos na Artigos: A saber:
Requerente: British United
Papel e seus arteLocai: Santa Catarina
classe 34; Máquinas, aparelhos ,.• e fatos, livros hão impressos,
Airways Limited
etc.,
não
instalações hospitalares, de expurgo incluídos nas classes 16, 44 e 49.
. Local :Rio de Janeiro
Classe 32
•
e
fins
análogos,
exceto
móveis
da
Classe:, 23
Artigos: Jornais, revistas e publica1(9, 827.157classe 40.
Artigos: Tidos em geral para
ções em geral. Álbuns. Programas
facções de-Tapeçarlas. e para artig
N9 827.151
radiofónicos. Peças teatrais a cinematográficas.
de cama e mesa de algodão, aipis::
cânhamo, casemiras, fazendas e teg
N9 827.142
dos de lã em peças, Juta, lerseY,
nho, percaline, Tami, rayon, sede
• tural, tecidos plásticos • '
- Classe; 37 1
Requerente: Viveiros & /3astro
Artigos: Roupa de mesa, inclusive cl
Ltda.
bertores, toalhas de uso pessoal, 1
Local: Rio Grande do Sul
indústria Brasileira'
banho e mãos, panos de prato e
Classe 38
análogos
Requerente: Stoll Irmãos
Artigos:
Cartões
-comerciais
e
de
viClasse:
24
Requerente: Docol S.A. IndústriaLocal: Santa Catarina
sitas, cheques, dtiplicatas, envelopes Artigos: Artefatos de algodão, nyloi
• Comércio
de qualquer tipo, etiquetas impres- plásticos, cânhamo, juta, lá, linh
Classe 6
Locai: Santa Cats.rina
Artigos: Máquinas e suas partas In- sas, faturas, letras de câmbio, notas alamares, bicos, bólsas, bordados, co
Nome de Empislsa
tegrantes, não incluídas nas classes promissórias, papéis de carta, reci- dores, coberturas pa: a cavalos, anil
ke. 827.143 a 827.148
bos e rótulos.
7, 10 e 17.
tes etiquetas, fitas. franjas. passam
ses, •
nadas, filtros de café, redes, Pon190
/S9 827.158
N9 827.152
laços, sacas, sacolas, tiras, telas 1
Classe: 33
Titulo de Estabelecimento
POSTO•
Género de negócio: Ccmpanbia
'Aviação
Indústria Brasileira
Classe: 35
~AUTO LTDA Artigos: Artefatos
de couro e poi•
1 Requerente: 'Peste Vidrauto Ltda. armações do sellin: arreios, bainh
Requerente: .7 .,if Irmãos
fliqaerente: Docol S.A. Indústria
Local:
Paraná
Catarina
Local:
bebias,
caixas,
carte
iras, estojos
e Comércio
Nome de Empresa
Nome de Empresa
I
outros artefatos
Local: Santa Catarina
•

DOCOL S/L INDUSTRIA'
E COMeRCIO

DOCOL

STO11

STOLL !FUMOS

REGIA
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Classe: 50
Serviços
Classe: 38
tafatos: guarArtigos: Papel e
danapos de papel. álbuns para retraios, blocos paar correspondéncia, cadernos, cadernetas. caixas de cartão,
copas, etiquetas, fõinsis, envelopes.
envólucros para charutos
Classe: 44
4rtigos: Tabaco manufaturado ou
Cigarros. charutos. cachimbos.
Artigos para fumantes, rinzeiros,
isqueiros
Classe:
4rtigos: Jogos de tad aespècle. BrinAle dose passatempo: netrechos e argigos para fins exclusivamente desportivos. exceto vestuários
Classe: 20
Artigos: Petrechos aeronáuticos e naDial& salva vidas, cintos de segurança,
salva vidas, ancoras, bóias, páraquedas
Classe:
Artigos: Instrumentais de precisão,
distrai:isentos efentificos, aparelhos
clétricos, aparelhos de uso comum,
válvulas. ~padas, tomadas, fios se_Tuetes, aparelhos fotográficos, maquias falantes, discos gravados e filmes
reveladas
Classe: 21
trtigua :Veículos e suas partes inte-riante.s: Anis para automóveis, aeronaves, alavancas, elevadores para
•ssageiros e carga, eixos de direção,
aolas, pára-choques, silenciosos, vareta., de controle
N9 827.175

N9 827.1711

HOSPITAL

Classe:

WIARITANO 8.0.

Requerente: Hospital afirmo

nau°

a. c.

Local: São Paula
Nome Comercial
NO 827.180

PONTEIO • .

EDIÇÕES

T[N-TIN

Requerente: Nelson Trigueiro
Local: Rio de Janeiro
Classe: 32
N: 821.181

Requerente: Nelson Trigueiro
Locai: Rio de Janeiro
Classe: 8

n••••nn••1•1"

No 827.182

ciswirsuwo

•
ktequerente: Nelson Trigueiro
Local: Ric i• 31ineir0
Clast. a
No 827.183

INDUSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Rapoport & Cia.
Limitada
Local: São Piado
Classe: 36
Artigos na classe
•
N9 821.177

Indústria Brasileira •

MUSICAIS

iNOUSTRiA BRASILEIRA

IV' 827.178

2

I Artigos: Substarcias e preparações
CillhalleaS, usadas 'na veterinárias:
Aguas sanitárias, iidedvos medicareentosos veterinários. nreparados
contra aftosa. desinfenattes, alimentos medicamentosos para animais, remédios para aves e animais, vacinas
contra parasitários
bactericidas para cetednarios bálsamas
ungüentos. banhos para animais, szbão desinfetantes, microbicidas, inseticidas e carrapaticidas
NO 827.186

ik4
CENVA
EDIÇÕES MUSICAIS
Requerente: Nelson Triqueiro
Local: Rio de Janeiro
Classe: 32
N9 821.184 a 827.188

•NeUSMA •11AVlbtA

111152ÉntlA TIRMILEIRA

Requerente: Arbor Acres S.A.
Avicultura
Local: São Paulo
Classe: g
Artigos:
Apai
'llos de , whdielona.
LIPO - 3171, ASSESsONIA
do, aparelhos bebedouros aparelhos
TÉCNICA INDVSTRIAL LTDA. para limpeza e desinfeceán agnotecinres. chocadeiras, chuve'r-- , ,.,-..ru 1 .
Requerente: -ipo — Sul Assessoria res. automáticos estufa-, ti:t , o; r
Técnica Industrial Ltda.
cubadelras. lampa da s. rec. ' :JIM i i es tê, •
micos rara aves e aninsak e regadoLocal: São Paulo
1
res automáticos
Nome Comercial
N9 827.178

Classe: 2
Artigos: Substâncias e preparações quimicas usadas na agricultura. veterinária
e para fins san:táros: Adubos, baraticl•
das, carrapaticidas, desinfetantes, defuma..
dores. fertilizantes do solo, fungicidas,
formicidas, germicidas. berbicidas, inseticidas, microbicidas. óleos para fins ve•
..erinários, raticidas, remédios, sabão desinfetantes, vacinas e 'niquentos
Classe: 1
Artigos: Produtos quimicos para fins
industria is

CELOPA A.
Indústr i a Drasilairk

Requerente: Perfumaria e Cosméticos
&tina Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 48
Artigos de toucador e perfumaria em
geral, água de colónia. água para a
pele. batons, brilhantinas, cosméticos para o cabelo, cremes para a Pele,
cosméticos para a • pele e para os cílios, depilatórios, desodorantes, esoonias, estojos de , perfumes, escovas
para toucador, pasta para dentes perfumes, nó de arroz, petrechos para
ondular o cabelo, range. sabonetes,
sachets e talco

Requerente: Celopax S. A. Indústria
e Comércio
Estabelecido em São Paulo
Classe: 28
Artigos: Artefatos de material plástico:
Argolas, arranhes para óculos, bolsas,
rabos para utenstlios, carteiras, cobertu•
ras de plástico, colas, copos, embalagens
de plástico, enfeites para automóveis,
laminados plásticos, lancheiras. malas,
plásticos, para revestimentos e assentos
e interiores de automóveis. pocta-documen
tos porta-notas, sacolas de material pástico, guarn!ções para objetos, garfinhos,
N° 827.187
tubos de plástico e vasilh,unes
•
Classe: 38
Artigos: Para distinguir p. ‘peis e Se119
RODA VIVA
artefatos: Álbuns em braneo. blocos de
Indústria Brasileira
papel, cadentes escolz . .es. e.,rtito,
tina caixa de papelão. forminhas dL ua.
Pd, guardanapos de pape i , livro,: ent
Requerente: Perfumai ia e Cosmébranco. papel alari~, crepon. na.'
ticos Mir:a Ltda.
pel de escrever. papel para d:senha. pa•
Estabelecido ern São Paulo
pel transparente.
celulose, papel
Cia': 48
higiênico. papel imp ...rine;"-vi. l. pratinhos
Artigos: Artigos ck toucador e
de papelio
rias em
em geral: A1,11 de colónia. água
- • -para a pele. batons. brilhantinas, coSin(..
827.1(.1
ticos para o cabeio. cremes para a pel•:.
cosméticus para a . pele e para os cibos
CEZOPAX
depilatórios, desodorantes, esponjas, esIndUstria e Comercio•
tojos de perfumes, escõvas para toucador. pasta para dentes, perfumes, pó
de arroz, petrechos para ondular o cabelo, muge. sabeinetes. sachets e talco Requerente: &topas S. A. Indústria
e Comércio
1•19827.188 a 827.189
Fetabelecido em São Paulo
Nome de emprêsa

ITAUPERTIL
Indústria Brasileira

N° 827.195

Requerente. Companhia baú de
Fertilizantes
Estabelecido em São Paulo
Classe: 1
Artigos: Produtos quitakos para fins
industriais
Classe: 2
Artigos: Substáncias e preparações químicas, usadas na agricultura, veterinária

~a fins sanitários: Adubos. bani!~ carrapata:idas, desinfetantes, detonadora, fertilizantes do solo, fungicidas.
formicidas, 9eraalaides, herbidd" fasetinidas, microbicidas. Óleos para fins veterinários, raticidas, remédios, tabu desinfetantes, vacinas e unguentes
e

Requerente: Doces ra,re -'tino
Local: São Pitaln
Classe: 43
Artigos na classe

1968 217

Ns. 827.19 2a 827.193

plu-PIU
Requerente: Raperart t.
Limita
Local: São
Classe: 38
Artigos na classe

Janeiro de

827190 a 827.191

ITAUORAN
Indústria Brasileira
•••• C,oiapalallia baú de
Fertilizantes
ENi,belecido em São PJU1C

Reguerentec Companhia Industrial

Paseo-Tratores, Máquinas, Veicules
e Motores
Estabelecido em São Paulo
Ouse: 21
Sinal de propaganda

4.!

•••••••ffig..

