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SEÇÃO
-------ANO XXVI - N. 8

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-'EIRA, II DE JANEIRO DE 1968

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

REVISTA DA PROPRIEDADE

PORTARIA S/N9 DE 27 DE
JUNHO DE 1958

INDUSTRIAL

Rio, 8 de janeiro de 1968

No 505.403 - Marcenaria e Carpintaria Santiago Ltda.
No 540.125 - Inspetoria São João
Bosco.
N°' 547.951 - Confecções Judilan
/Ade.
N9 548.337 - Delfim Dias Viegas.
N9 549.075 - Osterreichisches Institut F'ur Haemoderivate Gesellschaft
MBH.
No 549.389 - Fernandes Azevedo
Bebidas Ltda.
N9 549.462 - Adlron S.A. Eng.
e Com.
N9 550.550 - Prata Imóveis e depresentações Ltda.
NO 556.763 - Inac Grinstein.
No 558.481 - Waldirio^Pereira
Mello.
N9 559.442 - Moutinho Filho Ltda.
N9 559.575 - Thermo-Fix Ind. e
Com. de Máquinas e Acessórios Limitada.

N9 500.587

canil.

Leocadio B. Cavai-

N° 555.225 - Termabeibe - Ter.

Imacrist S.A. Dist. QuImica e Pare

maceutica - ebi. 39.
1> 555.227 - Tertex - Termacrtst
S. A.Dist. Química e Farmacêutica
- cl. 14.
N9 555.228 - Tertcx - Termacrist,
S.A. Dist. Química e Farmacêutica
- cl. 28.
N9 555.229 - Tericx - Termacrtit
Ft. ft Dist. Química e Farmacêutica
cl. 39.
S.A. Dist. Quimiea e Farmacêutica
N9 555.231 - Cristex - Termacrist
- el. 14.
N: 555.232 -- Cristo( - Termacrist
S.A. Dist. Química e Farmacêutica
- cl. 28.
No 555;233 - Cristex - Termacrist
S.A. Dist. Química e Farmacêutica
-cl. 39.
Na. 555.003 - 555.004 J 555.005 •••
Eversil - Eversil S.A. Prods. Par.
macéuticos Ind. e Com. - cia. 4
10 - 41.
tv. 555.023 - Gula Automobilastico
Brasileiro G A B - Pedro Carlos da
Fonseca Hermes, Luiz Antonio Fil•
guelras e Domicio Cardoso de" Farta
- cl. 32.
N1 555.026 - Tandem - British
Amrrican Tobacco Company Ltd.

N9 504.436 -,- Belcõr S.A. Ind. e
Com. de Móveis ce Estofados.
N9 505.646
Fornecimentos Ind.
e Rep. Fier S.A.
N° 506.480 - Cia. Agricola e Comercial Santa ¡Rita.
N° 511.010 -j- União de Ferros S.A.
Cum. e Técniea.
N9 518.373 - Adryz,y1 Resinas SinBerrem,.
téticas S.A.
N9 518.815 L. Pro.-.1!ções CinemacoEXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
graficas Cruzeiro do Sul Ltda.
MARCAS
Adelino Slivino FerNo 521.110
nandes, Fernando Pereira.
Riu, 8 de Janeiro de 1968
N9 524.430 '- Clipper S.A. Ola
Brasileira de 'Negócios.
N9 531.713 - Serviço de InstalaMarcas de/cridas
ções Elétricas; Lumeror Ltda.
N9 536.919 - Com. e Ind. Alvn
N' 391.283 - Disco - Dist. de
Peixoto S.A.
Com-st ivisis 1):sco S.A. - ci. 48.
N9 539.022
Armenio Gudes.
N" 426.925 - Vecarnbrás - VeN9 539.024 -- Delphim Lugon.
cambrós Metais Preciosos Ltda. 540.380
Pavimex
- Assistén
N9
•
el. 13.
Diversos
ela Técnica e Prestação de Serviços
N" 432.290 - Indubras - Indubras
Geral.
S.A. Ind. e Com. - cl. 7.
14.
N9 531.934 - Pastificio Amarante Em
N9 546.475 - '..`om. e Ind. Modo!
N" 432.293 - Indubras - Indubras Ind. e Com. Ltda. - Torno sem
N9 555.040 - Cat l a - Carla CalLtda.
S.A. Ind. e Com. - cl. 21.
çados
Lida. - cl. 36. .
efeito a exigêrc la publicada no D.D
N9 547.651 - Saint Gohain S.A.
Centrobras - Cia. de 28-3-67 c 2-8 67.
N9 555.044 - raz• no - Alimentteta
N" •34.037
Ind. e Com. de Vidros.
c;01,tro 13ra,edro d , Pecuária CenSan t a Cruz T.Ada. - ci. 41.
Ni 518.940 - Pores & Paganello.
No srs 059 - Irtnaos Novaes -•
(rol); it - et. 19.
.4invira7icnto de prec.^!.*.os
N" 552.518 - Asseei:Içá° dos MuN" 457.8V3 - Indubia.s - Indu- •
N.:vn-s Arqultdara Eng. •
Amadurfs
do
flrasil.
Ind. de qerrie:rantes Brasília Formu man:ia:las arquivar Gs pra- til
C" T vdrn( 7,:- Lida. - ri. 16.
Cia.
ro.:•.:aclo3
1
,:"
553.937!
cl.
S
06:-. • 555.067 - 55 069
r-s':us rhs'xn nr,nciona.i:s:
/5,1:imóveis.
-• 555.076 --a.
Aribras - 1 No 22'1 .041 - Cemeicial e Imo.
N . 4•".4
itiarçal.
N" 557.209 - 555.071 - 555.073 Ltda.
!ed..
- el. 20.
N" 559.111' - Tddôra Crtn..nial e * ( 1 77 -- 555.080
Bernardine Victoy
N't 267 4516
Rosa - Testi'
N •1:-.11c-nro Ltda.
Nss
-er! - 555.083 (Ysta.
cl. 37.
N" 55il "27 - Ca l çados flerac• Ve
r^,5
- 5i:5.0r3
Siri
Ui- 1 N" :;06.G73
sti
S?rpa
- Suo, r-.aÁrine
- ;1 L LIt'a.
53". n':;)
555.n"9
11',-.11. Ltda.
•; m.A. ind. e Com. -9"
niit•
II1. C.
Co'
5•Yi.r.06, - C(4n. e Ind.
Diprorirma
.
Cr)
2
4Ca,nes Irl•teratti Ltda.
e-H e 7trin Lidá.
18 -• 15
1I - 1 8 •• 20 Li
N ••••"
V
D•
, 1,•,1 0 3.57.651 •0.1iimrs do Braqi
N't- Ca'tp l Malte; A ,; ." •
• .•''; -- 39 •
MUCàllirndC li,f7.0..(1,,
Q
u
i
m,ens
e
d,
OS'
/
yds
.
42
-•
ntrin•fm.
- 43
4i; - 47 - 12.
S.A.
Fornt-e.(1.;:i de lIt::
r•
N" :s6,.!;;(;
Anron1,
(),iistrução
Ennre»arns Ltda.
119 33 1 . 050 - .71 , 1 . 1 , 3 e
LO ,- cl 46.
• •
• •,.s;
Al• -, õrios fed. e Com. Ltda.
t••
Pio'
fm's
PC,KIUM•
N
; N• sn . ; to!
1..nok - N11,18
- cl. 31.
n Ie••
j. n ,::,
_ eis•12
.
• Ills t ro - Apartela
TC 567.4511 -- Gera !do
cchi
liory,t1 P: , :ra n de
442.4324
.
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("'it:.i;::u,•:: - Cond.
, LIARCAS
Ir
:,±t!,,Ina.•••• n .',.t:(.0 - C:a. Int.•roacio.
Aleis
'.!•(
Ind..
'!r4
Pa:i
--•
G-ci
•en
:
,
11
ir
Df
, cos , FIlni-:: - el. 33 'ari.
Ariyi,•des de Plá.lic,,s!; toc.a.
Grupo de Trehalho
ia 97 n" l'u.
_ el . 22.
•:,:•••• t . ida
Av,rnia"rus In(111,4ria%
tnl" 317.16 r,
ti de Jan-iro de I9.8 '
i v! •• • .-notli5 A
r igivu :ff
h'ri 8a •
Cafe:, Ira Rio flra!1
1k 5 .' .1 .3Ra

O 'Ministro de Estado dos Negócios
do Trabalho, Indústria e Comércio,
tendo em vista o disposto no artigo
do 1kt:reto-1e1 no 8.933, de 26 de
Janeiro de 1946, resolve autori7ar Raul
Moita de Oliveira e Silva, para desemp('nhar a função de Agente de
Propriedade Industrial. Parsgal
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Ternvis t'- -sul exi!éneias a
4"5 213 -- Cem. e %d. 111•5:t,
en Pra l! Ltda.
No 55 ; 218 Leicuaredo - Pecumprir
Na •-- Com. o Ind.
r- , T)",r5-1 cio Ant4 radr - el. 32.
- 1 . -ti!;braN S A. Ind.
II' 5.2111 -- TA rmabeilm , -- TerTlfa
N" 555.215 - IIou Máquinas Mo• ?1,, .1 , 1 -25
r
1---rist S.A. rs. ;s1. Quint*ra e Par- t ores
S.A.
-,R• 1 1, en - e'. 14
S.A. Com.
et9 1 74
t4 •1'n - S.A. ••
N9
555.258 - Construtora 111óna.e.
.1. • n rn p.•nt ,rjp- (1- (' ". • i"e5 • .
1 77" :5 ?/.24
rmabeibe
Ter- do Brasil Ltda.
N" 5:17.26. • -AE Rádio e Tele;
•,,
r': • • Química e ParN9 491.412Moo-Ma
Trtl. e C'
N9 555.270 - Máquinas Para
S.A.
iu= el. 28
'S.A.
rteraç50 8.A. Eng. Ind. e COra•Ias

'

•

t•r n

).

. 228 Cluinia-feira
• As Repartições Páblica.1/4 deverão entregar na Seção de Co.
lflunicações do DepartaMento de
Imprensa Nacional, até às 17 ho.
ras, o expediente destinado, à publicação.
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DIARIO OFICIAL (Seção 11.1)

EXPEDIENT,E
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

• Para evitar interrupção na
remessa dos Órgãos oficiais a re.
novação de assinatura 'deve ser
C14141, 11 Da ouça° bit naciaçao
FLORIANO GUIMARMS solicitada com antecedência de
trinta (30) dias.'
,-

ALBERTODIgnETE7RIM PEREIRA.

Do ~iço DE puemacaçaisii As reclamações- pertinentes -mirre
J.
B. DE ALMEIDA CARNEIRO
matéria retribuída; nets- casos de
irro ou omissão, deverão ser
DIÁRIO' OFICIAL
;formuladas por escrito à Seção
- liaça°
'de Redação, até o quinto dia útil
do publi o siado do aspo Monto da' Oepartiursimis
'
'subseqüente à Publicação no
~Min& do PropriadMelo Industrio' do Ministério
órgão oficial.
do indOatele do Coinéroto

.-- A Seção de Redação junciona, para atendimento do pitblico, de 11 às '171:30m .

- Na parte superior do ende.
riço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e o mis e o ano em que findará,

Impresso nes Oficieis do Departaminto de leareesa Nate:mai

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
Capital e Interior:'

:'

* fUNCIONARIOS

• Os originiais, devidamente
. Capital e Interior
autenticados, deverão ser dact.ilo- Semestre
. NCr$ 13,50
NCr$ 18,00 Semestre ....
grãjados em espaço dois, em uma Ano
NCr$ 36,00 Ano
NCr$ 27.00
face do papel. formato 2x33:
Exterior
• Exterior :
as emendas e rasuras serão resAno
NCr$ 30.00
NCr$
39,00
'Ano
...
salvadas por quem de direito.
NÚMERO AVULSO
As assinaturas podem ser
O preço do número avulso figura na última página de' cada
tomadas CM qualquer época do
exemplar,.
ano, por seis meses ou um ano,
.— O preço do exemplar atrasado será acréseido de NCri 0.01,
exceto as para o exterior, que
se do mesmo ano, e de NCr$ 0,01 por ano, se de anos anteflores.
sempre serão" anuais.
-