1•79

82-7-.196

"MINO e MEU)
Requerente: João ViLs 1345as e
Antônio Bueno da Cuul,a (pseudónimos Gemino e Bueno)
•
Estabelecido em S.to Paulo
Classe: 32
Artigos: Para distinguir como pseudõida
mo radiofônico, de televisão, teatral e
circense. nome de dupla de cantores e
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Aplkação: Para distingeeirt 'Piteiras,
'charutos, cigarros, cigarfilboa, rapé, tabaco manufaturado ou não

BICOTAN-0 MELEOR CRIES
DOTAL QUE O SEU
IENHEIRO .13 0DE COMPRAR

ECONCIMICA

Ind.Bras.
LAVOURA PARA NOS-.
_
É INDUSTRIA DE
Requerente: Agro Industrial Agua
Branca Ltda..
TRANSFORMAÇÃO
Local: Bailia
Classe 41
Aplicação:
- Para distinguir: Pitekaió
Requerente: Agro Industrial 'Agua Charutos, ciganos, eigarrilhos, rapé,
•

Requerente: Agro Industrial Agua
Branca Ltda.
Local: Balda
Classe: 44
Aplicação: Piteiras

NICOTAN—BSPECIAL
PARA FUMANTES
),2
'a

ALFACZG

is'nino

Ind . 'aram

Requerente: Agro Inchutrial
Branca Ltda.
Local: Rabi*
Classe 44
Artigos: Piteira.

Requerente: Yosbloka S. A.
COn.strutors e Incorporadora
Estabelecido em São Paulo
Classe: 33
Titulo

119

Agua

827.20;

Requerente: Agra Industrial Agua
Branca Ltda.
Local: Bailia
•
Classe 44
t•. Para distinguir: 1otteiras.

Indústria Brasileira:

Cgros, cigarros, cigarrtihor, rapé,
tabaco -manuft,turado ou uAo

Requerente: Mercearia Iporange
Ltda.
Local: São Paulo
_ • Classe: 41:Artigos: Queijos, requeijões. Presunto&
'mortadelas, paios, linguiças. maçãs. p eras, uvas, manteiga. margarinas
"t e
N9 827.202

PILOWTIP
Ind.Bras.
Requerente: Agro Industrial Água
Branca Ltda:
Local: Bahia
Classe: 44
Aplicação: Piteiras
N7 827.203

N9 827.208

AGUA=BRAMMK,
Ind. Brasin

Requerente: Agro Industrial' Agaí
Branca Ltda.
\, Laçai: Balda

tIGALETT
E,
tn . Brasileira

Requerente: Poiltron — Igetstmice,
Industrial Ltda,
Local: São Paulo
Classe 38 Artigos; Cartões de visitas, envelopes,
faturas, notas fiscais, notas promisRequerente: Agro Industrial água
sórias, pape/ carta, cheque,
Branca Ltda.
recibos
•
Local: Bailia
Classe 50
Artigos: Como marca • de sento,
Classe 44
construção e montagem de máAplicação; Piteiras. Charutos, ~- para
quinas, equipamentos ou dispositivoi
rilhes, cigarros, rapé, tabaco manu- mecônio" elétricos ou eletrônicos
faturado ou não
para plásticos, metalúrgicos, embis-,
laguna ou indústrias era geral
1(9 827.313
Classe 32
Artigos: Álbuns, almanaques, anuáà
rios, boletins, catálogos, -jornais, lis
nos, peças teatrais e eineznatográflu
TUNG
cia, programas de rádio e talaria%
revistas, folhinhas
PunnosIgies,Impressas
Ind.Bras.
N9 827.231
Requerente: Agua Industrial Agua
Branca Ltda.
Local: Bailia
•
Classe 41_
GU I A DOS - PAI5
Aplicação: Piteiras. Charutos, cigarrilhos, cigarros, rapé, tabaco manu- Requerente; José Flavio Martins de
Andrade
faturado ou não
Local: São Paulo
Classe
32
N9 827.214
Artigos: Almanaques, jornal, livros,
Programas de rádio e televisão, m14
blica impressa*, revistas.
romaimm
•
MIRITI?'
Ind.Bras.
119 827.222

Branca Ltda.

Aplicação: Para ditithignk,
alface

TBC•
Inds rta'BrastILra
Requerente: Malharia Vara Crus
Sociedade Anônima
Locai: São Paulo
Classe 38
Artigos: Meiam
N9 827.223

COOL-IPLO'
&rani

Requerente; Agro Industrial Aetia
Local: Bahia
Classe 41 —

POUTROM

Ind.Brass,

Requerente: Agro Industrial Agua
Branca Ltda.
Requerente; Agro industrial Atua
Local: Bakia
Branca Ltda .
Local: Balda
Clame 41
Classe 44
Aplicação: Para distinguir
Aplicação: Para distinguir; Piteiras.
alface
Charutos, cigarrilhas, cigarros. Md,
'tabaco manufaturado ou Mo
Ne 827.209
1(9 827.211

P11

CONDENSAI,'
Ind.Bras.

eemrsIC825arand

num-TRIO

•

4210 -FLOR
Ind. Brami

1n1° 827.201

Industrial Agua

N9 827.212

827.206

Industrkl AP*
Branca Ltda.
Local: Balda
Classe 44
Aplicação: Piteinia
20. 827.215-220

Requerente: Agro

•.

Branca Ltda.
Local: Balie
Ciasse 41
Aplicação: Alface

Aègua

GÉLO-FILTxu
Ind.Bras. •

827.200

CONnITO .9
sio Paulo—Capit aI.

827.211

Requerente: Agro

N9

1(9 827.21'1

Ind Bras .

FILTRO-FRIO'
Ind . Bras.

Requerente: Agro Industrial
Branca Ltda.
Local: Balda
Classe 44
Aplicação: 'elteiras

tabaco manufaturado ou não

Classe 41

N9

N9 821.205

Requerente: Mário Gonçalves
Estabelecido em São Paulo
Classe: 48
Expressão de propaganda
N9

Branca Ltda.
Local: Balda

Frase de Propaganda

CALÇADOS

Classe: 36
Requerente: Irmãos Kherlakiah
Estabelecido em São Paulo
Titulo de estabelecimento
/si' 827.199

N9 827.2111

•

ASTRONAUTA]
Ind . Bras

a4-0 PAULO•CARTAL

827.210

ESPACIAL

N'827.204

Requerente: Mãr:o Gonçalves
Estabelecido em São Paulo
Classe: 48
Expressão de propaganda

1%/* 827.198 .

1419

Janeiro de 1968

Requerente: Agro Industrial Agua
Branca Ltda.

.

`...

Classe 44

Aplicação. : Piteira*

Requerente: Malharia Vara Cru.
•Sociedade Anônima
Local: São Paulo
• Classe 38
1ArUgoa: Meias

Janeiro dc 1"
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•• N9 827.224
sarsams~s~orens
I I 14,s
r.
: 1 .1

r ear. 7:\

N? .727.235

etojos, peles dc; lontra. de mai- ta, I
eu b:
palmilhas ,maletas, arieJ
pur•seiras, peles de ru i.siia, s:t! ios, tirantes, valises. tubos e. vs.:arria.- i .5
•
- -• -•
827.2?8

ra- •
Lc.:1 : c•

IND. BRASILEIRA

•
.1

• ,

Ari .
.
I
,
r
Requerer)!e
— Eletrônica
e!teura
Indústria
• Industrial Ltda.
Local: São Paulo
Clae 8
7naastr t .i. e Comércio
Anatos: Sald:alores eletrônicos para Requerente:
Getuliense ;_'l;i.
•
laminados plásticos. prt': - aquecedores
RCIrr.
eletninicos, sa-em:orcs el • t dances. geClasse: 11
IRecai crente: A(iquit••:,, 1-ze:;a1zie:',6 Visradores pç): inducao, d;saositivos ou
estações de trabalhos elétricos, trata- Artigos: Balas. bolachas, batnbonr,,
toda e Superar', natlacta
caramelos,
compotas,
canfeitos,
".'. Ç,..,
R i:t . 1 . `..'enf
dores eletrônicos ou elétricos de emLeni:: G tianai•a:
glucose
rinz; i n •
balagens. dispositives cletrónicos para
Classe: S.)
:
contróle de motores de corrente
/-4-9 -827.22a
Artigos da classe.
Local t.'i,t.i
continua, prensas ténno-plásticas
1,•;) .
para laminaçáo, condensadores a
IC 827.236. 28
Artir.c.,:. Pura ais•:•
óleo, mica ou de cerámica
r
unia prepaa.:e0
;
DEO C(.46E1 ORES
menta da -coi sa e I . 1 .
fn
N9 827.225
remira Uri:- s dos a 11•1:i
DE SEGUROS LTDA. •
i
N.. ...:
Requelente: Delos Corretores de
CONFECÇOES
Seguros Udu .
Local: Guanab3ra
Atividade: Nome Comercial
Requerente: Confecções Rio Jovem
Requerente "Zoo-Sana • N9 827.230'31
Limitada
Vete:baldos I,: da
Local: Guanabara
Local Guan..'::,ra
Classe 36
Classe: •!
Artigos: Agasalhos, anáguas, avenArtigos: Para distin
e pi': •-•r•
tais, bermudas, blusas, blusões, bonés,
uma
preparação
verniirDiD(JSIRIA BRASILEIRA
des,
boleros, cache-cols, calças. calcinhas,
.
da
ao
tratamento
aas
-12.0:00STRIA BRASILEIRA
calções, camisas, camisolas, capas,
Intestinais das :ler-, e a iniu
casacos, cueiros, culotes, dominós,
domésticos
eeharpes, estolas, fantasias, fardaRequerente: SERVENZO — Serviços
- - - - oblliárIa Sumaré Ltda.
mentos, fardas, fraldas, guarda-pós,
de Engenharia Continental Luta.
N 9 827.245
Local: Guanabara
gravatas, japonas, jaquetas, jaqueLocal: Guanabara
Classe: 25
tões, lenços, ligas, luvas, maillots,
Classe: 16
mandriões, manteaux, mantilhas,
Artigos da cn.iso
Artigos da classe
mantos, meias, paletós peignolrs,
Classe: 38
. Classe: 88
pausas, peitilhos, peiteis, polainas,
Artigos da classe
Artigos da e-asse
salas, aandalialt, aborto. sobretudos.
Requerente: -Zoo- Sana" -N9 827.232
' Classe: 60
Soutiens, sungas, suspensórios, talVeterin:i rios Ltda.
Artigos da casse
leurs, vestidos, véus, visam
Local: G tian :i cri
249 827.239
Claese 2
169 827.226
DUROS segos!
Artigos: Para distinruir e e, i • e••.-e
preparaçau
qunnica. eu': 1 o
11111a
TLOODOS LTDA.
em coccidiostato, des t inado ao trr. amento da occidiust• tias aves. (III
inclusive para animais
Requerente: Delphos Serviços TécN9 827.246
nicos Ltda.
Local* Guanabara
Requerente: SERVENCO — Serviços
Atividade: Nome Comercial
de Engenharia Continental Ltda.
Ind. BrasIleira
-837333
' Local: Guanabara
Classe: ••
Requerente: -Zoo-S.:na" - Proc • .
. Género de negócio
Veterinários Ltda.
NY 827.24)
Local: Guan rani a
elftN:SP 2
Artigos: Para distin:aiir e pro • e: cr
AGUANIL
uma preparação quimiea sai .) I. tilpregado no tratamento :Ia ouel0
Requerente: Portunata Rippa
das aves e animais
Local: Estsdo do Rio
Classes 41, 42 e 43
Requerente: 9 SOLANIL" — Tratamento de Agia S.A.
N9 827 227
Local Guana.acra
DELPHOS
1/4
Classe: 1
Artigos: Para disting-iir e proteger
uma
preparação
guindes; empregada
Istpv"
aro tratamento de águas
Recorrente: Delphos Coxviços Técnicos Ltda.
149 827 . Z11
.
(1#
Local: Guanabara
.

• • r

_

.

•

1.','.:11t;

Ç4 r a,

RIO JOVEM

e

5

Ind. Brasilciro

SUMARÉ

•

FURAN.Z00
Ind. Brasileira

iifícios ma
edifícios

NITROFURA.-bANA

14d. Brasileira

ele

\t,e»

ï c

$5)

.c)x%

Classe: 50
Artigos da classe
149 827.234

CLORANIL
Ind. ;Brasileira

e1-.0,.

• \.

AEOUI TAS — REGULAÇÃO,

Requerente : "SOLANEL" - TrataModas
Louro
Reci aerente: Bruno Bui at
VISTORIA E SUPERIKEENDDICIA
mento de Agus S.A.
e Calçados Ltda
Local: Guanabara
Local:
Guanabara
Local: ROEI
Classe 41
Classe:
1
Requerente:
Aemaltas
Regulação
VisClasse: 35
Artigos: Para distinguir e proteger Artigos: Para distinguir e pro ger
toria e Superincendéncia
Artigos: Bainhas, capas para álbuns,
uma preparação química empregada refeições prepazadas, petiscas, ini bei§
Local: Guanabara
malas, pastas, porta-W.(1ms, rebenchurrascos, pet isque' rn
no tratamento cic águas
Atividade: Nome Comercial
ques, bolsas, camurças. carneiras,
1FteqUerentC: Caáti

,r
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$9 827.281
•

319 827.251

.Janeiro de 1960

"(Seção III)
249

827.288

Números 827.270- e 827.171

ItAPACON—IfATERIAIS
- BISSELL_ .
I 10 A O C)
C) !A lt
r CAXPOUR-RINAS 1iATERX119
001f$TninA0 ZTDA
Requerente: Bissell Inc.
IieBITAg0
•
r Local: 'Estados Unidos da América Requerente: Mapacon
Requerente: Raso/0ml Contintora
Materiais
Classe 46
. Valores Ltda.
Construções
Ltda.
•para
,ertigas: Preparações para limpar,
Requerente: Campolar -e- Minas
Local: Minas Gerais Loaal: Minas (lenis
polir, esfregar e abrasivos; xarspu
Materiais de Habitação S.A.
Classe: 25
Nome comercial
para tapetes e atoados
Locai: Minas Gerais
Atividades: Ações, apólices, bonnt
titulos.
•Nome comercial .,
N9'827.263
149. 827.252
•
Classes 50
•
Classe: 13 . •
Artigos: Adornos, agulhas, aboatadu. Género de atividade: Empresas de
•
•
rancei
•
rãs, alfinetes de grava, anéis, balan- crédito, financiamento e invetimende metal precioso ou imita- tos, distribuição de valores, *MesmaIbiqueren'te: Mapacon — Matutais gandans
gS.o, braceletes, brincos, contas de dirtção de valores e corretora de vapara
Construções
Ltda,.
lora.
metal, precioso e pedra preciosa ou
,INDÚSTRIA BãASILEIRA
•
Local: Minas Gerais
Imitação, correntes da metal precioClasse 18
pedras lapidadas.
Números 827.272 e 837.273
etsquerente: Domingos Cama e Mesa Artigos: Argamassas para construçtka, so ou imitação;
.
-Classe: 14'
'
—
Indústria
e
Comércio
Ltda.
azulejos,
blocos
para
construções
Artigos: AParelhos para' água, de
pt -6Z
Local: Guanaeara
e pavimentação, cimento comum, cal café,
de chá, de Jantar e Para refresClasse 37
para construçõee, edificações pré- co, enveducros,
filtros, for'Artigos: Acolchoados para camas, moldadas, esquadrias, estruturas para mas, recipientes,espelhos,
_vasilhame • vidro
cadeiras e para poltronas, emalas construções, janelas, ladrilhos,- lam- somem, em pó, -Industrial,
tara camas, cobertas para mesas, bris, papel para forrar Saaa, tacos, vidro em geral, vidro paralaminado,
automócobertores, colchas, edredons, fronhas, telhas, tijolos, tubos de concreto, vgas - s
-•
.
veia.
guardanapos, guarnições para cama premoldadas para construções, vitree
classe: .22 '
es Ama, lençóis, Panos de Prato. Panes
Artigos: Carretéis de lenha, fios • em
para cozinhas, toalhas de banho,
1n19 827.263
geral „Para -tecelagem, fios de ifs. liibalhas de mesa, toalhas de rosto,
nhas para bordar, para coser, para,
toalhas para banquetes
tricotar, novelos de lã, novelos de Requerente: nue Bramimo -Santos.
SETE-i3ELO,
• Local: Minas Gerais
linha.
Na. 827.253-258
Classe: 50
- Classe: 23
.
Artigos: Aparas de tecidos, fazendas Gênero de atividade: EmPrésa de
Dr
planejamento,
empresas imobiliárias,
Requerente: Sete Belo Comércio
em Peça, retalhos de tecidos, tecidos empresas de arquitetura,
de Automóveis S.A.
empresas de
em geral, tecidos revestidos de quals.
Local: Minas Gerais
engenharia, emprasas construtoras,
quer material.
• Classe 50
emprêsaa de montagens, empresas de •
Classe' 24
•
IND0STRIA BRASILEIRA ~aro -de atividade:
Empresas de Artigos: Adornos de pano, alamares, crédito, finnaciamento e lavaserviços, empresas de carretos, em- •atacadores bethass bordada, • capas
mento.
reequerense: A. T. da Silva a Cia. présas de mudanças, empresas de para móveis e para instrumentos mu^• Limitada
"sClasse:
40
transportes, oficinas mecanicas, em- sicais, elásticos, entretelas, fitas, Artigos: Acolchoados
para móveis,
Local: Guanabara
pre
ssas
de
venda
de
.rniculos,
revenmochilas,
palmilhas,
rendas,,
sacolas,
I:
almofadas para móveis, armações sob
. Classe 8
vieses.
dedores
-de
automóveis
forma de móveis inclusiva para esArtista: Relógios
Classe: 25
critórios, armários, bancos, banquetas,
Classe -13
Artigos:
Ações,
apólices,
bibelots
ar.
827.284
N9
biombos, sob forma de móveis, buArtigos: Abstuaduraa pulseiras, brintisticos, benta, cartazes, clichés, de- naus,
cadeiras, •camas, colchões, dors, alfinetes de gravatas e prende.senhos,
escudos;
assaltaras,
estampas,
estantes, mesas, móveis de.
• dares de gravatas
flimulas, gravuras, letreiros, mane- mitórios,
móveis de varanda, móveis
Classe 28
--SÉTB IiO COMEICIO
quins, obras artísticas, painéis; pro- jardim,
escritórios, móveis para sala de
Artigos: Artigos de %Selins
J:Ite
jetos' desenhados, rótulos artísticos, para
,MM AUTOMOVEIS 8/4
jantar de visita e espera,-travesselern geral
titular
/1
ros.
Classe 36
Clame: .28
lartigos: Calçados, camisas, cuecas, Requerente: Sete Belo Comércio Artesa
s sinBorracha
artificial
eu
":
Classe:
dalças, camisetas, grasatas, Malha, • '
de Automóveis -S.A.
tética, ce/ulaide, cera para indústria. Artigos: Ar gamassas 16 cintos, ternos para homens e vestidos
Para construLocal: Minas Gerais
Colas - industriais, lemes virgens, ges- ções,
azulejos, blocos para construpara senhoras
Nome comercial
so, matéria plástica ou sintética, ções, cimento,
cal,
chapas
para coasóleos .para pintura, pós para- molda- truções, colunas para construções,
diN9 827.268
• gene tintas, vernizes.
)lc
visões pré-fabricadas, edificações pré•
Classe: -32
e
estruturas para
Artigos: Álbuns impressos, calendá- moldadas, esquadrias,
e•
janelas, ladrilhos, Minrios, catálogos, folhetos impressos, -fo- construções,
tas, lajes, lambris, madeira preparalhinhas impressas, jornais, livros, pe- da
IMIRBE
construção, mármores, pareRequerente: A. T. Silva 81 Cia.
ças cinernatcgráficais e teatrais, pro- despara
inclusive para escritóramas de rádios televisão e impres- rios,divisórias
g
Limitada
parquetes,
portas, portões, tacos,
sos propaganda e prospectos impres- telhas, tijolos, tubos
, Local: Guanabara.
de concreto, veRequerente: Instituto Mineiro de sos, publicações impreasaa revistas
Classes: 8, 13, 28, 26, 48 e 50
nezianas, vigamentos preparados para
Reabilitação e Reumatologia S.A.
, impressas.
Titulo
construções.
— IMIR,RE
• Classe: 30
Local: Minas Gerais
Artigos: Armações para guarda-chu- N9 127.258
Ntlmoros 827.274 e 827.275
Classe 50
va, barbatanas para guarda-chuvas,
Género de atividade: Hospital, casa bengalas, cabos e capas- parag uardaMAVA — APARELHOS'
de saúde, ambulatório, policlínica, con- chuva, guarda-chuva, ponteiras para
sultório, clinica-médica, clínica den- guarda-chuva e bengalas, sombrinha,
.1
CAIA:POLAR •
varetas para guarda-chuva.
MIRO-DOMÉSTICOS tig.
tária representação de produtos médicos e farmaceutioos, farmácia,
•
•
classe:
33
•
drogaria
Artigos: Camurça, estojos de couro e
"Requerente: Mava — Aparelhos
pele, malas, mochilas, palmilhas PasEletro-Domésticos Lua,
219 827.268
tas, peles em bruto, peles parcialmen...zabzt
Local: Guanabara
te preparadas, peles preparndes, ,Pul- i Requerente: ibsen Bramam Santos
seiras, recipientes de pele e couro,
Na. 827.259-260
Visai: Minas Gerais
ir
MAMA DISTRIBUIDORA sacos de pele e couro, saltos; solas
,
para calçados, vasilhame de couro e
•
Classe: 40 n
DE
talIZEIOE
1TDA
ai
Acolchoados para móveis, almofaPele.
Classe: 36
das para móveis, armações sob forma
MATESA
Artigos:
Agasalhos,
blusas,
calçados,
móveis inclusive para escritórios,
Di
Requerente: Matesa Distribuidora Calças, camisas, capas, chapéus. chi- de
armários, bancos, banquetas, biombos
de Minérios Ltda.
nelos,
cintos,
fantasias,
fardas,
grasob
forma de móveis, bureaux, cube.
Requerente: Transportadora
ss Local: Minas Gorda
vatas lenços, limaria, luvas, meias, ras, cama, colchões, dormitórios, esLimitada
Nome comercial
.
melas confecções, roupas feitas, rou- tanta,- mesas, móveis de jardim, móLocal: Minas Gerais
:11
pas para esporte, roupa de baixo. veia de varanda, móveis para escriClasses: 6, 21 e 33
N9 827.26j
tórios, móveis para sala de jantar, de
, Título
N9 827.269
visita e de espera, travesseiros.
Classe 4
Tra sported ora'
e: Alcatrão, algodão em rama,
Classe: 50
amianto, amido vegetal, arITEC01,0311 COMEMORE DE
(Minero de atividade: Empresa de
Maltesa Ltda.'
• gila, íman" barra; oasalto, bauplanejamento, empresas imobiliárias,
•
xita, betume, breu, cal em bruto ou
VAIARES LTDA
emprésas de arquitetura, emprésas de
• porcialnamste preparado, calarem,
aoLim em bruto ou parcialmente Requerente: Transportadora Mateira Requerente: itacokani Cooeretora engenharia, empresas construtora*,
emprésaa de montagens, empresas de
Limitada
Valores Ltda.
preparado, cera animal, mineral ou
crédqito, financiamento a investi.-. Local: Minas Gerais
Local: minas Gerais
yegatal,, granito, micas-minikto bruto,
i
, • mento.
ocenercial.
•
' Nome comentai
pedra, sabe" talco