•

179 555.276 --- Máquinas Para Mi= Albert Hammond &atou (trens!. gistraCia sob o n9 325.670, da propriepara seu nome da 'marca Dairy dade de Detonaria Ypiranga, Com. e
neração 13.A. Enug. Ind. e Com.
Ne 555.278
Meio de Azevedo & Queen n9 227.663).
1nd. S.A., estabelecida em S. Paulo,
e em favor de Cervejaria Serramalte
Via.
C
Petroquímica
Ind.
e
om.
de.
Proestabelecida em it. Grande:do
NP 555.033 — Miguel Mazzoni.
dutos Farmacêuticos CLtda. (ali. de Ltda.,
— Averbe-se o contrato de exnome na marca Blsandin n9 255.640). Sul.
EXPEDIENTE DA SEÇAO DE
Linhas Corrente 8.A. (trans?. ploração.
TRANSFERÊNCIA E Liczuça cara seil nome da marca': Corrente • Por despacho do Sr. Chefe da Set: 449.793. exoreissão Serviço Técnico ção foi mandado averbar. o contrato
' Rio 8 de janeiro l de 1988
de Costura Costuratec n9 296.451). de exploração da marca- Gargoele,
(trans!. -para seu nome da marca registrada sob o n9 304.617, de proContrato dê expzoreedo de smareas. Agfa Gevaert Aktiengesellschaft priedade de Sogony Mobil 011 ComPerutz n9 298.935).
Inc.; estabelecido em E.E.II.U..
Por despacho do Sr. Chefe da Se- Confecções Joilmode Ltda. (trans!. pany
em favor -de Mobil 011 do Brasil,
4o foi mandado averbar o c.a...trato par meu nome da insignla ' Voucê eand.e Cozia.) Ltda., estabelecido,
de exploração da marca Manzate; reem, S. Paula. — Arquive-se o congistrada sob o n9 210.178. de proprie- n9 305.028).
trato de exploração.
dade de E. I. Da Pont Nemnurs and Jolimode Roupas S.A. (alt,
Ccmpaiay, estabelecido em E.E.U.U., nome na insignia Vouce n9 305.028 •Por despacho do Sr Chefe da Seção foi mandad oaverbar o contrato
e em favor de: Du Pont do Brasil marca Romance 1.-559.354).
de exploração da marca Vidro, núB.A. Indo. Quimicas, estabelecida em •
mero 229.645 e Dynapac,
S. Paulo. — Averbe-se o contrito de
266.703,
Exigências
dernro~arde. de ' Aktiebolaget Vi••
exploração.
'-'-eeao
em
Suécia,
bre•
Têrmoe com exigências a
e4
_,.griÉnentne
Transferência* e alterações de nome
cumprir:
estabelecido eni
do titular de processos
Veinaí ELA. Veículos e Máquinas EL
eerbe-s co hontrato de
Foram mandadas anotar nos pro- Agricolas (junto ao registro número eXp
cessos abaixo mencionados as seguin- 194.466).
Por espacho do Sr. chefe da Setez transferências e alterações de DeIfino J. Zanin & Cia. Ltda. ção foi mandada averbar o contrato
. (junto ao registe 0173.182).
nome do titular de processos:
• de exploraçã.o da marca Aladdin, de
Shell International Petroleum British Schering Ltd. (junto ao re- PeoPteedade de • Aladdin Inds. Inc.,
Company Ltd. (trans?, para seu gistro
estabeelcida eni E.E.b.D. e em fa227.369).
nome da marca Reeista Shen núvor de Inds. Reunidas Agintint S.A.,
me ro 245.528, Saneajol 119 203.155). Procida Prodults Ch.bnIques Indus- estabelecida era S. Paulo. -= AverAdeval Moraes de Almeida (trenst trieis et ,AgrIcoles (junto a0 registro be-se o contrato de exploração.
para seu nome da marca Mall.:3 nú- n9 286.122).
por denmeho do Se Chefe da Semero 163.632).
de exploraçâo da marca Trecator,-reProdutos de Limpeza Dragão Ltda.
ção foi mandado niverbar n contrato
EXPEDIENTE Dà. SEÇA0 Dg
4transf. para seu nome da marca TRANSFERÊNCIA
E LICENÇA sistrada 'sob o n9 305.82,8, de proprieBandeirante n9 196.306).
dade de Chlinle Et Atomistique. esSociété Nouvelle D'Applications TheRio. 8 de janeiro de 1968
Colmeina Com. e Ind. Quimica
tabelecida em França, e em favor de
Ltda. (trans!, para seu nome s da
estabelecida em França.
marca Cerol n9 201.714, Rita aitine- Contrato de ~arme& de marcas rapeutiques,
Averbe-se o contrato de exploraro 201.715, Riteol n 106.565).
Por de.spacho do Sr. Chefe da SeInstituto Medicamenta Fontoura
_ art. ,123 do -CFI)
S.A. (trans!. para seu nome da mar- Por despacho do Sr. Chefe da Se- o foi mandado averbar o contrato
ca Midnina n9 199.240, arenga nú- ção foi mandado averbar o contrato eli
de exploracão da marca Versene, remer 8207.695).
exploraçã ode marca_ Tung Sol, gistrada sob o n9 318.123, de proprieTintas Cabrhl S.A. )alt. de nome de
sob o TO 302.671, de pro- dade de The Dow Chereical Compano titulo O Cabral Das Tintas nú- registrada
ode Tuna Sol Electric Inc„ ny, estabelecido, era E.E.U.E., e em
mero 201.507, frase de propaganda priedad
favor de Dow Quiraica do 33rasil
O Cabral das Tintas O Outro Des- estabelecido em E.E.v.U.. e em fa-vordeTungSolIds.nc,eta- S.A.,
S. Paelo. — Averbe-se o concobriu o Brasil Ma o Conservamos belecido em E.E.U.U. — Averbe-se trato de
exPloracào.
Tintas Cabral. la, 304.719).
contrato de exploração.
Por despacha do Sr. Chefe da SeSir James Murray do Brasil S.A. o Por
despacha& Sr. ("hefe da Re -e." fel ~dado averbar o contrato
Frefle tns Farmacêut ica' (alt. de
ele rxreõriteão da, marca Pectanie
nome n amarca Gonorrb,ed ntiniexo de explorecãe de marca Elefânte 3-criofmand.õvehctr "M
rla.01,1 COb ..° ""17.908, de proprie•
203.480).
1:49

o

- As assinaturas vencidas po.
derão ser ~pensas sem prévio .
aviso.

• As assinaturas das Repartições Públicas serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de fe.
vereiro.
A remessa de valikes, sem.
pre a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional. deverá Ser acompanhada da
esclarecimentos quanto à sua
cação.
•
Os suplementos às edições
dos õrgãos_oficiais só serão reme.
tidos - aos assinantes que os sol&
'citarem no ato da assinatura.
dada de American Nome. Products
Corp., estabelecida em E.11.11.13., a
em favor de Inda. Parmacãuticas
Fontoura Wyeth S.A., estabelecido,
em S. Paulo. — Averbe-Se o contrato de exploração.
—
Transferências e alterações de nome
do titular de processos

Foram mandadas anotar nos Pine
ceslios abaixo mencionado; as seguintes transferências e alterações de
nome do titular de ,processos:
Mead Johnson & ComPany (transe
para seu nome da marca Beunit
mero 207.627, Endoplex n9 199.015).
Química Moura Brasil S.A. (alt.
de nome na 'marca Calicidlea número 203.718).
Org, Contábil Periafiel Ltda.
(trans!. para seu nome do UtulteOrg. Contábil Penafiel. n9 270.481).,
Malolica Cerâmica Artistica e Ind.
S.A: (alt, de nome no nome comerciai MaioIlca Cerâmica Artistica e
Ind. Ltda. t. 542.988, marca
ca t. 544.177).
Instituto Biochimico El.A. Peado
Proença (trans! • para, seu nome da •
mania Instituto Blochimico S.A. t. n9 590.870).
Eletromotores Jaraeue S.A. (rtnattf.
para -seu nome da marca Saweg e.
n9 591.062).
Citylux S.A. Com. e Imp. (art.
de nome na marca Citybras t.
mero 591.334).
Planesa Cia. de Planejamentos e
Habitação (alt. de nome na marca
Planesa t. 592.058).
Esteban Fabregas S.A. (transe,
par aseu nome da marca, Fabregae
t. 592.705).
Usafarma S.A. Ind. Farmacêutica
(alt, de liarem na marca alariam t.
n9 807.469).
Exigências'

Têrmos com exigências a
cumprir:
Labs. Pierre Docta S.A. (junto a*
registro .247.374 e 332.566).
Souto de Oliveira & Cia. - Lida
(junto se têrmo 555.029).
Dr. Morton Paryzer (junto ao
638.771).