DOMINGOS

• dl

A TRIUNFANTE

A TRIUNFANTE

1.

o

•err

•

•k

Nome
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EP 827.276

sagens; cremes para pele; dentifildepilatórios; desodorantes; esmaltes para unhas; extratos pertomados: estratos; ferros para frisar

N . 827.284

cios;

„
•41%1/4\.

•

.A,A,

'-‘1s*.rtc.faviniTAS
Requeri n'a . : 5;1re:opi nas S. A. —
Cri•-.'no. 1-*;(!aaciamento e Invest:mi
1.(aal: Eiras Gerais

cabelos; ILsaaores para cabelos; ganchos para ondular cabelos; geiéias
periumada; henné; leite para embelezar a pele; loções para toucador;
óleos para os cabelos; óleo:, perfumados; pastas para cabelos; puiu/nes,
petróleos periumados para toucaoor;
pinturas para cabelos: cultos: byndes
e pestanas; pó de arroz; pós psra
uso em toucador: preparados para o
embelem-..mente da pele; preçarados
para os cabelos; rouge; saa,503 e sabonetes perlums.dos; sais perlumados; secador de cabeio; "sliampoo";
talco perlumadc; tônicos capilares
não medicineis: tinturas para os cabelos; vernizes para anilas

aUtrs,--Raclià»
Requerente: A Companhia Ultragaz
S . A.
Estabelecida em São Paulo
Classe 50
Serviços ou atividade: atendimento
para entrega de. g a.s engarralada, nos
Car303 de emergência, Luravas de serviço, de rádio

NO 827.285
a • •íl • as (s.! :1 ta. ai; a.fal:aitc-, b.,.)1;t. eara a:nhrs elétricas, chaves
f,
it
ilhós einsanatoaráficcs,
f.j I ! rf ”. • • 1. : i
ali. relhos foi carali ees,
re,•elacies, instrumentos
N 9 827.279
dei:Cri:ao . Urna:naus, mit:soft:nes,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
apa:(111 ..-4 de telegrafia
.....--::,
e do telefis • 1:a, ripa:alhos de televiso,
Requerente: aguas Minerais Serra
tia:J. (11:ns de regi. irns e reprodução
Brahca S. A.
f.c.1;.)..
rn,
e
sem,
aparelhos
de
barimrn
e
de
Estabelecido em Pernambuco
bear. nislxisitivo de contrôle remoto.
Classe 43
(
Classe: 11
Artigos: Aguas de mesa, água gr.30Artigos : Aparelhos de café, de chá,
as, água mineral, água tônica, guade cozinha, armações, baixelas. bateraná, limonada, laranjada, grosem ias
rias de coiinha, caixas, chaves, ene .caluadas
':.:11
efeites, envCucro.s, engrenagens. estojes. fechaduras, ferro para passar
24 9 827.288
roupa, instrumentos cortantes e perfurantes, jarras, molas, ferfilados, re- Requerente: As.;oclaeão Brasileira de
Técnicos Gráficos (A.B.T.G.)
cipientes, talheres, vasilhames.
Estabelecido em São Paulo
Classe: 12
Clas.ses; 25, 32, 33, 38 c a0
Artigos: Corchetes, dedais, feches
Sinal
corrediços, fivelas, garras, grifas de
metal para vestidos, ilhoses. lantejouNO
827.280
la r , masatigas e presilhas.
Classe 37
Requerente: Editara Brasil-América
Artigos: Acolchoados; cobertores; co! Ltda.
bertas; colchas; edredons; fronhas;
FA RASII, SAMBA DO
guardanapos; guarnições para cama e
Estabelecido na Guanabara
mesa; lençóes, mantas; panos de
Classe 32
DESF 1 LI
prato e análogos, toalhas
Artigos: Revistas, livros e publicações
em geral
Classe 49
Requerente: Nestor Passo de Mello
Artigos: Aparelhos de ginástica; baFilho
$9 827 289
ralhos; boli.s para quaisquer jogos;
Estabelecido em São Paulo
carrinhos pura crianças; cartões para
Classes: 32, 33 e 38
divertimentos;
dispositivos
jogos;
Expressao
para marcação de jogos; estojos de
jogos; flechas para jogos; jogos de
N9 827.28'
quaisquer espécies; mesas exclusivamente para jogos; miniaturas de
FESTIVAL BRASILEIRO
quaisquer espécies para brinquedo,
Requerente: Paraquimica Indústria e
móveis de brinquedo; passa-tempos,
Coinércio Ltda.
DO SAMBA
peças de jogos; veloe.ipedes
Estabelecido em São Paulo
Requerente: Nestor Passo de Mello
Classe 48
1 Classe 2
Filho
Artigos: Aguas de beleza, aparelhos
Artigos: Produtos de medicina veteEstabelecido em São Paulo
para barbear; aparelhos para corrinária, produtos biológicos para teClasses: 32, 33 e 38
tar; ondular e secar cabelo; cremes
rapêutica veterinária. vacinas • sõrers
Expressão
para pele; cortadores de unha; cosveterinários, alimentos medicamentométicos; desodorantes; essências persos para animais, gennicidas, bacteN9 827.282
fumadas; escovas de toucador; estoricidas, carrapaticidas, microbicidas,
jos para toucador; lâminas pára barparasitleidas.; fungicidas e desinfeba* líquidos e pós para uso em tou. tantas
cador; óleos perfumados, sabões perfumados
, N9 827.290
Requerente: Dmirée Jóias E. Keliner
N9 827.277
Estabelecido na Guanabara
Inaustria Brasileira
Classe is
ESTACIONAMENTOS
Requerente: Organização Ped...
Artigos: Jóias e artigos de metais
Branca Ltda.
preciosa; e $uas imitações; pedras
Estabelecido no Rio de Janeiro
PAULISTA S/C LIMITADA
preciosas e ,suas imitações a saber:
Classe 50
abotoaduras alfinetes de gravata;
Serviços de corretagens • anéis; berloques; botões de colarinho;
Requerente: Estacionamentos Pau- Artigos:
administração de imóveis
,braceletes;
brincos; broches; correnlista 8/0 Limitada
tes; medalhas; pulseiras: prendedores
Estabelecido em São Nulo
NO 827.283
Nome de emprèsa
de gravata; !colares; águas marinhas;
ametista: brilhantes; esmeraldas; péN9 827.278
rolas naturais e cultivadas; rubis; safiras; topázios; turinalinas • turquesas lapidadas

GARANHUNS

Pedra Branca

PUK

INDUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Antero Raimundo
Estabelecido no Rio de Janeiro
Classe 48
Artigos: Agua de alfazema. água de
beleza; átrua de colônia; agua de lavanda: á g ua de quina: água de rosasá agua para o embelezamento da
pele: °atm cara após o barbear; agua
para maaiiilic.:eni :alisariam.: de cabelo: almisear; batem; iratim:tina;
earmin; easmeticos: creme para mas-