Quinta-feira 11
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Laticínios Ce.mpolindo Ltda. - Re- Duracour S.A. - Indústria e CoJohnson & Joll u.son - (oposição
curso Interposto ao deferimento da mércio - (opoeiçao to termo núme- ao termo n9 811.221 - Marca Tres J)
marca Campolindo termo 541.281.
ro 810.778 - Marca - Duralit).
Companhia de Cigarros Souza Crus
Laticínios Campolindo Ltda. - ReDuracour 8.A - Indústria e Co- - (oposição ao termo n9 811.470
Republicado por ter saído com incurso
interposto
ao
deferimento
da
Expressão
de P. Super Globo).
mércio
(oposição
ao
termo
númecorreções no D.O. de 5-1-68
marca Campo Lindo termo 541.282. ro 810.777 - Marca - Duralit).
Columbia Broadcasting System Ino.
Torresul S. A. Indústria e ComerWapsa Auto pepas S.A. - (opo- - (oposição ao termo ri9 814.220 Rio, 8 de janeiro de 1968
cio - Recurso interposto ao ui
sição ao termo '319 811.952 - Marca Marca - Emblematica).
The Parker Pez. Company - (oporimento da marca Torresul teimo - Wap).
Privilégio dc tu vencao deferido
n9 545.240.
Wapsa Auto Peças S.A. - (opo- sição ao termo 818.239 - Marna
S. A. IndiÉtria e Comér- sição ao termo' n9 811.952 - Marca Solvex).
N9 132.229 - Processo de produzir cioTorresul
- Recurso interposto ao indefe- - WaP).
aco-silírio duplamente
S.A. - (Inds. Alimenticias)
da marca Torresul termo
Wapsa Auto 'Pepas S.A. ¡opo- - Kibon
ori:.-Eirolas -- Yti.va t a Irou k Steel 11i 9intento
toposiçãa ao teimo n9 310.522 545.22.
sição ao termo 811.953 - Meca - Frase:
Cu In....
Paço a Cilaneada Vibrar com
. Alberto Chaves de Barros - Re- Wap) .
1. 71-OK'n ria s
curso interposto ao indeferimento cias
Wapsa Auto; Peças S.A. - (opo- Q-Refres-loi).
••sim.;encias a
T(1111,, •
Companhia Industrial d."
marcas Reviõta Era-ileIra de Rola- sição ao termo hr.' 811.951 - Marca vas
impurrir
Alimenticias Cica - (oposiçao
Wal2)110.
- 'Mac Kendall Com- :ciar:: ?tibl'cis termo 553.983 e ne elsN
teimo n9 803.711 - Marca Cibo).
lia T . 'en'ea de Relações Publicas terMrt,rsa Auto, Pepas S.A. - (Opo- aoEril
pauy.
S.A. Ind. c Com. si
ao
no 811.950 - Marca siem ao
- Vel) loart.nifabrik !mo 552 984
krino n" £03.487 - Marca
- SWP).
Wo'fcn.
Bel-Lux).
Ibel S.A. - Conservas Alimenti- -• AR
NOTTCIARIO
- 13reeitani to-os:rola
Bali & Sons Lunitcd (opomas -- ,oposioim ao termo n o 810.798 siçaothur
'..t d .
Lal bora o..
ao termo r" E).324 - Matca
csi -.:çoes:
-- Nome - Dibel - Distribuidora de
1 (1
Rifla)
N.' 1l."•3.365
Marca
Bebidas Lida.
Ir
C
Brolidetsttlig
509.325
--System
Inc.
Companhia
de
Cigarros
Souza.
Crua
atiro
Comrany.
:
1 1.' 150 . n .1 1.! - NOto.
Cluett, Peabody & Co. Inc.
• oirsw .; -) 1 0 l .".:roo 814.220 - (opos)çat, ao termo 81..464 (opodção ao termo 809.76:)
Mu-ca
ca
itabblemaiica.
Marca
Stmer
Globo).
I
10,..:P ria .L111 I DAs; DI V Sõ ES
- T. 609.
Niatca
The Pizl:er Pen Co mPany. Fenil Quint;ca S.A. - Indústria e - Sand0r.
Sandor - r. 809.787 - Maca
no leano 813.239 - ?Atroa Comercio - topos:çao ao termo nuN 159.701 - ol brothers Com Sant:ur).
mero 813.r95
Ma:ca
Phenix). - Inerte
pani Inc.
Ind. e Com. de Cates riBracco - Novo l iterep . ca, Labora&ui]
Quim'ca
S.A.
Indústra
e
- (oposição ao termo n9 e"0.129
lorios S. A. -- Opos i• i-,o no termo CcuvO.cio - Saposicao ao termo núE :-.;EWES
Marca - Café de luxo do Brasil).
a') 81 .V.764
:St
mero i113.220- Phenix). - Rhodia
lnds. Quuniczis e Testeis
Pracco - Novol!:eráplca, LaboraFenil
Quiinica
S.A.
Industrio
e
Dt. 8 de janeiro de ¡mio
tirion S. A. Oposieão ao cUmo Ccinércto - (oposição ao termo nú- S.A. - (oposição ao termo 815.663
- Marca In- n" 813.760 - Marca Doeram.
Itopi: 1):ic...Io por ter said..
mero 813.r91 - Marca Phenix).
Fábrica Santa Rosa Ltda. - (oixpe
Dr. Morton Par:-//..r - Oprsição oo! Alan Alumínio de Brasil j .A. coircoi:s mo D..). de 4-1-88.
tCy nio 812.524 - Marca Refresk*rilio (oposição ao' termo: 818.256 - Mar- siçâo ia) termo u 9 820.334 -- Marca
Marc . defer:da.:
Produtos Alinv:nticios Abaete Ltda.
4 R" Johnson & Johnson, - Caninha Rosa).
- Oposição ao termo 812.926 - Mar- ca:ca
(oposição
ao tiamo n9 809.257 N'' 518.408 - Oeste -Cooperativa Central dos Produtoca Atinei
S. C. - Classe 38.
Marca - Brinteks).
()c•o
res Rurais de Minas Gerais Ltda.
Panificadora,
Normandia
Ltda.
=
Transierencia e alteração de nome Opo,
Jawa, Natodni Podnik - (oposi- (oposição ao termo n9 818.039
Ição ao termo 813.183 - Mar- ção ao termo n9 81.000 - Marca - Marca - Avícola Itambe).
titular de processo:
•
Jawal).
Correntes e Eogrenagens Coragacê ca Normandie.
Textil Raggi .Badra S.A. - (opoJohnson & Johnson - (oposição ao sição ao termo n9 820.923 - Marca
S. A. Indústria e Comércio - Ao,t- Fábrica de Camisas Ascot Ltda. a otérmo 813.309 - Marca térrno n9 808.485 - Marca - Mode- - Badra).
raçáo de nome da marca HC registro Oposição
rex).
Schossland Ltda. - (oposição
• n9 136.192 - Anote-se a alteraçao Ascot.
Dabi Isdústria Brasileira de Café e Malfeitoria Ma,theus Limi- ao11.
de nome.
termo n9 819.783 - Marca - SanArtarelhos Dantfulos S. A. - Opo- tada - (oposição
ao termo n9 810.569 to Amaro).
Diversos:
sição ao termo 819.453 - Marca - Marca - Entreposto São Mateus).
Com. e Ind. de Bebidas Ivoran
Debi.
N" 508.684 - Frota Paulista de
São Paulo Alpagartas S.A. - S.A. - (oposição ao termo 812.989
Prima
Frigorifico
Matogrossense
(oposição ao termo n9 814.528 - Ti- - Marca - Capao da Onça).
Transporte Ltda. - Torno sem efei- S. A. - Oposição ao
termo 813.828 tulo - Baseai).
Comn Products Company - (opoto a exigência publicada no DO. de - Marca Frisa,
Augusto Caldas & Cia. - (oposi- alça° ao termo n9 509.320 - Marca
11-8-67 e pross.ga-se substituindo a
classe 50 pela 38.
Lanofix do Brasil El. A. - Opo- ção ao terflio 319 815.008 - Titulo - - Bosco).
Casas da Banha Com. e Ind. 80N 9 538.297 - Viação Taubate Li- sição ao termo 813.885 - Marca Santex) .
ciedade Anónima - (oposição ao termitada - Prossiga-se na classe 313 Pinguim.
Listas
'Telefônicas
Brasileiras
Somo n9 808.340. - Titulo - Deposipara papéis semi-impressos.
Solar - Indústria e Comércio de ciedade Adónixna •- Páginas imare- to da Banha
- T. 808.342 -- ,Marca
N9 588.370 - Satapaula Melhora- Produtos
las
(oposição
ao
termo
n9
811.047
Químicos
Ltda.
(»rada Banha - T. 808.343
:irmos S. A. - Prossiga-se na clas- ção ao termo
- insignia - Emblematica - Titulo - Depósito
816.324
Marca
Solar
Nome
Com.
- Deptásito da
se 38 com exclusão de e outros imSolar - Indústria e Comercio de 811.046 Marca - F,mbleme tica pr.,s-os de propaganda.
Pro dutos Químicos Ltda. - (oowti- T. 811.043 - eira': Emblematico). Banha).
Automobile Manulacturers AssociaAuel de Barros Com. e Ind. de tion,
(s•,.) no termo: no 816.326 - Marca
Fulificação de clichês:
Inc. - (oposiçao ao termo nú'Tinias S.A. -- (oposição ao termo mero
-unha) •
818.472 - Marca - Fliter).
N) 563.757 - •Lippershey - Gas' 807.771 - Marca - Clesnosol).
Girofiex
S.A.
Cadeiras
e
PolCoinpral Com. e Ind. de Produtos
par Auousto Machado - Classe 1. - !Toms - topoNt ao ao termo nu&andard Oil Company - topo- Alimentados Limitada - (oposição
Cliché publicado em 18-7-63 - jurn.262 -- M.roaDourado).
:Içou ao termo n 9 803.808 - Marca ao termo n9 915.415 - Marca Colaprá exiQencia.
Palácio dos Enfe • re- Ltda. - (opo- -• PerfloW).
pai) .
so Wrino n 810.273 - Marc:
Jorge António Sere - (oposição ao
Exigeneia:
Pai:tolo das Ft.sta-,). ' LaboratÕrios Silva Araújo Rousse' termo n 9 815.771 - Marca CristalEletromecãnica Dyna S.A. - (opo- S.A. - (oposição ao termo n°809.744 çucar).
N 5S11.376 - Atlantien comercio lo ao térmo n9 311.249 - Nome Marca - Sarisa - T. 80. 743 routor Robeeto Saila& Cunha
de Produto.; Industriais Ltda. - Dinava - Distribuidora Nacional de Marca Sousa - T. 809.M4.
- (oposição ao termo n9 816.700
Cumpra exigenca.
Valõres S.A.
Marca - Sonsa - T. 819.474 - Marca - Empresario).
Poptibdcac.as por ter saído ecin in- Elelromecanica DYIlk S. A. - topo- Marca - Ageston).
Otaso Organizaçao Financeira e
eor.eoóei: no DO. de 5-1-68.
80;,-..o ao lérrno n' 811.250 - Marca
Plásticos Hevea S.A. - 'oposição Administradora S.A. - (oposição ao
Dinava).
ao térmon" '774.610 - Marca - Pa- termo - n9 811.907 - Marca - SeR...ctir:‘os interpostos:
Mocotex - Representação e Pani- vhexa).
gurança Confiança).
Terco Termo Contróles Ltda.
ficação Ltda. - (oposição ao termo
Companhia Fábio Bastos, Com. e
Societe Azionàine des Laboratoires
Recurso interposto ao indeferimeivo 119 810.769 - Marca - Nici.
Docteur Debat - (oposição ao Ind. - (oposiçeu ao termo numeda ia
Terco termo 510.448.
InclO;trias Gratulo S.A. - (opo- Diz
815.610 - Marca - Page).
Lab. Iaier Ltda.
Recurso 3nter.-: sição ao termo n o 312.704 - Marca termo --i 815.016 - Marca - Sus- roInda.
Metalúrgicos Régia S.A.
trila.
posto ao deferimento da marca Lue-; - Calcutá).
S.A. Moinho Santista Inda. Ge- (oposição ao termo no 818.115 - Titérmo 528.143.
Granfino S.A. - (opo- rais - (opos
ao termo lig 773.021 tulo - Regina Faqueiros e Utilidaltittoir Saddy. Aluir Saddy, Astenia Indústrias
ao termo n 9 814.985 - Marca - Marcia - ição
des).
Melhorvinc).
Saddy •- Recurso illOo•posto ao mude- sição
Café
Progresso).
Credirei S.A. Modas e Confecções
fiirinionto da lio4olia Tecido do Dia: Parati Qiiimica S.A. - Indústria e t3anbra - Sociedade Algodoeira do
Nordeste Brasileiro S.A. - (oposi- - (oposição ao Jarmo no 811.479
te-nin 531 123.
Comércio - (oposição ao termo nú- ção ao termo n9 820.568 - Marca Título - Rei das Calças).
Lab Neo-Quimica Comércio e in- mero 813.292 - Marca Phenix).
- Delicia).
Le Pastiche Ind. e Com. do PedOstris dt Alfredo Martins Fernan-- Fen11 Qi'Lmica S.A. - Indústria e
S.A. Moinho Santista Inda. Ge- nicas Ltda. aotenno nudes Recurso interposto ao isidaie- Comercio - (oposição ao termo nú- rais - (oposição ao termo n9 776314 mero 817.478 (oposição
- Marca - Lc Pastirimeniu da marca Neo-Oastril termo mero 814.294 - Marca Phenix).
- Marca - Vinper).
che).
a' 534.781.
Agua Industrial Israel Silva S.A.
Rádio Rio Limitada - (oposição Util S.A. Inda. Mecanicas e Me(oposição
ao
termo
n
ao
9
817.387
terno
n9
809.131 -- Marca - A talúrgicas - (opoMo ao termo núciba Sucieté Anonyme - Rccu-so
Gigante).
Hora do Bolinha).
mero 818.084 - Titulo - Utilar).
interposto ao deferimento da marca Marca
Pan
Produtos
Alimentícios
NacioFrigorífico
São Luiz S.A. • (opoLaticínios Mococa O.A. - (opa**
CIFA termo 535.289.
nais 8.A. - (oposição ao termo nú- sição tvo termo 809.047 - Manta - ção ao Virmo 809.518 - Marca
Angloarnerica S. A. Indústria Imp. mero 811.181 - Marca - Supelpan). Elida).•
Mu-Mu).
a Exp. -- Recuno interposto ao de- Duracour S.A. - Indústria e Co- American Home Products Corpora- Com. e Ind. Neva 8.A. - (opos1ferimento da marca Auto Serviço AA mércio - (oposição ao termo nú- Uon
(oposição ao termo n9 809.218 c
loonao
evatdemo
n815.441 -.Merca
).
térino 540.146.
mero 810.779 - Marca Duralitel.
- Marca -- Flebex).
EXPEDIENTE DA DIVISA° DE
PATENTES

CIRCIAL (Seção 'III)

.228' ettaltapteirti 1.12
Cama Peba. de ____
koPeçAo ao mo- Maca

Janeiro de 1968

- anda., Alimentanagl • lIndal1 Walter Ind. a Coar. a lin-, • ,Mantagner, Oasaaaola. & Cia. Ltda.
portaçao Ltda. - (oposição ao ter. 1- (oposição ao termo nv 810.134
toparinto ao termo rd.,- 81L23&

=Ga

MQ - 20 820.131 - Tltulo - IVal- Marca - Primavera) .
Pemi.
Marca Pau/o &A.. Induza. Bernardo Goldiarli (oposição ao taram) .
Batrpt Shsuelo Publicidade a Proa:1118es lat.•
trisa e ~arda/ - Cocaina: ai. ter,
21'2.839 - 151wicaz atari-IA). . 'Cari Leoa/ N. V. - topnaintre to I mi:ada
(mação ao termo IV:827Advesit
-Canista.
. de 'Ensino gamo no 820.938 - Marca - Leão) mero 810.270
lia no 818.218 maces- Marca - amoeda).
Contrai Cotar:anais de transpor- %/amada are- termo: 815.69e - Mas- i Artes S.A.- - Palanca do Artetake Tenteie - toposiça .. ao termo Scal Rio - Ind. e COrn. de Artitas S.A. - (0~ ao -temo na- ca9 Driboin).
- Inda. 18~MM e no- 813.773 - Marca - Artes).
nico 819.49 - Marca - Cariar
Util
gos Rurais LA. - (oposição ao terar:monta . ao tema Companhia Mercantil e Industrial mo no 815.987 - Marca - PESCEW
819.328 - Nome - Minn .Z.' (ttart.. MetalanPaaa
Diga - (operante ao termo anule- 1/anual° Publiciaacie e ~duches
n9815.887 - Titulo - trtilar).
- Com. e /no. cie Transportes).
, Gaavna de ()Inana-S.A. /lepra- , Andaram. Clayton. 81. co. S.A.. - m 813.530 - Marca - Pinga).
- toposição ao teima W al6.571
seu 802£. 'unporianto e ~taça° Ind. e Com. - (aposição ari termo Aican Alou:tini° do Brasil &A- - Nome - Com. STnuelo lua. e Com.
Oposição ao termo 119 812.994 - Ltda. - T. 816.589 - Marca - St- (oposiç-ão ao termo e 815.348 - •n o tr15.553 - Marca - Bingo).. •
Mocóca Fabril S.A. - (opcninto Marca - Duralumittio). tinelb) :
Marca - AGO)
termo no 115:493 a- Thaiirt - eg- Cromat Ind. e Min. de Plásticas Tabacaria 33, Ltda. - '(opos-leão ao
Produtos Ali- ao
tina Vista &A.
Limitada 7- (oposiçã.a ao termo vá- temia
- Marca 3?) •
mentícios - QlçiIao ~o na- et])Laboratórios- Atioremaca_ 3t A. - tvnei
- Marear - Crozoac.
ft ~se Mer- (opra4ç9.o -ao termo n!P • MIAU - • ei t20..293
mero 318.8J4 Ind. de Revestimento e OS- Serviit Engennarig, S.A. - (opocearia Bela Untai.
•nufaturados ' Ltda. - oposição ao sição ao Muno no 815.341 pulo
- Di-Gei).
Companhia indçstriai e Comercia/ Marca
termo 129 808-897 - Marca - Irma,. - Brasservix).
Una
S.A.
Ilide.
Alimentícias
8ra:salutar- - (oposição ao termo nu- • Cautuição ao termo rto &Lt7/4
•
Doutor Geraldo de Paula Barroa.
mera 31à.14/.. - Marca - Braterta).
Eteed Editora S.A. - toposintoao.
Suvit
T.
lavra
Mar- (oposição ao termo no ' 809 233 Fon:reza -- 'laca e Cora. - ca - Surivit - T. 811.715 - Mar- Marca -- O Poliglota ~reator). - - ternur a9 815.180 - Mara& - BCttja
(oposicat ao termo no 83.671' - nt.Sant).
Ind. de Oleas Vegetais Tupi). Ltda.. • Macera Metalúrgica Ltda. - (opo-- Poroape) .
Jarrett/ia Acionuladares Print-O- - loposkit. ao termo 119 811.620 -,,- sto.% ao termo a o 815.12* - NOM,
e,eaerre Cumercial Cn18a B.A. - Lite - (oposição ark termo no M3.871 Marca - Tupan).
Representação. ImporaLçao
COM.
(rapadeira ao tenro no 8111.212- - Marca = /Cedro.- T. au.gla -.Armações de Aça Probei 11..& ... - e Com. Relmco Ltda.
T. 815,128 '
Marca - Medra T. 811318 - (0Parletà ao têtWO 110 T18.671 14L-:ei - tramo).
Marca - Reiracor.
Maca
Electra
T.
813.872
chocolate Diana* S.A.:
,
Marca
-7
Sonilandia
T..
.7318.1118
(nPald• Bemoreira Companhia 'Nacional da
w.z MIMA .11'+' 815.41.9 - Marca - "tome - Mectra Radio do Stasi' Li- - Marca - Residencia... '
mitada. - ~taça° e Exportação. S.A. - Cotonalcio Gavea - Copo- Utilidades - (oposição ao termo ateChia).
mero 816.188 - Marca - A. D. Mo-,
City &A. - Ind. Brarttleíta cie Ind. e Com.)
sição ao te
imo no '145.579 - Marca reira
- T. 818.189 - Marca - A. D.
.
CtUr:a.dos - (oposicao aa. termo na- Fabian /5.A. (Inda. Alimealtinaa) - - Piberfilli .
.
Moreira. - T. 816.191 - Marca mPro 318.838- a(12arat -- CU:abras). (oposição ao terno no
José dos Santos Nowa - - (oposi- A.
D. Moreira - T. 818.190 - Mar.
Companhia Nacional de Prigoritt- Marca
ção ao termo nq 84,438 - Marca es --A.
D. .51oreira).
eaç r..!cnirk. 'ONellkao ao termo '- .4 Fábrica Nacional. de. Motores Scr- Maniatei .._

819.218 -- Marca - '3orefrta 'uta- dadade Aretbsima. (Oponalto ao
k) 810.218 - .Nonte -- Coralino - termo no 817.373 - Marca - PenaC.omercial e Industrial da ~acra- inar).
Companhia de Cigarros. Sousa Crua
Oro Ele Ltda.)
J. a. Silva - (oposicão ao tetrao - (aposição ao- termo u 813.741 119 817.354 - Marca - &maritais». Marca -.0-97-- T. 822448 - Marrángentiaria e CO- ca - O Bom).
....`oristrecap
-mercia (opa:anta. ao t8rxict. n(rate- ~c do Breai/ S.A. -;.-lopenx.
813.886
Marca
ro 819.802- Marca - Construam). cea se =na ni
/boti LA. -. anda. A1/ment1- Pirigouln).
a:1~ .- (oposição anterum no 810.949 Afame Caseoin (oposição, ao
,
• marca
Equinen)
Orme ry, amam Marca - ParQuinlica Organiza Soiliata dal - 818.249 Marca - Bardai - I. 8111.2ã0 - Marca. -- 'Partoai:asaria et tékmar MT. 715 dal).
ca: PAIA).,
tletinadora de Seco Brasil S. A. Esmeralda da Costa Pilão - (opa(aPosigão ao. titroxv813.580 skfin ao termo 119 819.858 7.- Marca
▪ Marca - Quimorgan).
.A. de Vinhos e Bebidas Caldas
Casa Paiva de Modas- ei.A.. - - -8
(epasigike ao termo rdo. 818.4(17 - - (oposição ao termo 3:19 817.093 Msrca, Lidar).
Mares - Pela».

Brastet - Artigos Doraist
itos Sociedade Andninta - (aposkito ao terrao n9 '811.499 - Mama - ~1.).. •
Sondes do Brasil S.A.. - - rad.
Pannteluties -- (oposiçãO ao tanto
n9 821.323 -.Marca - Lisotrec/-. • ,
Laborar:aio Le grand Ltda. -- aposigilo ao tarava - tt 9 839.373 - Marca - Cristina).
Laboratórios Prinntost S.A. - Inc.
dastria Pannaceuticaa - tapasatesa
ao. térreo no 81 ir.,40 - Marca -..
Cloredelin).
Sondas S.A. ,- (oposição ao termo no 809.761 - Marca - Elandor
- T. 909.760 - Marca - e:Orador
-T. 800.749 -- Marca - Bandos.
Cardoso, Rodrigues & Companhia
Limitada - (oposição • ao termo número 819.101 -- Marca - Super-,
massa). , .
,.

• "DIVULGAÇA0 1n1* 1.009
Prego NCri
•
A, Venda*
---

Imobil ?mobiliária Ideia ELA. -."
(oposição ao termo no 819.483
Imoblinorte S.A. rradito
~diário Inda. Químicas 1aini81ria -Ltda. - (oposição ao termo na. •
mero 821.118 DOTOX -Serviço de Dedetiaação • Marca.
D1211O.
020
- Serviços de ridonna8.
ção Cultural Ltda. - (oposicao ao
:ermo no 816.993 - Marca - SIC
Serviço de Intexasse da Cidade).
Sociedade produtos Químicos da'
Sul (Premi) -- _Ltda.
(oPorddle
809.553 - 'Marca
ao termo
Prosti):
-Mear/ Johnson & Company - (opou
akior ao terma mal - marca-motivo.
•

i=scad&

Na Guanabara
Agencio 12 Miniatarto da Fazenda

anue, de Vem!~ AT. Rodriguez Alvez. /*adega *pedido& pele &eriço de Reembolsa paul
Em Boas
Na, adi do . DIN

& ~a.

FUNDO. DE GARANTIA

Na Guanabara

DO TEMPO DE SERVIÇO
I . • QM

ok

981.-

%cot Nal ui

•

•

2.

1

• Agenda L bilinistano-da Razoada
SnOn, de Vendas: M. Rodriguez Alves
Atenda-se a pedidos peto Serviço de Reembolso Poeta)
Em ~Gim

'• Na aade do DM
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Quinta-feira 11

(Não
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wIcli.t.e,
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MARCAS
ruCicaçáo Intr. do r.r.dre.r cer.n o art. ic:.1 e set.
'nativos DZPOS/TADO3

NI,' 527.333

11-10-87
N9 827.248

parágros do Ctdso da Propriedans zfidaÁLtiai
';' f+27

LM

•
••••

Etevlsi:A.

V A ":7
•

s. N.

11211ACAO •e ;l1“5 : : •1 3 Pititte st anta
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:

Repaerente: ttinoch" ç.:o do Ministério

a
4-kPçã r ' kiR'"
t

N1-811eo do Brasil

Local: Guanabara
Classe: 32
Artigos; Revistas, Jornais
Requerente: Ajinomoto Kabusbiki ICalzha, comerciando também como Ninomoto Co.. Inc.
Local: Tóquio, Japão

Atividade:
assisténcia
_

„46, ,
4r—st

(NI

jr-ti e '1/41

rea g ri

e ;1

•

i;

'1

•nw

.;

19" uno t-n, -age

IndiT9'-- - • .r:.t..,z!.riira
Dra:.; . Produto.
lieqtaerente:
Qu:rals :s Ltda.
Local: Sa0 La..110
Clasd: 48
Artigos: Um pio:luto :ierftun. +ido para
a higiene intima da nuther
lk!" 827 33?

Requerente:: A:tat:a c. Nerc..ni.e S.
A. u.lú çtzin e Comércio.
14..4: Panar...beco.
rasz , : C.
Mao-.z.nas !,ara
:alça

Inc.
Requerente: lhe Flezto
Local: Berkele, Estado da Califórnia,
—
Casse. 16
Artigos: Revestimentos p n .isticos protetorek adaptados para uso em superficies
de interiores e exteriores. Revestimentos protetores, a saber: Tintas para uso
em interkv.,5 e .:•:t.-riores
Classe: 23
Artigos: Revestimen:os plásticos protetores adaptados prra uso em superfícies de interiores e exteriores. Revestimentos protetores, a saber: Vernizes e

esmaltes para uso em interiores e exteriores
N° 827.335

FLECTO MONOPISO
Requerente: Tht. Fl‘ cto Company, Inv.

Local: Berkeley. Estado da Califórnia.
E.U.A.
Cisam: 16

Artigos: Revestimentos plásticos protetores adaptados para uso em superftcies de interiores e exteriores. Revestimentos protetores, a saber: Tintas para
uso ern interiores e exteriores

Local: I'

"1.'arkatms Compan
Estndo da Calif6rrst E.N.A.

ArtiNis: S..i •
P ro narad •

41-,e*.ticias e seus
••••••cl; • -c-s dr alimentos.
.4encnticiAs

.! 11"! :

•
.

TER v,",0S DEP 3SIT AT)OF
EU 13-10-67
N9 827.766

Inadsttri2 nnIsileira

Requeienie:

%- e

LORDMATIC

11 11 1; S A

JnbtfrT Bro.nileira
.. Produtos
Qu imicos Ltda.
sao
Clae 48
.n.fn.nado pata
Artigo.,: Ura
:na asinualei•
a 1,iine
N° 27. t)

NT'•

i•I'• 827.337

Requereste: *Good Joe" i..ariches
Limitada
Local: Guar .bara
Classe 41
Classe: 41
Requerente taboshiki Kaialta Hattori
Artigos: Para distinguir e proteger Artigos: Substâncias
ahmenticias e seus
refeições preparadas, lancem, churTokeiten
preparados.
Ingredientes
de
alimentos.
ramos e petisqueiras
.
,Local: Japão
Essências aliraenticlas. Agente flavoriClasse: 8
N9 827.240
zante de alimentos de natureza química
Aálgos: na classe
N° 827.334

riesio!..; • o
serv e./•
tée:lica p4..a autOnlOse.s.
- .

Cl...ssc: 28
Artigos: Revestimentos plásticos protetores as. -nados para uso em superficies
de interiores e exteriores. Revestimentos protetores, a saber: Vernizes e esmaltes para uso em interiores e extcrioru

rG;11::-.
.
t:
r.rnbrt:-c. ," or
soldadores, r %);:tt:
c:::r.a mo
teeão cc..ú: s. a
ti" 87 737.

Requerente: Sidónio dos Santos
Malta.
; Local: São Paulo.
Classe: 50.
ServiçOs: Prestação de serviços de
con.Eprto e manutenção de máquinas.
._

Requerente: E. Ma negra.. o S. A.
t 12:11ard.
Local:
,A;„;.. 13.
*'
1
Ci A

Reco

f

.!:
.

)
_. .

5.ace:ro.

I

!a

N" r17.'".72

Rre uetei:ie: 10' :':,:,t Sara Ilic a
Lt.ea. -- Pron!o $(Deortch.
Lx.a!: :::::••n Pat!'a.
Mn :-.e: 3.
a; 1"i'
Artigos:
ouir.Iru. mo.
Jatas e pr...::)rnct'i...s tm-a scr-In n:a.
do, na medicina CM na ramaria a
saber: alcoolatos. bolsamos, bebera.
N"
gens medicinais cá:suta: medicinais,
colirlos,
medicinais.
comnrimidos
emplastros meti cinais. fortificanes.
laxantes. lombrigueiros. pás mediei.
¢...als. Óleos madiMnals, p,.:11 :4das Un,
turas c xaropes.
Clame: 10.
Artigos. Abridores eirúr ,..ei,s, aparelhos para anestesia, máscaras para
anestesia, aparelhos eletro-cardlo..
gráficos, aparelhos cleto-cirúrgicos,
aparelhos eletro-diagnósticos, apare*
lhos eletro-médions, aparelhos obstá.
tricos. aparelhos ortopédicos, aparem
lhos ixogenadorca, aparelhos radio
CM, aparelhos de ralos X. balões res.
•
piratórios, coletes ortopédicos, agrido
boa ortopédicos, 111.4.8Carial de origem
niterapia, máscaras respiratór'se,
tendas de
tcquei
E. Manograsso ELA. •instramsntos ortopédicos,
oxigénio.
Distilaria Bellard.
I .f • ' ' 5,.;•‘) Paulo.
IClasse: 50.
Atividade: Prestação de sorvi** .
• Aniset.e.
naddlco-howitalares,
o
•

4`

•
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No 827.773

VIRRA 3RIGHW"
Inddstria Brasileira
Requerente: Colgate Palmolive
Company.
• Local: Nova York — NEXTUCla, se: 48.
Artigos: Perfumaria e artigos de
toucador, a saber: batons, brilhantinas, águas perfumadas, aparelhos
para barbear, cabeleiras post ,çae, cilindros-Para enrolar cabelos, crayons.
curvadores de ditos, cremes para a
pele, cristais e rala perfumados, depilatórios, dentifrícios em pasta, pó ou
liquido, essências aromáticas, escovas para os cabelos, para os dentes
e para roupa, esponjas para banho,
esmaltes para unhas. esponjas e arminhos para pé-de-arroz e rouve,
extratos, grampos de enrolar cabelos, geléias perfumadas, limas e lixas para unhas, loções, líquidos e
pastas para limpeza e conservação
dos cabelos, naalhas, óleos esseneals,
papel empoado, pó-de-arroz, rédea
Para o cabalo, muges, sachets, sabões perfumados, em pó, pasta, liquidos ou sólidos, sabonetes, talcos,
tesouras para cabelos e unhas e tinturas para os cabelos e cílios.
N° 827.774

MERA LIMO

Inddstriá Brasileira:
Requerente: Colgate Palmolive
CoW pany.
Local: Nova York — BEATE.
Classe: '48,
Artigos: Per/miaria e artigos de
toucador, a saber: batons, brilhantinas, águas perfumadas, aparelhos
para barbear, cabeleiras postiças, cilindros para enrolar cabelos, crayons
curvadores de cílios, cremes para a
peie. cristais e sais perfumados, dePilatõrios, dentifrícios em pasta, pó ou
liquido, essências aromáticas, escovas para os cabelos, para 6s dentes
e para roupa, esponjas para banho.
esmaltes para unhas, esponjas e arminhos para pó-de-arroz e muge.
extratos, grampos de enrolar cabelos,
geléias perfumadas, limas e lixas
para unhas, loções, líquidos e pastas
para limpeza e conservação dos cabelos, navalhas, óleos essenciais, pa-1
peI empoado, pós-de-arroz, rédea
para o cabelo, rouges, sacheta sabasa
perfumados, em pó, pasta, líquidos
eu sólidos, sabonetes, talcos, 'tesouras para cabelos e unhas e tinturas
para os cabelos e cílios.
IV 827.775

Janeiro-te 1,968 _ .

MAIO OFICIAL (Seção 10)

GUME:ft

Industria 3ra:si/eira
Requerente: Indústria Quimica
Una Ltda.
Local: São Paulo.
Classe: 1.
• Artigos: Adesivos químicos.
Classe: 4.
Artigos: Cola animal em bruto ou
parcialmente preparada, cola vege
em bruto ou parcialmente prepa--tal
rada, guta-percha vegetal em brnto
ou parcialmente preparada. "•
Classe: 28.
Artigos: Borracha artificial ou sintética, colas industriais, gomas preparadas. matéria-prima - ou sintética,
resincS ,reparadas, soluções de borracha sintética, tintas, vernizes.
Classe: 39. •
Artigos: Borracha, soluções de borracha natural.279 827.717

011.2Rit
.
TálITE

.Indústria Brasileira

N9 827.785

N9 827.778

N9 827.778
.,

.