244.40~

Indústria Brasileira
DP* 827,297.308
Requerente: Cobradis
Companhia
Brasileira. Distribuidora do Produtos
de Petróleo
M RICEIL fe.
Estabelecido em São Paulo
Classes: 48 e 47
Artigos: Agua ráz: removedores e solInattEriria Brasileira
ventes; detergentes: liquidas e pastas
removedores de gorduras e manchas;
líq uidos e pastas oara lustrar e polir: Requerente: "Ricele S.A. Representação. Indústria e Comércio
óleos para limpar e lustrar. sahao em
barra; em flueos e em pó sabão
Local: São Paulo
liquido
.
Classe: 7
ga,i on il a; 1,1 2 •••:•• .•e• ,•..•
11.1:/quinas de agricultura e horC óle ef•!:1
.
ticultura e .suas p astes Integrantes.
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Grandes instrumentos agritolas, incluo
sive tratores, a saber: adubadores; dna
chilros; empilhadores; ancinhos: maca.
nicos; ancinhos, puxados a cavalos: ara.
dos. arrancadores de frutos; arrancada.
res de plantas; arranca-tocos; balancins:
batedeiras agricolas; bicos para arados;
capinadeiras mecânicas; carp:cleiras:
vadeiras: ceifedeiras; ceifeiras: cepos de
arados; charruas; cortadores mecankos:
descavadeiras tnecanicas: desterroadnres
agricolas: destocadures: distribuizkies
mecânicos de estrume; distribuidores me.
a:deus de sementes: eixos de má,,tit.
nas agricelts; efcarnic.:(!ore
deiras rnecaniens; extintores iie ',•
daninhas e praqa-: fenad..iras: e•
nheiras: grades de d .cos
ça-chanias agrieol:r: lei :adores: loccnn.,.
vein aglicolas; máquina; ír.ltib&!.,n
máquinas atiz...>adu.-as aqtkol
quinas arrancaduras de tocos:: ni.:q mas
tinta
batedeiras anrieuk:s:
doras alriculas: :mimei :tas capina,1.-irss;
máquinas carpideir.:s: ni::quinas
deitas: máquinas ceifi•.(leh.,is;
cortadeiras de planias: máquinas cL.`fti.
vaduras; máquinas de abrir canais''-de
irrigacno: máquinas de amanhar tet;a;
máquinas de colher al;:odáo: máqu:
de colher frutas: máquinas de connia.
ter pragas; máquinas de cortar galhas;
máquinas de cortar raizes; maquinas de
matar formigas e outros insetos, na
agricultura; máquinas derruhadoras de
árvores; máquinas deaufetadoras de
máquinas empilhadeiras
plan tações ;
agrícolas; máquinas espalhadoras de t;r.
ra: máquinas enxofradeiras para mirto
cultura; máquinas escarificadoras;
quinas estrumadeiras: máquinas extintoras de ervas daninhas e pragas; má*
quinas 'madrugas agrícolas: máquinas
irrigadoras agrícolas; máquinas lançachamas agricolas: máquinas leivadeiras;
máquinas niveladoras agricolas; maquio
nas pulverizadoras agrícolas: máquinas
regadeiras agrícolas: máquinas sacha'
deka* agricolas: máquinas semeadeirns:
moinhos de vento; mondadeiras; moto.
arados; moto-charruas; motores agricoo
las; niveladores agrícolas; pulverizado.
res agrícolas: regadeiras mecânicas: relhas de arado; rodas de arado: rolos
compressores para esfarelar terra: roo
los destorroadores; semeadora: sulfata.
doras agrícolas; timões de arados; to.
sadores de grama: tratores agrícolas; vao
vaporizadores agrícolas
Classe: 2
Artigos: Substâncias e preparações guio'
:nicas usadas na agricultura, na borla
cultura, na veterinária e para fins sanitários, a saber absorventes quimicoa
de poeira: acetatos usados acetoaraeni.
to para agricultura; ácidos usados na
agricultura; ácidos usados na borticul.
tura: ácidos usados na veterinária; ácidos para fins sanitários; adesivos medicamentosos veterinários; adesivos para
fins sanitários; adonidina para veterinária; adonidina venalis para veterinária; adubos; adubos, sais para: aftosai
preparados contra; afugentar insetos,'
preparados para: aglutinadores quimi.
cos veterinários: água de cal desinfetam.
te: água de jovel para veterinária; água
de potassa; água oxigenada desinfetante: águas preparadas para veterinária:
águas sanitárias: alcalis para agricultura; álcalis para fins sanitários; ákali1
para veterinária; akatráo para agrieula!
tura. produtos de: alcatrão para atice'
rinária; produtos de: alimentos medicam
mentosos para animais; aloés; aloina:*
tês; alúmen; amônia para veterinárlai
animais, embrocações para: animais naa
cfvos, preparados parz destruir: animais,,
pós para desinfetar ou lavar: animal.se
remédios para; antigriptogranico, produa
tos; antifungum antiparasitários, produza
tos veterinários; antirina veterinarlaa
apanhaan6sca; argonica; arnica para Yr.,