.. 331,1:10 27

—

Inddatria Bf'aslleira

Requerente: Seagers & Stock do
Indústria Brasileira
Braail S.A. Importadora e IndusRequerente: Impressora 'piranga
de Bebidas.
.
SoCiedade Anónima,
bocal: São Paulo.
Local:
Locai: Santa Catarina. _. •
Classe: 42.
Classe: 38.
Artigos: Whisky. .
Artigos: Papel e seus artefatos, 11-,
N9 827.780nos não impressos etc., não inalu.o
doa nas classes 18 —J 44 e' 49.
IRAMAIA•
N9 827.788
.
"í .
Requerente: Construtora Knhembi
Limitada.
Local: São Paulo.'
Clasae: 33. •
.
INDUSTRIA BRASILEIRA
. Dr9 827.#181
Requerente: Conpert — Consultoria'
Pequices Rodoviárias e Tecnologia
Limitada
Juvidamos Que Aiguém
Locai: São Paulo
Classe 50
Artigos: na classe
Venda Mais Barato'.
. •
N9 82/.787
_
Requerente: Casas Sendas Comércio
e Indústria S.A.
Local: Guanabara.
Claiges: 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 8 —
1— 8— 9 --. 10 -- 11 -- 12 -- 12
—14-15— lá -- 17 -- 18 -- 19 -- INDUSTRrA .BRASILEIRA
20 ---, 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 28
Faneco — Eletro ~A— 27-28-29-30-31-32- Requerente:
nita Condense Ltda.
33 --34 -- 35— $8 -- 37 -- 38 -- 39
Local: São Paulo
—40 — 41 ---• 42 — 43 — 44 — 49 —
48 — 47 — 48 — 49 — 50.
Classe 8
Artigos na cabe
- ' - 219 527.782
Na. 827.788-90
•
•
•

CONPERT

Requerente: Colgate Palmolive
Company.
Local: Nova York — zaus.
Classe: 48.
Artigos: Perfumaria e artigos de
toucador, a saber: batons, brilhantinas, ítguas perfumadas, aparelhos
para barbear, cabe/eiras postiças, cilindros para enrolar cabelos, crayons,
curvadoras de cílios, cremes para a
pele, cristais e sais perfumados, depilatórios, dentifrícios em pasta, pó ou
liquido, edsênclas aromáticas, escovas para os cabelos, para os dentes
e para roupa, esponjas para banho,
esmaltes ,para unhas, esponjas e arminhos para pó-de-arroz e rouge.
extratos, grampos de enrolar cabelos,
geléias perfumadas, limas e lixas Requerente: Arthur Luiz Mardi' És
Cia. Limitada.
para unhas, loções, liqu ides e pastas
iNDOSTRIA .BRASILEIRA
Local: São Paulo.
Para limpeza e conservação dos caRequerente: Solvam s. A, — Indúsbelos, navalhas, óleos essenciais. -Im• Classe: 48:
•
tria Química
pei torpoado, pás-de-arroz, redes
Artigos: Sabão comum,
Local: São Paulo
pareci cabelo,:rouges, sachete, sabões
N9 827.783
perfumados, em pó, pasta, liquidas
•
Classe 18
ou -sólidoa, sabonetes, talcos, tesouras
•
Addiffis rui. classe
para. cabples e unhas e tinturas para
Classe 17
os cabelos e cílios.
Artigos na classe
s,
N° 827.779
Classe 28
Artigos na classe
..
Na. 827.791-794

E MEC O

solvan

,
. ,

'
.
. ,

CU—UNA—PM

Irldástria Brasileira

Requerente: ndústria Qilimica Una
Limitada.
Local: São Paulo — Capital..
Classe: 1.
Artigos: Adesivos químicos.
Classe: 4.
Artigos: Cola animal em bruto ou
parcialmente preparada, coxa vegetal em bruto ou parcialmente preparada. guta-percha vegetal em bruto
ou parcialmente preparada.
Classe: 28.
Artigos: Borracha artificial ou sintética. colas Industriais, gomas preparadas, matéria-prima ou tética,
geminas preparadas soluções de borracha sintética, tintas, uniras.
1
Classe: 39.
Artigos: Borracha, soluções de
borracha natural.

Requerente: Seagers & Steck do
Brasil S.A. Importadora e Industrial de Bebidas.
Local: São Paulo.
•
Classe: 42.
Artigos: Aguardente, brandy, bitters,
conhaque, cervejas, destilados de vinhos, fernets, g ins, geropigag, licores,
pipermint, rhum, aherry, vinhos, vermouths, vhlhoa espumantes, whiskys.
e vodkas.

Requerente: Rema
-. ,Serviços de
Entregas de Malotes Aéreos Ltda.
Local: Guanabara. -.
*Classe: 50.
• "
A marca destina-se a Transportes
em geral de cargas e encomendas
aéreas e terrestres.
•
.
N9 027.784
e
(NDOSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Solvem S. A. — Inas
tria Química.
VIVA A GENTE_
Local: São Pauis
C/asse 1
Indústria Brasileiiir
Artigos na classe
Requerente: impressora Ipiranga
Classe 18
• Sociedad
e
Anónima.
Artigos na classe
•
Local: Santa Catarina.
Classe 17
Classe: $8.
Artigos na classe
Artigos: Papel e seus artefatos; liClasse 28
vros não impressos etc., não incluíArtigos na. classe ,.
dos nas classes 18 — 44 e 49.
N9 827,795-798

Qu;nta-feira 11

MARIO OFICIAL (Seção 111)
N9 827.806

Ns. 827.795-798

N9 827.813

HORS TOLI TF
•

TI

Jé.neiro de 1963 251
IN"

HORS T LAC I

INDUSTRIA IR AgiLEIRA

INDUSTRIA

a

827.817

gwernoide»

~LEIRA

Indústria brasileira
Requerente: Horst S. A. — Tintas Requerente: Rorst S. A. — Tintas
e Vernizes
• e Vernizes
Requerente: Sebastião Gonçalves ele
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Souza
Classe 16
, Classe 28
Local: São Paulo
Artigos: na classe
Artigos: na classe
Classe: 41
N O 827.807
N9 827.814
Artigos: Doces, geleias, pós para sorvetes e sorveleS
N° 827.819

INDUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Horta S. A. — Tintas
e Vernizes
Local: São Paulo
~ia
Classe 1
INDUSTRIA BRASILtIRA
Artigos na classe
Classe 16
INDUsTRIA BRASILEIRA
Requerente: Horst S: A. — Tintas
Artigos na classe
e Vernizes
Classe 17
Rt verente:! Francisco Luis Vines
Local: São Paulo
Artigos na classe
Requerente: Faria S: Lopes Ltda.
de Oliveira
Ceasse 18
Classe 28
Local: São Paulo
Locai: Gauanabara
Artigos:
na
classe
Artigos: na classe
Clasre: 43
, Classe 32
N9 827.808
Artigos: RevisZa, publicações em geral Artigos: Aguas iiiineiats
Na. 827.799-800
caldo de cana, laranjacia, soda 1 moN" 827.815
rada e guaraná engarrada, refresco*
de: tamarindo, groselha. cajú e
. capilé .
_
N"s
821.820 822
BRASILEIRA
INDUSTRIA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Horst S. A. — Tintas
IN
rifas
Requerente: Horst S. A. —
e Vernizes
e Vernizes
Local: São Paulo
Indústria rtrasileira
Local: São Paulo
Classe 16
Classe 16
Artigos: na classe
Requereiite:
Pires
&
sautt.
Artigos na classe
NO e27.809
Local: São Paulo
Classe 28
iniOUSTR1A BRASUEIHA
•
0Classe
41
Artigos na classe
.1."n••n
•
: Sorvetes
Na. 827.801-802
Reverente: Indústria e Comércio de
N° 8274816
•
Bebidas "Triunfo" Ltda.

PRETOL

HetISI

PREVIDÊNCIA
SOCIAL

Uni

TABOLINA

EIRE

Si

VEPOMATE

Estabeireido em: NUnas Gerais
Classe: 41
Artigos:. Vinagre. :milhos, eond.men/ f.`• o"...„,
tos cercas tarin:eas, masscs
INDUSTRIA IRASILEIRA
Requerente: Horst S. A. — Tintas
tic:a4. carnes e fros.
fru..
e
Vernizes
tás, le;times. verduras e tubérculos
Requerente: Horst El. A. — Tintas
Local: São Paulo
avse- 42
Cl:
e Vernizes
Classe 16
Arl . gos: Aguaretaiir% emiz, aperitivos,
Local: São Paulo
Artigos:
na
classe
oagaecira. i:atidas brancb. bitter,
—
-colaça, c•rveja, cidra, conhaque, es• 171
Classe 16
N 9 827.810
trato de malte
terna,
Artigos: na classe
,tenebia.
gin reniger,
Classe 28
sch . kumniri, 1:coreef, inaramiti.no,
Aitigos na classe
neclar, pepermint, ponehe:; quinados,
rum, suco de fintas com álcool, verN 9 827.803
34
1?‘
mtVes,
vod:za e whisky'
her
3
Cl: 4. 5e: 43
Artlgos: ui:netas. águas ga..
•
Re'quercnte: Clube de Juzz e Bossa zeificadns, nguirs L-asosas, águas sin.
Indústria ItracUeira
Tremi/oda:,
auli .:s radiativas, águas
Local: Guanabara
inagne • :::ana •:,t fle:-•:•icui, e refri ,zerauINDUSTRIA BRASILEIlti
:classes:
8,
32,
41.
42,
43
R eqii.:rente: Horst S. A. — Tintas
tes de tibai . 31e. abmaxi, ameixas,
Insiania
e Vernizes
inenduim, amora, banana, caM.
Requerente: Horst S. A. — Tinta,
N" 827.818
Local: São Paulo
buca, czanbaci. cs,atinanea, caqui, Cao•
e Vernizes
Classe 18
rambola, cereja, c.ildo de cana, cima
Local: São Paulo
Artigcs: na classe
comia,, coro, framboesa. Lgo, jaca,
Classe 16
jambolão, jato:a:caba, gro.;elha. laArtigos: na classe
N 9 627.811
ranja . 1 ma, 1 m.in, leite, alpino. glia•

MULTICOLOR

INDUSTRIA BRASILEIRA I

à

21521Vi

EDELGRUND

N" 827.E04

HORS T ELAS T IC

ZINCOLITE
INDUSTRIA BRASILEIRA

INDUSTRIA BRASILEIRO.

Requerente: Horst S. A. — Tintas
e Vernizes
Local: 8á3 Paulo
Classe 16
Artigos: na classe

Requsrente: Hu.st S. A. — Tintas
e Vernizes
Local: São Paulo
Classe 16
Artigos: na classe
N9 827.812

ê.27.805

rarkr". MIMA

HORST
PRETO

nina, trina, za-iniáo
muracuja. marmelo. pesse o p tanga, pea
ra, morango, tnn:;e: oa, tamarindo,
uva e_ uvaia
N" 327.823

fl id\\

L\\

••nn

Max Kraul.,: Kinn. Gee.
Requerente: Pin:incite:nó — Finan- Requetklite:
Local: Emmendingen Baden,
. cladora de Automóveis Ltda.
Alemanha
•

Local: Guanabara
,,
Classe: 21
Classe.: 29
Artigos:
Automóveis
calotas câmaras Artigos: Cavilhas de borracha para
oNtlúSTRia ec/ASiLEIN0
parodpi
I INDUSTRIA BRASILEIRA ne ar para velculos, cam`onetas, chapek para veículos, chassis, eixos de
Classe:
Requerente: Horst S. A. — Tinta: Requerente: Horst S. A.
Tintas diteçâo,* engates de veículos, estribos ArtIgos: Mequinss de6furar, vibram,
e Vernizes
e Vernizes
dg vetculos. freau,,. hélices, molas pae 7e$
Local: Si13 Paulo
Loca ! : Sito Paulo
ra - brius
jAra-orisas, Mira-lamas.
i
:lasse 16
Classe 28
j pedais d ecambo. ':odas, varais e
C:asse: 8
Artigos: na classe
Artigos: na classe
Artigos: reAnamentaa de Precia.
supiojaa and relate&

232 Quint-a-feira 11

DIARIO OFICIAL (Seção III).