gira

`sabwii.;
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Urinária; arseniato para Veterinária; ar- cas; potes; pratos; provetas; purifica- miradas; enzadinhas:. enxós; escareado-: ar refrigerado; aparelhos de Usar;
' sénico para fina sanitários; arsênico dores; queijeiras; recipientes; redoma': res; escopros; etiguinhos; espalhadores aparelhos de astronomia;
aparelhos
para veterinária; aisafétida para veteri- refletores; reservatórios; rosários; sala- para mictório:- espelhos metálkos; es- de cometia; aparelhara de comunicação
nária; atropina para veterinária; babo- deiras; saleiros; serviços de café; servi- poras; espremedores; espumadeiras; esti- interna; aparelhos de contrôle do
sa para veterinária, óleo de; bacterici- ços de chá; serviços de jantar; serviços cadores (ferramentas); esticadeiras (fer- calor; aparelho de controle de Raça;
das para fins sanitários; bacteridalas para refrescos; talhas; tanques para ramentas): estojos; estrilhos para mon- aparelhos de contraia de movimenta;
de contate de , som; al.Paa
para veterinária; bálsamos para veteri- aquário; terrinas; tilda; travessas; uri- tada; extensões; facas; facões; fechadu- aparelhas
relho de contrôle de temperatura'
nária; banhos para animais; baraticidas; nóis; varetas; vasilhames; vasilhas; va- ras; fechos; ferraduras; ferrólhos; ferros aparelhos
cortar frios (de uso
barrilhas desinfetante; benzoato de só- sos; vidraças; vidro com composições; comuns para passar roupa; ferros de doméstico);deaparelhos
de encerar
dio veterinária; benzolnatol; bicarbona- vidra comum; vidro em pó; vidro, in- piada para cortar capim; foices; !Olhas de uso doméstico); aparelhos
de esto de sódio para veterinária; bicheira dustrial; vidro laminado; . vidro traba- para fins diversos; forcados; fórraas; genharia; aparelhai; de engoraar
(da
animais, remédios para: biodeto de mera lhado; vidros em garal; vidros 'pare au- formões; for
; freios para animais; uso domsattico); aparelhas de cacario, veterinário; brometos vetaria& tomóveis; vidros para aviões; vidros
f rasas; frigideiras; liteiras; funis; fura- Parair ; aparelhos de evaporação
rios; bramarem& veterinários; bromara- ia candieiro; vidros para janelas;
OS dores manuais; ganchos; garfos; globos; aparelhos de experiénciaa cientificas;
tos vetara:Lados; cada:aros-banhos para; para relógios; vidros para uso espada.- goivas não de outras classes; grampos; aparelhos de fermentação; aparelhoil
de fisica; aparelhos de fotodecalgata
cachorros-produtos para lavar; cacharcado; xicaraa
grosas; instrumentos cortantes (não de aparelhos
de fotografia; aparelhos de
ros-remédios paia; cachorros-salsão de;
outras
classes);
instrumentos
perfuranClasse: 19
gelvapopiastda; aparelhos de geodécafeína veterinária: cainhai; cal-adubo
-jardineiras;
ciasse;
tes não de outras
aareahos de geometria; apare. •
tom base de; cal desinfetante; cal inse- Artigos: Animais vivos inclusive aves, jarras; jarros; ladrões para caixas d'á- sia;
lhos de iluminação; aparelhos de
ticida; cálcio araissético; cákios para ovos em geral, inclusive do bicho da gua; laminas não de outras classes; lam- institutos de beleza; aparelhos de
agricultura; cálcios para veterinária; ca- seda, a saber: abelhas ;antas: araras; parinas; latas: latões; lava-dedos de me- matar insetos (não agrícolas): alma
loMelanos para veterinária; canela para asinino; gado; avestruzes; bezerros; bi- sa: lavatórios; leiteiras; lin:latões; limpa- relhos de medição; aparelhos de ob.
veterinária; carbonatos para veteriná- cho da séda; bois; borboletas vivas: pés; metálicos; linguetas; luvas não servação; aparelhos de ordenha;
ria) carbono, sulfeto de; carneiros-ba- búfalos; burros; cães; caititus; camale- senda partes de máquinas; luvas para aparelhos de parar roupa, de imo
nhas para; corneiros-produtos para la- ões; camelos:- cangaras; capivara; car- bombas d'água; maçanetas; macetes; domsético) ; aparelhos de pesar; aparelhos de Proteção contra acidente;
vaa carneiros-medicamentos; carrapéti- neiros; castores: cavalos de corrida; cis- machadinhas; machados; malhos; man- 'aparelhos
de rádio; aparelhos de reaidasacarvbes desinfetantes; carvões pa- nes; cobras; codornas vivas; crocodilos; cais para rodas; mandris; manivelas; frigaração;
de segurança s
ra tirar cheiro de geladeira; cascos-un- cotias: elefantes: emas; enxame de abe- manteigueiras; marmitas; marretas; mar- (incluslve doaparelhos
tráfego); aparelhos de
gi:tatos para; ceras para enxertos; cia- lhas; faisão; feras; focas; panámos vi- telos; matruzes; molas não se ndo Par- sinalização; aparelhos desinfetadores
namide para agricultura; danamide pa- vos; galinhas; galos; gambás; gansos; tes de máquinas: ra.orsas; munhika: né- não medicinais; aparelhos de com;
.ra'veterinaria; cianeto de potássio; aia- gatos; hipopótamos; insetos vivos; ja- cleos para martelbs e bigornas; palitei., aparelhos de telezomunicaçõeo; apa- •
- nureto de potássio; afturgicos, prepara- valis; jacarés; jumentos; lagartos; le- ros; panelas; parafusos; pás; pedestais; relhos de televisão; aparelhos este•do, esterilizadores de instrumentos; clo- bres; leitões: leopardos; lontras; amas- pendentes; pendurkalhos; partiras; per- rilizadores (não medicinais)! aparefotogramétricos; aparelhos fo•
ral hidratado; clorato de sódio para coa; marrecos; onças; ovos de qualquer filados; perfiradores (ferramentas); per- lhos
tagráficos; • aparelhos foto telegráficos;
.agaicultura; cloretos para agricultura; espécie; pacas; papagaio; pássaros vi- nos de fixação; pés de cabra; pias; pi- aparelhos
gaseircaaarts; aparelhos
cloretos para veterinária; cloridato
vos (canados, pintasilgos, etc.); pavões; cadores; picaretas;a picões:* pilares; pinaparelhoshidrométricos;
Morfina para veterinária; clorofórmio patos: peixes vivos; peixinhos para ças não de outras classes; pinos de má- ~tacos;
ap cilhas limpadores • (de uso do•inseticida; cloropicrina; codeína para aquários; perdizes; periquitos; perde; quinas; pires; placas; plainas; podadei- anêstico); aparelhos meteorológicos;
veterinária; cogumelos, preparados pa- pombos: porcos; preguiças; quadus; qua- ras manuais; podões; palias; pontas de aparelhos znisturadores (de líquidos,
i ra destruir; colas para apanhar insetos; dra queixadas; rapaaas; ratos...v ivos Pa Paris; porcas; • porta-chaves; porta-co- de óleos); aparelhos ,ozonizadores;
.^ colas para apanhar =Sacas; colas pára
-ralbotóis;gupernts: pos; • porta-frios; porta-jarros; porta-jó- aparelhos náuticos científicos; .apafins sanitários; colódios; elásticos para tamanduás; tartarugas; tatus; tejus; ti- ias; porta-pão; porta-toalhas; ponteiras: relhos pasteurizadores; aparelhai
projetores; aparelhos reatores; apaa
; veterinária; criptogrânaicos, produtos; gres;
touros . tucanos; ursos; vacas; vea- ponteiros de relógios; potes; postes; pre- relhos
radiofónicos; aparelhos refrS.
a:defumadores; derris-an.seticida;. desinfea .
dos; vincunhas; vitelas
gos; protetores para calçados; puas; geradores;
aparelhos radloteaegráfia
tantas, liquidos; desinfetantes, sita; •
punções;
purificadores;
queijeiras;
quecoa; aparelhos reprodutores de imaClasse: 11
. desinfetantes, pós; deatafetantes, p
bra-nozes; raladores; ralos: rascadeiran gene; aparelhos reprodutoras da
tos; desodorantes sanitários; desodoran- Artigos: rerrameatas de Vida espécie, raspadeiras não de, outras classes; ras- sons; aparelhos sinabdores; apare- '
•tett para geladeira; destruidores de ani- ferragens, cutelaria em geral, pequenos talos; rebites; recipientes; regadores; re- lhos soldadores; aparelhos sonoros;
' mais nocivos, preparados; destruidores artigos de qualquer metal, a saber: -- doinas; 'reservatórios; retentores; retor- aparelhos telefónicos; aparelhos te;d ervas daninhas, preparados; destrui- abotoaduras; abridores de /atas; caixas; tas; roçadeiras; rodas (exceto de má- legráficos; aparelhos tennostabas;
dores de vermina em animais; digital aços para afiar; açucareiros; adornos quinas e veículos); roldanas; rolos; ro- a lhos loca-discos; aparelhos venapitos não de outras alara
:• para veterinária; -diuretine para veted- exceto jóias e imitações de jóias; afia- sários; roscas; rosetas; saca-pregos; sa- ses;dores;
aquecedores; aritonõraetaos; as. atada; doenças de animais, remédios pa- dores; alavancas: . a/argadores; aldravas; carrólhas; saca-taxas; sachas; sacholas; piradorea
de pó; assadores; atitoclaae
ra; doenças de plantas; remédios con- algemas; alicates; , almotolias; alviões; sachos; saldas; saladeiras; saleiros; sal- vez; bateriais;
balangaa; balcões 111...
tra; esterilização de animais, preparados ancinhos; anéis: exceto jóias ou parte vas; serras; serrotes; serviços para ca- • gorificos; balizas;
barógrafos; barô• para; exterminadores de animais noci- de máquinas; aparelhos de café; apa- fé; serviços para chá; sifões; sinetas; metros; bazanetros; batedeiras de
vos, produtos; exteradnadores de ver- relhos de chã; aparelhos de cozinha; sinos; sovelas; suportes; taças; meloal' uso doméstico; baterias; benjamans;
' Ines em animais; extirpadores; farlan apitos; arames lisos ou farpados; arcos talhaddras; talhas; talheres; tambores; binóculos; bitolas; bobinas; bombeai
da Londres: fertilizadores; fertilizantes; de serra; arcos de pua; argolas para taxam; tanques; tapetes de metal; tar- de ar não mecânicas; borboletas aufiloxera, produtos contra a: lluossilicato guardanapos e similares; aros para rachas; taias; telas' de arame; tenazes: tomâticas; tiles elétricos; buzinas;
butirômetros; caixas auto.
de bário; formicida; fung icidas; fanas. guardanapos e similares; aros para terçados; terminais: terimas; tesouras bússolas;não
de outras classes; cala.
• preparações para destruir; germicidas, óculos; armações; arranca; tachas; arre- para costura; tesoura para jardineiros; máticasia
câmaras de aparelhos; es• *acato dá classe 3; guanos; hidraste do bites; arrudas; assadeiras; atiçadores tildas; torneiras; aorarnhos; tornos; tor- bradares;
coaras fotográficits; ~aras frigo.
• Canadá ma cariadensis ;inseticidas; Mar- de fogão; azefteiras; bacias; bainhas; quezas; irados; trancas; tranquetas; tra- titicas;
câmaras de cinema; câmara
• ga; mama; microbicidas; sabias desinfe- baixelas. baldes; bandejas; bardai' ba- vadeiras; travesass; trilhos; trinchan- de televisão; campainhas elétricas;
tante; sabáo para fins veterinários; sali- terias de cosinha; bebedouros; betuma- tes; trincos; trocastes ou trocaten.tubos carregadores automaticos; carrega. !
tre do Chile; soda cáustica para agri- deixas; bigornas; bisagras; biscoiteiras; para encanamento; tubos para fins di- dores pneumáticos; cartas astrognia z
ficas; cartas geognincaa; cartas
cultura; unguentos veterinários; vacinas bonabonieres; botões puxadores; braçadeiras; bridões para animais; brocas; bo- simples; varais; varetas; amadores: vá- náuticas; chapas de aparelhos déo
veterinárias
tricota chassis; chaves automáticas;
las não de outras classes; bules; cabe- ver°
ve6:1
811hasm;eoUnitni
eZWUrili
13;f:::
ca
chaves de alavancas; - chaves elétr ia
Classe; 14
ções; cabides; cabos; caçambas; caçamas; chaves magnéticas; chocadma
aaa- ••••*ai Artigos: Vidro, cristal e seus artefatos, rolas; cachepots; cadeados; cadinhos;
ras; chuveiros elétricos; ciam:teta:a;
(inclusive
para
rei&
Classe
cafeteiras;
caixas
•
cinematagrafos; 'clinômetros; claras
'a saber: açúcareiros; almofarizes; ama gio); caldeirões; canecas; canivetes: Odores; colimadores; colorirnearos; co.
pôlas 'anéis, exceto de outras classes, nos; cântaros: canudinhos; caluidosacar- -.Astig03: . Instrumento de precisão,
apamandos
b, distancia; combustores de
e
uso comum, instrumentos
; aparelhos para água; aparelhos de ca- retinias; castiçais; catracas; cavadeiras: de
instriunentas clentifiaas, aparelhos gás; compassos (exceto para desefé; aparelhos de chá; aparelhos de jan- cavaletes de ferro; centro de mesa; cha- Telhas
didáticos, moldes de toda es- nho); comutadores,.condensadores;
tar; aparelhos para refresco; aquários; leiras; chaminés; chanfradores; chap pécie, acessórios
de a parelhos elétri contadores automáticos; contadores •
assadeiras; bacias; bandejas; bandeiras não de outras classes; chaves de brorotaçá.o; -conversores; °cornai&
saber: abaixa-luzes; abajures;-cos,
a
• de candieiros; barris; bebedouror bis- ca; chaves de fenda; chaves de parafu- absorsómetsos; acendedores; adia& gratos; corneteleiras; -coritietai elétria
'a-piteiras; bomfionieres; botelhas; 'bules; sos; chaves em geral; chaves inglêsas; metros; açucarimetros; acumulado- e,asa cornestas para, veículos; coma..
bulbosi caçarolas; cadinhos; cantes; una- chuveiros comuns; cinzéis: coadores; res; adaptadores; aerômetros;
tes de agrimensor; cortadeiras da
alternadares de corrente fotografia; cristais de rádio; cromas.*
• &eiras; cântaros; Canudinhas; éanudos; colheres
de mesa; colheres da -pedrei- olõizietrosa
toCoplas; I ,5 atos; cronômetros;
canutilhos; cápstaan castiçais; centro ro; compoteiras; conexões para encana- silmiss; alto-iftslamtea; amassadela ourvimetrosa
densímetros; descasca.
ras
de
uso
domésticos;
amortecedo'de mesa; chapas; colheres; compoteiras. mento; correntes não "de 'outras classes;
de uso dorasético; despertada.
elétricos; amperímetros; amplia- doresdiais;
,tonfeiteiras; .copos; abatas; cubos; em- Corta-arames; cortadores de grama: e res
diafragmas; dinemarnea.
dores, amplificadores; analisadores; reg;
• las; envólucros; escalfadores; aspe- outros; cremalheiras; cremones; crivos; anéis de calibrar;
anemômetros; an- troa; discos e automáticos; discos toai
ma espremedores; filtros; fios; fõrruas cruzetas; cubetas; cubos; caulim; aoryas tenas; anilados elétricos;
aparelhos nografados discos gravados discos
; fruteiras; funis; galhetas; gata de cano; de reforço; cuscuzeiros; -cute- acionados por moedas; aparelhos para cálculo; discos sanamos; discos
jos; garrafas; globos: graus; hastes; jara los; descanço . para talheres; para fer- aerofotogranntricos; a parelhos am- teelfénicos; distribuidores de aletria
'dineirasa jarros: . lava-cledas; lavatórios, ros; discos; distintiaoi (exceto da clas- plificadores; aparelhos calibradores; cidade; dispositivos mecânicos ou
parellassiirtematográficas; aparelhos elétricos-para cortinas; duchas; eatta
Oeiteleas; licoteiros; mantegueiras; moda- se 25); dobradiças; aniches não de °a- acommigraficoN
aparelhos de agri- liderai; ecobatimetros; ejetorea;
JIM P aliteiros: Pane/es; pedestais; pen- trai classes; engates; engrenagens, (ex- •mensura; aparelhos
de alarma; apa- tróf oro; eletroscópios ; enceradeiraa
ceto partes de máquinas); envólucros; relhos de alta tensão; a parelhas de equipamentos de aparelhos elétraboaa
Meai P adaria-4ml Mel Pires;