N9 827.836/837
Classe: 36
Artigos: Blusas, casacos, carias, cintila, calças. camisas, camisetas, cueSIO 0ABRipL
.
cas; gravatas, jogos de lingérie,
inddet¡ia. Dtaatleirti
meias, maios, penhoar, pulover, pijamas, roupão, shorta, soutiens,
• uniformes e vestidos •
Requerentes': Metalúrgica São Babriel Ltda.
N927.830
Local: São Paula;
• Classe: 5"
INIOSTRIA DE AREPATOS Artigos: Metal branco, metais antifricções e inetea patente, aço, aluDE BORRACHA SM? VA:
tico e de celulcSde para paredes
mínio; alpaca, bronze, Chumbo, cobre,
Classe: 26
estanho, ferro, gusa, niquela latão,
artigos: Cavilhas • de madeira para
zinco,
metais para ligas; todos os
paredes
Requerente; Indústria de Artefatos metais acima são em bruto ou parCiasse: 31
cialmente trabalhados, usados nas
de Borracha Samp S.A.
Art.gus: Vadações e empanques
indi)-strias, podendo ser em barras,
Estabelecido em: São Paulo •
Nome de EmprasaS em chápas, em finas, em massa,
.N9 827.824 em lingotes, em fio e vergas, em tiN9 827.831
ras; estampados, forjados, modelados, torneados e.. Desfia:0os, eletrodos
BRANCO
Classe;' 16
VERMELHO
Artigos: Estacas, estruturas metálicas, esquadrias, vigas, grades, janelas, vazias, portões. balaustres, chapas
rara coberturas, tubos de ventile/tão,
sanas, caixilhos, janelas de Metal,
portas de chapas onduladas, persianas, edificações ~moldadas e esquadrias
.4 ‘,/
N9 827.838.
I ss

Classe: 11
Artigos: Art.gos de cutalaria, ferramentas, puas, brocas suportes para
/amamentas, caixas com ferramentas,
cavilhas de ferro para paredes, ganhos, laicizes, parafusos, caixas de
metal para ferramentas
Classe: 16
Art gos; Massas Para cavilhas e
massas de c.mento
Classe: 2a
Artigos: Cavilhas da material pias-

ASTER

PRETO

VERMELHO

Requerente: Rockwell-Standard
•Corporation
Local: em Pittsburch. Estado de Pen"silvara., Estados 'Unidos. da América
. do • Norte
Classe: 21
Artigos: Prelos para veículos motorizados
N9 827,825

Janeiro de 1968

N9 927.842

O Grande ágo Paulo

Requerente: Emprésa IstIlha da Míínhã S.A.
Local: São Paula
Classe: 32
Artigos: Almanaques, agendas, anuários, álbuns impressos, boletins, caíslogos, folhetos, folhinhas, jornais, lia
aros impressos, músicas uxtpresaas,
revistas, programas radiofônicos ti
rádios-televisionados

N9 827.943
INDUSTRIA 8RASILDRA

JARDIM MA ORRV31A

IINTAIDWICA

Requerente: Indústria de Artefatos Requerente: Churrascaria °Jaralm
SIO:GABRizz LTDA.
de Borracha Sarip S.A.
da Cavala" Ltda,
Estabelecido em: São Paulo
Requerente: Metalúrgica São ' Gabriel
Local: São paulo
•
Classe: 36
Limitada
•
Classe; 41,
Artigos: Alperc: tas, botas botinhas,
Local: São Paulo
botinas, chinelos, galochas, pçlainas, Artigos: Lancha, refelcões prontas
, N9 827.844
perneiras, sandálias, sapaSos despor- trituras e salgados: Bolhihos, atoo:metes, churrascos, ousas. coxinhas,
tivos, tamancos
carnes, empadas, ralha s kibes, omeN9a 827.8323/835
•
letas. pastéis. 'pizzas, salsichas, san!MI AN'A ECILUMWIA.
duiches, saladas, tortas e &ices
N9 827.839
0~114 7•040:•• •
•
-.
Requerente: Persianas Colambia BA..
Indúsiria
ApIrrAlvsnitA
Locai: São Paulo
• , • Cima lt" • .
' a 'Rasa eti leira .• ' Artigos:
Requerente: Cyanamal Química do
Argamassas, blocos de ciReq uerente: Panificadora e Confei- mento, cal, chapas isolantes, calbros,
Brasil Ltda.
Local: Guanabara
taria "Quinta Avenida" Ltda.
caixas d'água, janelas, estruturas
Classe; 2
•
Local: São Paulo
metálicas para construções, ladrilhos,
Artigocs: Inseticidas
massas para revestimentos de PareClasse: 41
pisos, persianas, tijolos, telhas,
Artigos: Azeitonas, açúcar, biscoitos, des,
N9s 827.826/827
portas, vitrõls vigamentos, 'veneziabombons, balas, condimentos para nas,
- ambiente e taitali
alimentos, conservas, dtkes, bolos, paradivisões
construõe
s' não incluídas em .
café, massas alinaentleies, farinhas
CASIII RLEN
,
outras classes
alimentícia, auetios. manteiga; Alam
Inflas tri a Bra Eiil eira
comestíveis, flocos de cereais, trutas
•N9 827.845
•
itrotirraia-/IRAS It.CIRA
Sacas, sorvetes, frios e salgados
N9
827.840
Requerente: Waldomixo de Sousa Requerente: Mester Instalações e
Estabelecido em: São Paulo
Decorações de Interiores Ltda.
Classe: 36
.alstabelssrdo em: Guanabara
Artigos: Blusas casacos, capas, cin8ANOREZ
Classe: 40.
tas, calças, camisas, ~lactas, cue- Artigos: Almofadas,.
paIndilatria
Brasileira
cas gravatas, jogas clã lingérie, ra móveis,. cadeiras,acolchoados
carrinhos para
meias, maiôs, penhoar, pulover, pija- refeições, conjtubos para
dormitórios,
mas, roupão, aborta soutiens, unifor- conjuntos para sala de jantar, coa- Requerente: Móveis "
INDOsTaut baasisjtka
ganches" Demes e vestidos
Antas
para
escritórios,
conjuntos
corações
Ltda.
Classe: 23
terraços, conjuntos para sala
Local: São Paulo
Artigos: Algodão, alpaca, canhamo, para
Requerente: Jumper snaustria Ge
de visitas, conjuntos para praias,
cetim casinVras, fazendas e tecidos conjuntos
Classe: 40
Tricot Ltda.
para
copa
.cozinha,
colde lã em peças, jersey, linho, nylon, chões de molas, divisões, discotecas, Artigos: Almofadas, acolchoados para
Local: São Paulo
paco-paco, percaiina, rami, rasam, mesinha, móveis, para rádios, mó- móveis, encostos. e assentos para caClasse: 36
seda natural, tecidos plásticos, teci- veis para televisores sofás-camas, deiras, carrinhos para refeletles. con- Artigos: Blusas,
casacos, capas, caldos impermeilseis, tecidos de pano
Juntos 'Para dormitórios, esmiunstras ças, camisas, camisetas, cuecas,
gra+
armarias e travesseiros
couro e veludos( tecidos sintéticos)
tiara
sala
de Juntar, cantantes para vaias, jogos de !ingeria, meias, inalas,
Classe: 34
escritórios,
conj
untos para terracos. penhoar, palmeis pijamas, coletes,
N9s 827.8281829
Artigos: Cortinados, cortinas, capupara praias, conjuntos para roupão, aborta, saldas de banho, ltaa
chos, encerados, estrados, linóleos, conjuntos
co
p
a
e
.cozinha,
colchões de molas
t VA 8 e vestidos
oleados, passadeiras panos para soadivisões, mezinhas, móveis. para ráCASIIMIROAL
lhos para paredes e tapetes
N9 827.84e
dios,
móveis
para
televisores.
sofás
Classe; 50
Bra si leira Artigos: Decorações
de interiores e cama, armários e prateleiras (móveis)
de exteriores
N9 827.841
.WATIGR. PROOP.
Classe: 17
Requerente: Waldomiro de Souza Artigos: Arquivos, conjuntos para t
Industria
Brasilélrat
Estabelecido em: São Paulo
secretárias, descansos, máquinas de
B . R .A S. TIMZER
Classe: 23
escrever
e
calcular,
pastas
com
féArtigos: Algodão alpaca. cánhamo, chos, cofres, fichários, ~atacas, se- s. Indústria 'Brasileira Requerente: Indústria de Artefatos
cetim, e.asimi ras, fazendas, e tecidos paradores para arquivos, esquadros, -quera
de Borracha SaMp S.A.
nte: Braatimber Cia. Paulisde lã em peças, juts, jersey,
classificadores Para arguis,,,
Local: São Paulo
ta
de
Madeiras
Ltda,
lavam, paco-paco, percalina rani, prensas,
pranchas para desenhos, caixas
,
Casse: 36
Local:
São
Paulo
rayon, sada natural. tecidos Plásti- voe,
para correspanidancia, porta blocos,
Artigos: Alpercatas. botais bo
Classe:
cos, tecidos impermeáveis, .teci doa de estojos
para hinis e canetas, ber- Artigos; Madeiras em bruto ou par- botinas, chinelos. galochas, Polo,
pano, couro e veludos (tecidos
aos para mato- borrão, duplicadores. cialmenta
trabalhadas, em toras, ser- perneiras, sandálias, su ga, sapa-ein tét`cos)
'
i'iliontadores'
tos desportivos, tamancos
•
radas e aplainadas

ON111.n••

••••n

•
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o.nrAziium

}L9 827.871

N. 827.884

N" 827.851

827.847

"H O O Pa
Breei tetro

TSCHAU

Indtletria Brasileiras

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Marnel — cartel a tos
Teatis Llmitada
Local: Guanabara
Classe: 23
Artigos: Tecidos
N.9 827.C65—

ueren te . Indústria e Comércio de
R eqCondimentos
Cepallium Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: COndimenros em pasto,
quidos e em pia preparados para
temperar e cozioliar alimentos em
geral
— — -N: 827.848

"DARÁ"
Ind.Bress: leira
L.. •ia
l'a
Requer:nte:
Loca:: Sao 1 au
Cla:z s::: 41
Art:gos: Farinha ci c.. ara ;a: .alia
de mandioca, ia inha e ria a 'acuais
alimentidana iubs ir.li .ia4 aumenta.
c.as, trigo
N. 9 827.873

Reauerentr: River Papas Beneficiados Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 38
Artigos: Artigos 'da classe
N 9 827.858

Artefatos Metaluroicos

Requerente: Sama
Local: São Paulo
Classe: 8
Attigo s : Aparelho- upo.a..i iidor
novelos de lá ou saniatr
8.7.172

Requerente: Hanlel Prazeres liaatásti dos Santos
Local: Guanabara
Classe: 33
Sinai de Propaganda
,
tala 827.860

Requerente: Sebastiau Júlio Mago
Miiller - Nord o ste S. A.
.1 Local: Guanabara
Classe: 18
Requerente: Artefatos Metalúrgicos
Artigos: Of :chia nierá deo
Manar-Nordeste. S.A.
METALORG!CA SERRANA LTDA.
DP 827.109
Local: Paraiba
Nome Comercial
N 9 827.859
Requerente: 1 Metalúrgica Serrana
Limitada
/
Locai: ljul
Noite de EmprOsa
N.9 827.867

RUS,NORPESTE

Indústria Brasileira

ReqUerelite: al.cro:ab Eletronlea
tintada
Local: Gua al:aira
Clas.-e:
Artigos: Reat .aas nuciearas e
partes integrantrs: projetores
traia:pari:na:a, para estuUies de t
visão, inclu.s ive seu cau.painento
co; in.strumentação et caniça e
amar; equipamentos pa r a dateç:io u0
minerais radio ativo ', cainaias e aetetores de rad.aaão; ac:s,arioa piaaa
trabalho rádio-ativo: equipamento
Cônico para fins industriais; aqui.
pamentas para prote:ão iadiologica
Rfquerente: Netson Maciel Batista
NP 827.874
Estado do
Classe:
Artigos: Café
I •':':','",rm,S.'
--r-N.9 827.868
i

PIN AMUÁ

Requerente: Vva J Caili,o 131tsrMINIesT
RAER
s:E
L.
encoi irl.
Local: S.a a .1 (a: atina
Me
I Itlúrgicos
: Artefatos
Regi:eia
Classe: 11
Mi1 11. ar-Nordeste S.A.
RIAArt:gos!CU
IRA
Lccal: PatatIba
ClasseJ:
11,
16
e
40
82 -1 ca
Requerente: Fábrica de Colchão Mi.
.
Mater Limitada
al v 827. 030 862
Local Estado do Rio
Classe: 40
\RUAMO MARNIOFLEX » Ai-: I'5: Colchões, incaysive colchões
de malas e travesseiros
:1121c.
•
N. 9 827.1:63
e:' 'u

Reqtaa cinta Piv a r P.da•. Laia.

Dou-nela

ira
Claaa a. 31
Aia i . a)s tieL.asa
Apili ata'
—
:22

C

ARDOMAT 1 C

‘;•,IirPrt ”ateriS1 Más-

lido S.A.
1.aza./' • Cl:ranhara
Clas:e: 34
r t •-ca: Tan:ta s . cortinas, lintiteos.
o i n d as • ? era dos. cobaia-atras da material pl ástica !vira af:ms, capachos
e naSsadairas
c la s aa: 28
A r:Iata: Ma t erial niaa em chapas.
nateas. fólhoc ou em lenróis: espuma
de p1 '; 5t'en em chapas
Classe: 16
a at n aas: Pisos, taco s , divisões préfabricada s . blocos para construebas.
chapas, çoitina.s. irto c atro g e placas
para pavimetata eão
N.9 82'7.863

FLARNAL

CLINICA, ODONTOLÓGICA DE
REABILITAÇÃO INFERIOR E
. 1 SUPERIOR

Requere:1w:: •ar.s Lima S'eira
Loca!: Guanabara
Clases: 33 e 50 —
N.9 827.870—

I'PER 1 SCOP 10"
fi2f.,!; -n

po

Requerente: Oraanização Periscópio
, Liaiitada
Loéal: S3 o Paulo
INDÚSTRIA BRASILEIRA
INDÚSTRIA BRASILDRÀ
Classe: 32
Artlacs: Albuns, , almanaques, anuáFlaa..ra, Jaz. Tza • -in lila kl c r are rios. bolatins, entálcaos, jornal;, 11aa'ajaaa--, Taateis
Requeren'.vroa a rca , tea tra is e chia natográfi.
1. aat' • aao P..uao
Yeat t s ramitadx
en,ad'o e talraisào,
Lar a ' • ri a — - *. o ri,
8
r^
folhinhas Im1 n a a al•a ..•ri
1 a. a s C,11
Artigos: Trel:s
limpeza uaz; cardas I
prçaita,:::u

Requerente: Antonio da r_".. ) s !a :".tellaão
apeai: NI :ranhão
Clas..e: 3
Art:gos: Um pis:atino farnireauticó
indicado no tratamen t o das dispepa
alas. CM sua ninnifelacões
WU 827.87.3-876
4.,„a,

f„

Requerente: Scalzilli & Cia Ltclita
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 43
Artigos: Refrigerantes; água fliina.
raiz e artificiais
Classe: 42
Artig os: Vinhos de mesa espumante!:
e licorosos; champanha: conhaqueg
accuardenVY: cervejas; (orn e s; aened
bra; gim; licores; rum; suco de tina

tas com Neopt:, quinados e uisqua
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N9 827.882-887

N, 827.817

219 827.891

l'ABONOR
Requerente; Companhia Industrial
Novopan
Local Rio Grande da Sul
Classe: 4
Artigos: Madeiras compensadas e
aglomeradas, em chapaS e 2n1 Piada,
para construção" ou mobiliário, mis
Mulo ou parcialmente trapalhadas
N. 82
7:83-1—'

$.1F2.

ARTE E ANTIGUIDADES
assOornia _ssaasamega
'

4c•

Requerente: M. A. Qubsta:natut Li- Requerente: Antonio Mendes
mitada
Informações
LodaI: Guanabara
Classe: 50
•
;lasse: 14
utranabara
Artigos: Vidro, cristal e seus artefaArtigos:
Serviço
de
informações
tos não inaluidos dm outras classes
Classe: 15
NO 827.892
ArKgos: Artefatos de cera:arca (porcelana, faiança, louça vidrada. e ou• LURA — EMPRESA GOIANA
tros), para uso caseiro, adorno, fins
artísticos e industriais, instalações saDE LUMINOSOS LTDA.
Itellarente: Guanacar — Guanabara,' nitárias não incluídas em outras
Classe: 25
„Carros Ltda.
Requerente: Zuna — Empresa GoiaLocal: •Guanabara
Artigos: Imagens e gravuras, estána de Luminosos Ltda.
tuas, estatuetas, estampas, manequis
Nome comercial
Local: Goiás
e análogos, quaisquer obras de PinNome de emprosa
N.9 827.879 •
tura, e escultura não incluidas em
159 827.893
outras clama
Njth
'
.Classe:
28
•
vArtigos: Artefatos- de madeira, osso
OU marfim, não inchridos em outras
ciam%
/'Classe: 34
U2) \\•
Artigos: Tapetes, cortinas e- panos
assoalhos e patedea table0s, oleados
e encerados, inclusive para instalaAL4b e444. •
ções hospitalares
Classe; 40 . - •
oç
Artigos: Móveis de 'metei, ladro ou
madeira, estofados ou não, colchões,
travesseiros e skolchoados . para
móveis
Requerente: Cocpe.:ativa de LatICIrtlos,
Ne. 827.888-9
União Coiceia/ Ltda.
toca!: Etio G: ande do. Sul •
' Nome comercial
Requerente: Lusa — Empresa Goiana de Luminosos Ltda.
N.9 827.880
Local: Goiás •
Classe 8—'
Artigos: Luminosos em geral a 'gás
neon
N9 827.894

11

Gliçadex

, CEREALISTA

(Les laboratoires Rousse!

Requerente: Banco Real da Norte
S. A.
Local: Guanabara
N.
50arézts‘
Operações
b ancári as,
G.
•
financiamento e istestinIento
N9 827.898

11/2. 413e)CA DO MUNDO
Réquerente: Empreendimentos CM-,

mireis Brasileiros Ltda. — Editora/
Local: Mnas Gerais
Classe:
Publicações de contos Intentai em livros, em filmes, em prog_arnações de rádio, pela telepsào,
jornais, revistas e . em folhetos
•
N9 827.899
, O rABO E O CORDERCI
Requerente: Prapreendlmentos Culturais Brasileiros Ltda." — Editares

- Local: Binas Gerais
'
Classe: 32
Artigos: Publicações de contos Infantis ei livros, em -filmes, em programações de rádio, pais televisão
jornais, revistas e em folhern
No 827.900

A GALINHA DOS Oyog DE GORO
Requerente: Empreendimentos Culturais Br eleiros Ltda. — Editores
Local: Mnas Gerais
Classe: 32 "
Artigos: Publicações de contos infantis em livros, em filmes, em programações de rádio, peia televisão,
jornais, reviste -. (s em folhetos
N9 827.901
AGENTE SECRETO, 367

TOCANTINS LTDA.

Paris
Frahca
'Requerente: Cerealista Tocantins
•
Ltda.
Requerente: Les LatnratoireS_ROUssel
Goiás
'
Local Paris CPranta/
Nome de empresa
Classe: 3
Granja Rezesde S. A,
Artigos: Um produto farmaeautico Requerente:
N9 827.895
Local: Minas Gerais
Indicado como anti-alérgico . e anti_
Classe: 19
inflamabSrio Artigos: Animais vivos, aves e ovos
GURI
N.9. 827.881
Casse: 41
Artigos: Animais abatidos
INDÜSTRIA BRASILEIRA.
NI 827.890
Requerente: Cell:alista; Tocantlas

vERwELF:I0

cP.
AZEM E ANTIGUIDADES

No 827.89Z f."
nn•

GUAN"LAR.Guanabar5,
Carros Ltda.

1
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st-4"5"ei
t>e

Requerente: Irmãos Haddad Ltda.
Local: Mnas Gerais
•
Classe: 23

Na. 827.902-3
PROGRAMA LEIAMOS
MAIS EM NOSSA PÁTRIA.
Requerente: Carlos de Barros
Local: Malas Gerais
Classe: 32

L
Aritgos: Publicações impressas e puLocai: Goiás
tlicações e divulgações em geral soClasse: 41
psico-educativas,
Artigos: Arroz, feijão,, milho e pi- bre suisistêntia
Intato-juvenil
menta em pó
—,__Classe: '-p2 — Expressão
N9 827.898
N9 82/.904
BANCO REAL
DA MARTE

CHUTEIRA
MINEIRA.°
lat.
Mola .

Requerente: M.
Quinta:211m Limitada
, Local: Guanabara
~rente: Granja Remede S,
Classes 14,- 15. 95, 28, 34 e 40
Locai: Ifirnaa (lenda
Título
Noraecomerclal
_a

Requerente: Banco Real do Norte Requereste: Domingos Gonçalves &
S. A.
Pilho Ltda.
•Local: Guanabara
Local: 1,11r:ts Gerais
• Clas-e.• 50
Classe: 35
Aplicação: Operações
Artigos-: Chuteiras -e regerei

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
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N9 827.905

Requerente: Café Painpulha

tria e Comércio Ltda.
Local: Minas Gerais
Classe: 41
Artigos: Farinha e mgeral
N9 827,900

CAFÉ. CAPIM BRANCO

827.911

tas para paredes; muros; Portas; e I
N9 827.923
ques d ecie nto; ;elhas; tijolos; tia
janelas; t bos de concreto; tubos de
uso exclusivo em Construções; tubos
de ventilaçto de edifícios; venezia/CAMPO VERDE
nas; vigamentos preparados Para
Ind. Brasileira
'
Requerente: Hora da Restauração cont' luçõeS; vitrinas quando construconstruções; vigas preparadas para
Local :Guanabara
çõea ritrós
Classe 32
Requerente: Agro Pastoril Campo
Programas radiofônicos e televisados,
Verde S. A.
,
N"
827.917
Jornais, revistas e publicações em
Localidade: São Paulo
geral
Classe 41
Artigos: Óleo de amendoim, óleo da
N9 827.913
411k ,,
algodão, carne.
mi ;uca e milho
•—17.92
I
ATRIUM S.41.40
N9

EMVIIA.fAmircruffi
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HoraCla Restauraçãii'

COWSTRUTOILA E IMOBILILRIA
0‘.

Requerente: Joeé Geraldo
do Alme,da
Local: M.nas Gerais
Classe: 41
.141gos: Café torrado e moldo
---- N9 827.907

Requerente: Atrium S.A. Construtora
c Imobiliária
Loca!: São Paulo
Nome de EmpUsa
N9 b27.915
',ver:crente: Laneõme S.A.
ClasNe 48
Local: Varis, Irrança
Recincrent..: Atra= S.A I Construtora Ar
:Produins da Nd:miaria,
e Imobil tátil
maqut.ag m, z ia c stLroam
Local: Sm Paulo
bõdS dc touce.dor. loções
•
Serviço c!: construções e enN? 827.918
,
C;sse 50
genharia em gel ai; admtnistração de
bens imóveis: compra e venda de
imóveis; srriço de terraplanagem;
arruamentos e lotcamcntos
" No 827.916
"

CAFÉ PANORAMA
Requerente: Salina Crequer Silva
Local: Minas Gerais
Classe: 41
Artigos: Café torrado e moldo
N " 827.908

CAFÉ STARLING
.
CO

9411

A.TRIUM

ATRIUM n
Indlistria Brasileira
"

Requerente: Atilam S.A. Construtora
e Imobiliária
Local: São Paulo
Classe 25
Artigos: Cartas geograticas; cartazes;
cópias fotográficas ;cópias hellográficas; desenhos; raspas; maquetes;
projetos de construções; prospectos
de desenhos
Classe 16
SÃO GERALDO Artigos: Material exclusivamente
para construções e addrno de prédio
construções; argila preparada para
e estradas, a sabe. alcatroados para
exquerente: José Alves da Costa
construções; areia preparada para
Local: Minas Gerais
construçõrs; argamassa para consClasse: 41
trucões; asfalto para construções;
Artigos: Café torrado e aroldn
azulcijos para construções; balaustres de construções; balcões quando
N 9 827.910
nnstruções: ba tentes rara constru- 1
I ecães;
Vem:, para eeinstrUções; blocos
para ptutmentaciin: calhas de telha' Aos; cim?nto comum; caibres prepa•&eidos para canalruçõ; calxa.s de cf•mento; caixilhos; cal para constru‘-des- chaminés de construcões; chaRequerente. : Café Confiança Ltda. minés de concreto; chapas para
construiçõe s: colt.nas para construEstabelecida em Minas Gerais
ções; cornijas de ,oncreto: cm para
Classe 41
construções; divisões pré-fabricadas;
torrado
e moído
- .
- . .
4..1, Artigos: Café
•
drenes para construções; edificações
N9 827.912
pré-molead as ; esquadrias; estacas
preparadas para construções; estruturas para construções; estuques;
fõrros; frisos: guichets; grades; imitações de mármore liara construções;
71,414) DC MA
impermeebi liva n tes; I mpermeabil izadore sde argamassas; janelas; ladrilhos; lageotas: lajes; lambris; lamelas; lixeiras pata construções; luvas
de junções para construções; maca--)
•
dam, : madeira preparada para construções; manilhas: mármores preparados para construções: massas para
parede; mosaicos: nanel para forrar
, .
casa; paredes diviaórias; inclusive
para escritório; parquetes; peças orVo NI 405 PEHRONC LTDA.
namentais de cimento ou gesso; para
tetos e naredes (exceto da classe 25);
_
-74
pedregulhos preparados para construções; pilastras d. .soncreto; pisos;
placas para pavimentação; pedras
prenaradas para construções; portas;
Requerente: VinWs *Perrone" Ltda. portões; prateleiras quando construções: produtos betuminosos para
Local :EAo Paulo
construcões; produtos de base estaiClasse 42

N9 827.921

tia; soleiras para portas; tacos; tan-

Requeretw

Cini iztO

dIPIRANGA

"nut Brasileira

(g-lit.:41.er.,
. —

•n

•

•.
:.:

o

•. ...!.
%

I
Et c,tterente: Amando Alves (Comércio e Ind /.'S..U.a -a n
São Jo2.-J
eia Barra Ltda.
Local: E. do Elo
Classe 41
r• •
Artigos: Substáncias alimentícias e
seus prepara dos. Ini.trecite ntes de aliruenttv.. Esséneias alimentares
Requerente: Indic.:Iria de Calçada,
Goàeh Irmãos S. A.
N9 327.921
Localidade: Santa Ca tarint.
Cas.se 36
Artigos: Alpercatas, botas, chinelo
JAPEVA
e sapatos
Ind. Brasileira: •
N? 8'7. 923
•
Requerente: Sapeva S. A. Agropecuária vale do Araguaia
Localidade: São Paulo .
Classe 41
Artigos: Óleo de amendoim, óleo de
.‘ alg0dão, carne, mandioca e milho
N9 827.922

dr.•

Artigos: Vinho

PIRMANOVA
*Ind. rwasileira

Requerente: !piranga afarrnores
Granitos Ltda.
Localidade: São Paulo
. Classe 4
Artigos: Mármores e g,ranite.
N" 827.927

Ira fins

CAFÉ BONANÇA

Requerente: Esertióriu Contábil
barda e L' da.
Loca.licta : Sã o Paulo
Clte-.. e 33
Ti: alo
N? ::t27.925

v it :aduo ea
Arco t at03
Ltda.
Localidaje: 1-3:zo Paulo
Ci:),:e 16
Artigos: 131 . :cos .ie e:rnento, cimento
RAuereit te : Pedro Jorg eda Cunha co:num, caixas de cimento, tanques
de cimento, tubo:7 de concreto para
Local: Guanabara
construções
Ciasses 32 — 33 — Titulo
4
N 9 827.926.
TERNICpS DirPOSITADOS EM 16
PE OUTUBRO DE 1967

(:3 t:

Requerente: Luiz Carlos Staillng
de Oliveira
Local: Minas Gerais
Classe: 41
Artigos: Café torrado e moldo
N 9 827.909

em'

.1
,ARE-o/t'.evs'r

ESCRITOtuu uuNTA,
BIL LIBERDADE

4

NOVA AMAZONIA
Ind, Brasileira'
•

Ftecsuerente: Agro Pecuária Nova
Amazónia 8. A.

Localidade: São Paulo
Classe 41
os:. Óleo de amendoim, óleo de
aigodáo, carne, mandioca e milho

• .11ALNILI DO MAR

19

Requer.. ide: Dente de Oliveirs
Invalidai-1e: São Paulo
Classes: 4. 25, 28 o 48
Titulo
N 9 827.929

RAVIOLITALIA
INDOSTRIA BRASILEIRA,
Requerente: 011V/4. 8143t0
Localidade: São Paulo
Classe 41
Artigos: Massas alimentícias :

'

",..# Quieta-4~ 11

MARIO OFICIAL •

me:7.Ln

Ne 827.930
e Viu ali
7- "latria Braltleira.

(Sego lin_
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de trigo, favas alimentícias, gelatinas,
allimenticias, géneros alimenticios, gorduras alimentic.as, massas alimentkias,
molbos aliraenticios, macarrão, óleos alimentidos, torrões alimentícios xaropes

11212t—PARON,-.1
- mrasiaeire.
IRequerente: Pernand Clement Laron
1Localidade: São Paulo
Classe 41
Artigos: Carnes frescas, Preparadas,
em conservas, defumadas, frios em
geral
N9 827.938

allmenticlos, produtos alinaentidos. para
conservar alimentos, tortas alimentícias.