•
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de uso domestico; máqui- areia fina Dara polimento; azul para i ca de vegeteis (de árvores de esses%
ssliPaesentOs para sincrOrdzação; es- cai carne,
moer ou picar legumes, de vejantes; amido para lavanueria; anil etc.); cascos de cágados, tartarugas,
_~a para iustalaçáo elétrica; es- nas de
avanderia; barrilha para lavanderia: etc.; casei ente; casulo, caudas de
setroscópios; espetégrafos; espre- uso domestico; máquinas falantes; boneca
de cera Ft/a polimento; bri- animeis t-rinas); caurl (mina de
-edorcs de uso domsético; esquadro, máquinas fotográficas; máquinas guete para
polir; uniaores: buchas Damarral. cavacos oe madeira: cebo
:cato para desenho; estabilizadores lavadoras, de uso domestico; máqui- pare polir; cera de lavanderia; cera em brutos centeio espi
g ado; cera ani.a
nas limpadoras, de uso doméstico;
s pressão; estabilizadores de volta- máquinas
picadoras de uso domésti- para conservar brilho; cera para las- mal em bruto ou parcialmente preem; estadias; estadietros; estenó- co; máquinas
registradoras, exceto trar; Ora para 'polir; composições priradr
g céra peepantwt,
minerai (aletros; estereoscópios; estereografoset .;,tra t ati
rc ; a1, 11unte
para brilho; cempasiçôca para coamarcadoras servação
ápios; estereômetros; estereoplani- de escritório; mequinas
de
mõve*
.
a
e
ofensUlos
;
commáquinas
marcadoras
eia
bruto
ou
parcialmex.,
passagens;
ietros; estereopticons; estesiómo de
de roupas; marcdores utoroaticas; posições pai:- la‘agem; composiçoes ¡cardas em bruto; tilinta (inineriai:
--os; esictôm e trew ; esticadores. aPa- marcadores elétricos; medidores de para limpeza de ir...cne.s e utensílios: ;chifres; chistos; cinaan: ein q ua.•
: r0slhos; estilier.etros; estrada de fertin be,::
detergentes: e-sfregoes para polir; era co..
a 111„.os de; roia
medid ares de comprimento; metal;
o, aparelhes para; estrada de fer.. altura;
esponjas de aço para polir; es-- I OU parcialmente pia , cola emedidores
de
distância;
medidores
COnt r õle de; estufas de aqueci-'
ponjaa quImicamehte preparada para gelai em bruna ou parcia l mente iwa..
onto; estufa.; paxá plantas; enditl- de feirça; tneSidores de intervalo; polir; farinha para lixívia, féculas! p arada; colufonia; concl.as
de ostra,
medidores
de
pãso;
medidores
de
-.atros; evaporámetros ; exatistores,
Para 1E-Ar' x : flanela Cl.dnicnnlente em bruto ou parcia l :man( preparada:
Acato de máquinas; experimentado" pressão; medidores daróca: medi- preparada apara
lunpeza;
lef•loros;
g e- concluis de tartari.aa em bruto int
es de ovos; exposómr:tras; extintores doras de volume; medidores gradua- ma de lavanderia; graxa para couro; parcialmente preparada copal emn
e Incêndio; fa.ntoscópios; faroletes; dos; megafones; megárnetros,
sapatos, maca ira. e:c ; "' 2 para sa- bruto, goma; copra; corram em 1:n1,a
es; metcoroscó- patos*
ar6is; fecha-por tas automáticOs; te- gaseópios; me.sclador
!Ca:a:idos de sediç; là de aço to; coprõlito em brit o ou
metros;
microfo.
metrônomos
pios
.
ha-portas pneumáticos; feders; ferpara polir; llquidtis deter.ntes; mente preparada: coyi- I : coritnra.,
nes;
micrómetros;
microscópios;
mlsolda;
ferro
para
os elétricos para
lixa: suasses r para brilhar; mas- na em bruto; coral em Lal.:o: coranmiras de base, miras gra- via;
.assar e engomar; fervedores; filma- crótornos;
sas para lustrar;, massas para pOlir: tes vegetais em bruto; corindon em
duadas;
misturadorcs
de
liquides;
fores; filmes revelados; filtros automaterial agrasivti para polir; elenia
cortiça eia brut:..; cotiçoalraS
..áticos; fios; aparelhos elétricos; moedores, de so doméstico; moline- Para lustrar : (ileat para lustrar: óleo:; bruto;
bruto: crina animai: crina veaca
itas métricss: fixos dentados; fle- teshidráulicos: mostradores; nivela; para limpar móveis e Weilsilios; pá- em
tal; eriolita: cristal de rod.a:
Irnetros; • flushes"; focalizadores objetivas. fotográficas; óculos; odõ- lha de aço para polir: pano de
ta; (minerine);
:erice de;
sara cvámaras; foeareiro (elétrico ou metros :oscillgrafos; oxiladores; pano de vidro. mano esmeril;sílex:
pano crublxá (coral);cromo-mi
dianialites brutos;
Ião); fogões 'slétricoe ou não); fo- ozonizadores; ozaribmetros: monos- quimicamente preparado para tirar diranantita:
diatuarita; dierita
.endoscópios; fones; foriégrafos; fon- cópios; padrões; painéis; de apare- marichas; pastas para dar e conser- nério) em bruto;
alemi; encéfalo de
lhos
elétricos;
panelas
de
pressão;
de
cabees;
fonômetros;
fonosces
para
lustrar;
pasvar
brilho:
e
Pastas
animais; enxofre eia troto ou par40s; fôrmas elétricas; fornos; fos- panelas elétricas; panlómetros; pa- tas para polir; pomadas para dar e, cialmente
preparado; eptsnita; ervas
pedõmetros conservar brilho: pomadas para lusoroseópios; fotodecalcadores; fotó- ra-ralas; passime tros; elétricos;
pe- trar; pomadas para polir, pós para não alimentícias e não medicinais;
onos; fotografõmetros; fotómetros; pêndulos; penteadores;
escamas em bruto; esmeralda em
otoscópios; frequencimetros; fusis sagem; apareibns para; pesagem, dar e conservar , brilho; pós para la- bruto:
esmeril em bnit!.. espato; es=els; bases de; gabaritos; galada:na- instrumentos de; pesos para balan- var; pós para lustrar; pós para polir; parto em bruto; especular. minérios
sros; galvrent‘metros; garrafas tér- ças; plcadores, de uso domésticos; potassa: preparados para dar e con- espermatete em bruto: estearina; as-.
!lacas; gás, bicos automáticos de. "pick-ups*" pilhas elétricas; pince- servar brilho; peeparados para lavar; trorcianita; euxenita; extratos amai
:ás, bombas para; gás, bombas Para nez; pipetas; restmetros; piroscó- preparados parai lustrar; preparados mais
em bruto; extratos vegetais em
Impor tubos de; gás, bombas para pios; pistolas de pintar; planimetros; para polir; preparados para tinir bruto; feldspato; fibras mmerals em
planisférios;
plugs;
pluvlógrafos;
manchas: preparadas para tirar tem'- bruto; fibras vegetais em bruto; fila-.
!rovar; gás, contadores de; gás, dl-usores de; ga.s. dispos i tivos para la- piuvihmetros; pluvioscópios; polari- rugem; sabão comum; sabão de areia: ça; filtantes em bruto: pedras; flóssar; gás. distribuieores de; gasosa- metros: Polariseópios; potenclôme- saponáceos; silicatos para lavande- reo. substánclas brutas extraídas;
:4os; gasômetros; geisers; geladeira; ti-os; prismas; projetores cinemato- rias; soda cáuseica; sulfato para la- fluoretos, minérios; fluorita, fónias
siroscópios; globos geográficos pata gráficos; projetores de filmes; pro- vanderia; tijolos para brilho e poli- de vegetais não medicinais e não alimsino; globos tererstres para ens1- jetores de imagens; projetores de mento; tinta para lustrar e polir; mentícias; fosforita; fulier (terra);
40; aluceimetros • gnÓmonos; RPM& luz; propulsores; promos; pulveriza- bochas de cera; veia de scbo, cera, es- galenas (minérios); canga (mine-)
permacetes est earina etc.
saetros: g radstielores; grafófonos; dores, não de nutras classes; quario): ganister (terra refrit arfa i ;
gT4fOl 4f1aks; gramofo- drantes; quadros de eletricidade;
nierita; gelatina em bruto ou parClasse 4
--les; gravadores; grartmetros; gra- queimadores de óleo; queimadores
cialmente preparada; gel a:as em bruvoscópios; grupos conversores; bar- elétricos; radlofonos; rádios, reato- Artigos: Substancias de origem vege- to ou parcialmente prcp:.rada; gii:s1-.
osoni-metros; hectõesafo; hectogra,- res; refletores; refrigeradores; rega- tal ou minera'. !em bruto ou parcial- ta: girassol iatinértm: glicose em
-rrano; hectoésteres; hectómetros; dores automáticos; registradores de mente preparadas, e não incluidas bruto; anais, gomas em bruto ou,
eelleesrafo: lisliofoneçrafo; hena,- pese; registradores de pressão; re- em outras classes, a saber* abelha. parcialmente preparada* gorduras em
entro: hrlicõgrafo; hcliõmetro: ha- gistradores de tempo; registradores cera de; abelha, favos de; abelhas, bruto ou parcialineitte preparada;
eoces:los; balias:atoe; hellotclamó- de tensão; registradores de tiragem; núcleos de; açafrão em bruto: açori grafite em oruto: graoadas (pedras •
ectros; herbários didáticos; herôme- registradores de tráfego; registrado- (coral azul) em bruto; adragante em bruto): granito em bruto: eria:"
rns; hidrant"t; hidrobarernetros; res de transito (borboletas); regia- (goma) em bruto ou parcialmente pre- guaraná em bruto ou oareialmente.
ildrodinnometroA: bic:rógrafos; hl- tradores de veaxidade; registrado- parada; agar-aF1.ar em biut o ou i...itr- preparada: guaxi
barba..
l i etrim; hidrostaLs hidrot.me- res para veículos; regstradores aa- cialmente prep rada; áar tt, em bru- cea); goelas de b(., ga:a i.ercha em
res; his. •:ern-irt15: hisroseapiw: hip- tematiors; rerristros para agu .:.; re- to; agua marinha em Lauto: nematio; bruto ou parcialmente net parada;
holofotes: gistro para canais; registros para alabrasto em bruta: alt un:o: álea- lui
i. :et: :". inetros;
metrus:
i t smanita; tlelletroglo em bruto; .
(horse sin- Gás; registros para luz; registro para trá.o em bruto;,alexa ndrita bruta; ai- 1 sotermita, ilemita: jar.rtc em braorizonte.; r,r'
'
ada»
caioao
cie;•
vapar;
registros
telegráficos;
réguas
gas marinhas: ni n
:ers"; ineulaalorca; intliJadorea
p.4.,,,_...., ta, .jade em bruto: jania, tmorrlot.
iral :. e:dares ti? datenaão gniduadas: rel p •s ou relsis; relógios alactlíto cm reina; ria:adiu. : ,a1 te , . jaspe; jetataira; inr a n • lã uni-.
.aneem
gera:
(inclusive
solares);
ret
mente preparado: alirrina; alineae-le cur::3-circuito; indinsdere3 de
wej.c.: lã mia,
bruta; a i _ mal; lã de c. corif.s
maaclhas c*: •*-Iricos: indicadores de t raz:: reo ac3; reoto .. no; re si SW11— ga tre .:Ina C.c rrneira
seis,s;
einofon
bruto.
oir,tari
ia;
e
elevadora-J.,
cias;
retificadores
sal
tea;
âmbar
era
l.'
t
(i.
.
.1.. ebrdtalt%:: „.. ilár OPein, ,1 ¡ ;11. 1.1( T' .or I: tt j:)-, ni ital : ,
:o:Tenic; ind:araaor---.
ca:c:.;:arwnto; ina:e.a- in(r.arafoz: ; scionoseóp.us; seler.:ona- amer.L.in breara arnakata bruto; a:ht- :ai
nclfr.:(1,:a..,
- i u
la V•ir; latr,:. Inva.: bi no.
o,
a
is
nn
hruto;
m
a
eerelss
de
uSinsa:
dons;
semáforos;
iSr.
.etsi
brute.:
a
indie:dires
..
do
ve;
="ns
ll;1:1;..
tralic:a-arr.; de uivei; In- sereias de avis:-: tetas da zinaliza- paca ex;.:cia'a , ,a:a e pc...e,t;.;,... pr,:tes ill!rilli:ite:nsil:n1L:u1.:(int;I:,,z;7.,,trLrtirc:c.•,,rillie
.a
,.,
V.cadorc. de pi. so; indicadores de ção elétrica; sifões; sextantes; sina- de: anlmals. parcialment e prenarados.
ir:- ladoras; sinaleiros de direiça.o; sin- s ' ibstAncla5: arara ou " diles de (.1 1:111(ilucic:::';rriu. e ar)::!-O:ria'al.:'C'i:l.;;;:ill':ii(1,::al.:11.5i1;trIttin.
n't çe s tiaai.a:airos e simil
veaeiais ou miherais;
snatitu;rira,
at.;:na- nu par a ialracnte prea a atl . . mad
conizaeorra; sinoseep oz
acadore.s de paa- ,:rão de nas;
: r
•prgentife,
clo; areia rán i preraradr..
!ores de pres , 5o de vácuo: indica- s'srnof(ma; si.ariosc::pioá; dstemas
na de; ms ...1reroln ! Itd:r Ina'rnéprenara- gol
:ares de cit-tit'f '.1e; inctead y es de alr.cm; si:-.t.mià C.a ce.nuntaacão; ra, mana:ativa . ; ;:r.1 1:1
sla7 n?P l arPeheis: rn:). ”tr,1 , n :1 bruta;
emau; InC i c,:doics para motores; si,s'a.tha de contro,c; sIstettla se)a- de (tnelusre, nsbes!o: malte bruto ou parcialmente prenandieadnrts para válvula', injetores; ezacao; si.stcma de som; sistómetres: azeviche em bruto; babaçu. cóco de: rado; mamona brita: r ..a.i.a bruto;
n:r*: rum Altos de cálculos; inst: u MP/j- so:dad..res elétricos; soquetes; sor- bagaços vegetais; balata bruta; bam- mármore bruto ou pare , aanctite pra.
os ed contr.1a mecanico: instremen- veteiras; suportes de aparelhos elé- bu; baraúna; ara de ama; barba parado; marfim bruto m.ica bruta;
as de física; instrumentos materna- tricos; tacómetros; taqueometros; ta- de milho e outros vegetais' barbatana minério bruto; monazite. trusno em
acos; instrumentos náuticos ciente xímetros; .• •-f s • telefones; telé- de balela; baritita; barrilha; barro; bruto; nácar bruto; ve?es, cascas;
icos; intercomunicadores; interrup- grafos; telêmetros; telescópios; tela- basalto: hauxita; benjoim. (Tilo; be- neves nli .% alimentícias; entiarni. ele!ores; isolantes, fitas; kaleidoseópios; visões; televisores; teodolito; termo- tume em bruto; bexigas, bismutirita; na; óleos aflitos;
óleos parcialmente'
actoscópias 'limpadas lampiões; lan- fones; termômetros não clinicos; blenda; biotito; bog-iro (limonita); pre parados; &da bruto: opala bruta;
emas; de pilhas; lanternas elétri- termoscópios; termostatos; tira-li- borracha, sucio de seringueira para órgãos Cr animais; ossos ozocerita
u; lanternas simp!es; lareiras; eu- nhas; toca-discos; tomadas; tornei- fabrico de; borras: brasil-pau; breu bruta; pateia; tralha bruta ou parcial.
metros entes Unimetros; linigra- ras automáticas; torneiras de com- em bruto ou parcialmente preparado: mesile preparada: Peeafina bruto:
talos liquidificadores; lisimetros;
o; torradeiras; borradores; babosa, baba' de; cabelos em bruto: pastai brteas ou parcialmente prepa.
eiras; transferidores; transis- cachibu: cubra em bruto cu parcial- radas' pau-brasil bruto, pau campe.
:reimetros; kmetas; lupas; lustres;
maçaricos macrómetros; magnete- tores; Cenas; triPés; de aparelhos mente preparado: lamba (resina); ehe em bruto, pedra especular (mine.
s-aios magnettmetros; manipula- fotográficos; tubos acústicos; tubos calambina; calcaceos: calcedeinea; ral): pedra-cabaz: pedras bruta: ar ores; manômetros; mapas astrográ- N oondults"; vacuómetros; válvulas caleita; calcoPirita: calam i ta; campe- dm-poma em bruto; slejisscos`41rass
aos; mapas de astronomia; mapas de comporta; válvulas elétricas; vá- che-extrato de pau; cana da /radia: em bruto; Pele's.':.." '' .",re k
in 171b,
eAnfora em bruto ou parcialmente
eográficos; mapas marítimos; ma- ras graduadas; varigrafoa;
e "ata
, ' arrio;
es náuticos ruga:minas afiadoras , de metros; ventiladores; vibradores. PreParada; cânhamo em l alattO 19" "1.41; 44408 4ra
a b,„1,
."1: 4»
lab.
RI
Pere.h..
eo domsetico; máquinas cinemato- viscosimetros; volts/metros; voltime- parcialmente' prenararss•
11184 "ra8. 43: jr-W4
eáficas; mame:ias cortadoras, de troa; volumetros; volumenómetros; bruto ou

domsético; máquinas de fazer
ate, de uso demeetico: máquinas
e lavar iealun
iácia itt -s d ..

wattemetros; aimoscópios.
Classe 48

-

tribiç eni;
10:

it.

uso der, ;alei):
uso Artigos; Abrasivos para po lar; á:
11.: p.. .
cf!,

smestico; máquinas de moer Lei pi- sanit(irias; alvaiade para ilinpesa;'
adi%

/
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ja em biw.o, óleo Ge; %arda; 5ursga bruta: sai de muna em bruto;
tucum (fibras) ;. talco btute . tanino;
extrato bruto de; arta:14w rasca de:
tendões; terenentum; testeis, libras
de; teirtas bruta:; tripas Ilty,1 tiLmentimes; tripon em arti.-,u, teria para
embalagem; vegetais, fibras, :Listo
N9

827.310

LIuEl-Z.
Requerente: L. R. da Silva
Local: Guanabara
Classe: 50
Atividade - Prestação de todos os serviços técnicos referentes a Ótica. Inclusive consêrtos
N9

•

N° 827.316

N9

1\19

CHARISMA

827.i17

Requerente: Avon Products, Inc.
Local: Nova York — Estado de Nova
York — E.U.A.
Classe: 48
Artigos: Perfumaria, cosméticos, dentifrícios, sabões de toucador e preparados para o cabelo

DECORACDES

MADAME
FRANÇA
Requerente: Lourdes Sampaio de
França
Local: Guanabara
Classes: — 33 e 48 — Título
N9

N° 827,323,

INDOSTNAIIRAVUDIth

327:312

827:313
"

os MEDIEVA IS.

827.327

•
Requerente: W. Tvl. JacIaloo,
Local: Guanabara
Classe 32
Artigos: Enciclopédia
N'

827.328

Requerente: Cia. de Tintas -e Vernizes
R. Tvlontesano"
Local: São Paulo
Requerente: Societá Farmactutid Italie
Classe
Local: Milão, Itália
Artigos: da classe
Classe: 46
Artigos: Preparados para branquear e
NP 827.318
outras substâncias para uso em lavai:,
_
daria. Preparados para limpar, polir, Requerente: The Flecto Company, D.e
, Estado da Califórah'i
esfregar, e abrasivos, sabões, agentes Local: BerkeleyE.ti.A.
para limpeza
Classe: 16
NP 827.324
Artigos: Revestimentos 'plásticos ptc,
tetores adaptados para uso em super,
Odes de bneriores e exteriores. Revoe
timentos protetores, a saber: Tintas pard
mannuAeatostuiRA
uso em interiores e exteriores
Requerente:
Societá
Farrnaceutici
Italie
Classe: 28
Requerente: Cia. de Tintas e Vernizes
Local: Milão, Itália
Artigos: Revestimentos plástico' pec"R. Montesano"
Classe: 46
tetores adaptados para uso em super,'
Local: São Paulo
Artigos: Preparados para branquear e cies de interiores e exteriores. Rev.:
outras substancias para uso em lavan- timentos protetores, a saber: Verniza
Classe: 1
Artigos: da rlasse
deria. Preparados para limpar. polir, e carnal
para uso em interiores
esfregar e abrasivos, sabões, agentes
exteriores
para limpeza
• N' 82?-319
NI° 827.329
_ N9 827.325

FARDI 7

Wandalux

FARDIDE

TRIED 8( TRUE

Requerente Paulo Roberto patricio de
Oliveira
Local: Guanabara
Sinal de Propaganda
Classe: 33

IVI—ULTIZOLE

Requerente: Max Factor &

Local: Hollyvrood. Estado da Califor- Requerente: Merck Shard & Do/une
dústria Química e Farmacêutica Ltd_a
nia E.U.A.
114X41711A MAMAM

Requerente: Cia. de Tintas

e Vattne

R. Montesano"
.ocat São Paulo
Classe: 1
Arth •s: da classe

BAMBINO
RentEIRA

Local: São Paulo
Classe: 2
Artigo* kkrfumaria. cosmésticos. pre- Artigos: Preparados meelicinais para uj
Veterinário
parados de toucador, produtos de be-

Classe: 48

NP 827.314

N° 827.320

leza e maquilagem, loções para o cabelo, para n rosto, e para o corpo.
emulsões, pós. limpadores, cremes e
borrifos; preparados para o cabelo, para
o couro cabeludo, e para a pele produtos para a coloração do cabelo
NP 827.326

Requerente: Serrador Indústria e
Comércio Ltda.
Local: Rio de janeiro
Classe: 41
Artigos: da classe

preparados para remover esmalte
polidores para unhas, preparados e ar
tigos de toucador; preparados para
dentes e cabelo, perfumes e. sabe*
perfumado
14'

Requerente: Henry 1. &gel Co., Inc.
Local: Nova _York, Estado de Nova
York, E.U.A.
1~^ emstedub
Classe: 36
Artigos: Artigos de vestuário de tôda
Requerent e: 0a. de Tintas e Vernizes
Espécie
"R. Montesano"
Local: São Paulo
827.322
Classe: 1
Artigos: da classe

LOJAS KIRSCH

Lojas kirsch Decorações
Ltda.
Local: Guanabara
Nome de Emprêsa

82/.321

C I3

827.311

• Èequerente:

Janeiro de 1968
---__-

Wanda

N° 827.315

N• 827.330

NOVOZOLE
Requerente: Merck Sharp Dohme
dústria Química e Farmacêutica Ude
r,ocal: São Paulo
Classe: 2
Artigos: É ; ados medicinais para
Veterinário
.N° 827.331

,

11 005114A IPAGUNA

DE TINTAS E VERNIZES"
,„

ANO"

POLIZOLE
-

Requerente: Mimes Make up Limited
Requerente: Cia. de Tintas e Vernizes
Local: Stuirey, Inlaterra
"R.. Montesano"
Local: Surre, Inglaterra
Requerente: Merck Shurp fo, Doinne
Local: São Paulo
Classe: 48
e Farmacêutica Ltd
.
Classe: 16
Artigos: Cosméticos e artigos para cos- dústria Química
Local: São Paulo
A
• méticos, polidores e esmalte para unhas,
-Ia classe

.01'1

1)0 NÚMERO DR kmat NCR$ 0,16

Clase- 2
Artigos: Prep rados aug.dicinais para ti
v'et- 111 ; •