N. 827.949

' FAZENDA SANTA .

ERNESTINA "

Artigos: Classe 42 -- Aguardentes, be- Requerente: raizada Santa &acotiam •
bidas -akéolicas, anises, aperit:vos, bas.
S.A.
gaceiras, batidas.- fenet, cervejas, choPp,
'
Local: Pará
genebra, rum, &eira. Itirscla, cidras, maClasse: 33 — Titulo
rasquinas, vinil,* e whisky
N. 827;950
Artigos: Classe43
Anáguas gasosas,
•
águas magnesianas, águas naturais não
• BEEF=CARON
tnedic:nals. bebidas espumantes Sem ál" TUAS
.Mrasi1Aira
cool, garapa, guaranas, refrescos em xaInd.
Brasileiral.
•Inenstria
sodas sucos de frutas para bebiRequerente: Pernand" Clement Cará: rope, das,
xaropes para refrescos
Localidade:. São Paulo
*
Classe
41
Requerente: Tebas Conaerdo de Cereais
1. 827.944
—
Indústria
PauP.equ-rente:
•
Carnes frescas preparadas,
Ltda.
:, lista Ce Porcelanas Artisticas Ltda. Artigos:
em conservas, defumarias, frios em
Local: São Paulo
t,ecalidaáe: São Pau:o
SÚPBRPEVA
"
gera
'Classe: 41
•Classe 15
Artigos: Arroz, feijão, batatas, farinhas •
Ind. Brasileira
N' 827.939
Artigos: Porcelanas, cerâmica. louféculas, farinhas alimenticias de cereais,
ças e congoberès em geral
mil ho, café, chã, cebola, alhos.
.827.932
N9
IV Requerente; Indústria de Cal Hidratada fubá,
'FLORI —PORMI
.ladlhat, esvais, grão de bico.
Ind. Brasileira
SuPerYeva Ltda.
N. 827.951
Local: São Paulo
Requerente:
oripes Gagliardi
Classe: 16
Localidade,: São Paulo
0.7
LIC IDADE*
Artigo:, Cal
JOTEMA 0
Classe 40
• 121er:intrica Brasileira,

Nnliac Doe Ltda.
Letalidaie: São •Paulo
•
Classe 41
Otneros alimentícios
geral
NP 827.931

Artigos:. Móveis de fórtnica em geral
Requerente: J. B. Piablicidade Ltda.
Ne 827.940
Localidade: São Paulo
Classe 82
SO
Artigos: Jornais. 'revistas, ptiblkaÇães em geral, programas, radiofôniInd. Brasileira
cos, televisados,. cinematográficos e
peças teatrais
Localidade: Sio Paulo
•
Requerente: maus:xis de calçados
Maciço UdeN9 827.933
Localidade: São Paulo
Classe 36
Artigos: Calçados de tôdas as espécies para homens, senhoras e crianROSE.STIL
ças
Ind.
Brasileira
N. 827.941
•
1
Requerentes: Geraldo Gerson de 4.-e
na: e Valnira Oliveira de Souza'
Localidade: São Paulo
•
Classe 26
Artigos: Aventais, blusas, boleros,
abales, . cintas, camisas, camisetas.
caleas, combinações, camisolas, jaIND. CRASILEIRA
quetas, lentos, manteaux, melas,
maiôs, pilamas, pulover, pegncir
sweter saias, shorts; seutiena, yes.
' : tidoii
Requerente: Comércio de Cereais eCár,
N9 827,934

GARD1B
dito Ltda.
Orne: 41

CONSV.ZT..EC

Artigos: arroz, feijão, batata, cebolas,
farinha de mandioca: alho, alpiste e

•

milho

Ind. Brasileira

N. 827.945

Is Clierge

7-21d.

ra •

Classe: 39
Cirurgica Mé- Artigos: Anéis, argolas, aros, assentos,
cabos, chicotes, chupetas,chtrve irinhos,
dico Cientifica Ltda.

Requerente: Cirmec

câmaras de ar, bocais, bólsas. encostos.
Local: São- Paulo
guelras
Classe: 10
Artigos: Cintas 'abdominais, abridores
• • N. 827.952
cirúrgicos, agulhas de injeção, aparelhos cirúrgicos, aparelhos ele50-dagnósticos. aparelhos ortopédicos. aparelhos
" - TOTINI g
de ou para massagem aParelhos de, ou
Ind. Brasileira

Para pressão arterial, aparelhos de ou
para raios infra-vermelhos, balsas para

uso na medicina„dilatores cirurgicos.
ligas para enférraotX luvas para opera- Requerente: TranseOrtadora Tothil Lls
tonada
Ames, luvas para ,soladadoret, instruLocal: São Paulo mentos °Ontol ógicos, hastrumentosótiClasse: 50
cos, ateias eirflmfras, e instrumentos
Transportes
Artigo:
•
•
obsleticoa

N., 827.946

ARMAZEMTACIUÃRA.t ”
Requerente: Giuseppe Lo Blanco
•

Local: São Paulo
Classe: 33 — Titulo
•N. 827.947

N. 827.942

Requerente: Consultec Equipamentos
Técnicos Ltda.
1 4 O GIGANTE DAS
Localidade: São Paulo
Classe ao
Artigos: Prest. de :serviços: projeto MIUDEZAS-'
e execução de autornatização Por
13rasilaira
equipamentos técnicos às indústrias
Riquerente:
O
Gigante das Miudezas
N9 827.935.
Ltda.

20TO ZOO Requerente: roto Zoo Ltda,
Classes: 8-25-50
Titulo
N9 827.938
•

• MENEZES
Requerem* Agostinho Petruce
Localidade: São Paulo
Classe 30 •
Artigos: Artividade: Consertos e reformas de antomõvele e peças para
Ireieldoe, exportação, Importação e
representação de automóveis e peças
para veiados -

Loc. São Paulo
Classe: 12
Artigos: Colchetes, dedais, fechos corrediços, fivelas, grifa] de metal para
vestidos, barbatanas e botóea
— N. .827.943

SIO 0
Ind. Brasileira
Reouerente: Sie. Sociedade Irmãos Cameigo Indústria e Comércio Ltda.
Local: _São Paulo
'
ClaSSet 41

42 — 43

•

Artigos: Classe 41 Esséncias alimentidas, extrato de tomates.. .féculas aliraenticias, extratos atimenticios, farinhas

Requerente: Artefatos de Borrailas
• Interna ' Ltda.
Local: São Pdulo
•

• - N. 827.953

"

MENDES-"

Ind. Brasileira
Requerente: Perfumaria e Miudezas
Mendes Ltda.
• Local: São Paulo
Classe: 46
Artigos: Acetona para toucador, tilguail

de colônia, águas perfumadas. almiscar:

arminhos para pós de arroz, beton, kl.
cera depilatória, carmin,
tilrfalos, cremes para pele, ater perfumada para toucador, desodorantes, esmaltes para unhas, glicerina perfumada.
leites para embelezar a pele, loções,
Vies para tchicador, óleos perfum ados,

perfumes e lacieés
N. 827.954

Requerente: Liyaiti Igatsunaga
Local: São Paulo
Classes: 10. 33, 50 — Stuaal
N. 827.948

• Rhys0OR.n
Ind. Brasileira

MáDILTEX • .

Ind. Braalleire

Requerente: O:demões Nasmatex Ltda.
Local: São Paulo
Oaise: 36
Requerente: Revecor Revestimento de Artigos: frnaguns, aventais, blusas, bluCortiça S/C Ltda.
sóes, bo‘as, cache-cola, calças, a:MLocal: São, Paulo
ilhas, caralsolasa camisetas. casacos, ce• Classe: 50
roulas, combinações. eclaarpes. lenços,
Artigos:: Serviços:. representnees, e re- cuecas, maillots, melas, soutiens e veswestbnentos de cortiça
tidos
-

Quinta-feira

Di RIO OFICIAL

N. 827.955

(Seção HO

N. 827.9C0

n ARMATER n
Ind. Brasileira

"

GISELA °

Ind. 'Ru:.

tina e ...arpuitaria Requerente: lirogaiia Gisela • Ltda.
Ar:natez Ltda.
Local: São Pau:o
Local: São Paulo
Classe: 3
Classe: 40
Artigos: Para disdnguir como marca
Artigos: Acolchoados para móveis, ar- _9enérica prode'.os iarmacauticos
mários, bcrços. cadeiras de mólas. ca1%;") 827.961
deras cem rodas. cadeiras comuns, cadeiras para escriier:o, camas com radias, cnians comuns, camiseiros, cokhões,
JORNAL DE SILO
coajurCos de móveis, criado-mudo, crisMIGUEL is
taleiras, d:vans, cbrrnitdrios. guarda-rouRequer:ave:

pa, guarda-comidrs, guarda-louças e
po:tronas
N. 827.956

MUKI
Ind. Brasileira',
Requerente: nouuque Muki Ltda.
Local Sào Paulo
Classe: 36
Artigos: Aventais, blusas. blusões, casacos, cacheco.s, combinações, fraldas, do=ioda, pijamas, meias, luvas. ceroulas,
casacões. calças de senhoras, e de crianças e vestidos
N. 827.957

827.962

4D0011A.

BriasileíinC
Requerente: Adola Indústrias Qui;nicas Paulistas Ltda,
Classe: 1
Local: São Paulo,
Artigos: Abrasivcs quis:dem absorventes qu:micos, acetileno, adesivos
químicos, água destilada para incins-

iria, amoníaco, antleorrossivcs
' micos, benzina. colara:os, citra:os,

lcinuretos. corantea qu:tniccs, demoRequerente: Sapa indústria Quimica rantcs qu'miCO3, fluidos quimiccs,
ioduretos, impermcr.bilizantes
Limitada
eus, óxidos e usinio.
So Paulo
C1::!..re: 1
N9 827..:33
quinV.cos, absorveu(,•:nn:c1;s az. ...taços, agua dist.L.z:a
ARÁCIAÇ O if
para indúztr.a,
pira intlà..a..a,
ar.:na,

iru,s,
c'er :res,

cianurews.

Ind. Brasileira

Requeri:rue: .'brasivos Nõvo Mundo
L.

3 P2.1110.
CLS.Se: 416
Artigos: Abrasivos e Rebolos.

NO 827.967

•

" SEEI "
Ind. Brasileira'

P.equ2relate: Indústria

ras, vasilhames, vasilhas.

r) 827.968

N. 827,959
" SAMMURA
Ind. Brasileira
Regp VI, T 1.

instiço:o de &icicas Cara-

ta; p...ra cl;•::•rlia, ti:J.:- t.a.-.1 (.1.1.
enJores. tintLs I.:(:a ( ....ich .t e l ••

para tor.:•ear.
C:JÃ.i..: 23

Art1Lcs: Tii::. à c
—_...

. ...

V; ;1'.j,;.- . . , .,
i.:i! .. . ,r::"I'''.,

E27
•

DISCO
Incl,Brasileira

CLUBE DO

Nequerethe: "Z4 5" Lrit,ir.,.
tos e Promoçõta Ltda.
Local: São Paulo.
Classe: 32
Artigos: Almanaques, áibuns
pressos, anuarios. calendários, cata.,
logos, crônicas Impressas, design..1c.io
de filmes, designação de pesas tea
-trais,dcursoimpreso,flhedo
Impressos, folhinhas impressas, bis.
da Impressa escrita, pros • os na.
trais, jornais, livros, múalcas impres•
sas, orações impressas, peças cinema.
tográfIcas, peças teatrais, poesias alta
pressas, programas de circo, progra•

ma de rádio, programas c') televt•
são, programas impressos, propag.n.
tórias impressas, indiccs telefónicos,
publicações impressas, histórias im•
pressas, revistas impressas, romances
Requ 'rente: Norbasp Central de Impressos, roteiros impressos de fita
mas, roteiros 'more:tos de peças toam
:tias e Serviços SC
pressos escritos, prosas impressis,
Local: São ^auto.
"scripts" de cinema, "seripts" de
Classe:
50
teatro, "scripts" de te!evisão, sueltos
•
impressos
Artigits: Prestações de Serviços,
—•' 827.974
E27.969

NORBASP
Ind. Brasileira

fl

:ISIRIBUIDOE
•7; It I II R , I Ti A LTDA.
Req!ierente: astribtt!dora J.
IMa.
Loc.:1: São emito.
ArtInos: Nome de Empresa.

F27.970

0

_

ra‘iuli. gila:chi e churrascos

N9 £27.972
!Cless2: 17
Arte:os: Tiniu:: p:...i c.....1::,... ca.

0

quint•cCS,

çaimice.s, iodure- Ruiu. L*-r1t,e: Ars:Iço — -Ittninaçad
e Tritiliação de Açes e Ferros Ltda.
riNfr,en'o
_ —
Local: São pauto.
N. 827.958
C:asscs: 5 — 11.
Artigos — Classe 5.
Laminazão de ferro e aço.
• BIEWGS n
!
Arteros: Classe 11. •
1nd, Brasileira 1 Alavancas,
arcas pare, guardanapos
e similares, arinaç5es, arruelas, ba•i cias, bateras de cozinha, cabcçatzs,
Re:pler .ote: rà:Ii:WSDr.nES e Restaurim- braçcdeiras, brocas, o.adeades. chaves
te Lzdn. de fenda, chaves de parafusos, ft:oLocal So Paulo
lhas para fins diverzos, fresas, roscas, paraftt.sos
C:asse: 41
. e_ porcas.
. •
Artigos. Pieira:Ws e ber:nuelas recheaN9827.964
das, bazatas
nialciurms, rozotos.
lasanhas, ntocz:rrotzacias, pizzas. feijoadas. bife a cavalo, bife a portuguesa.
ESOUDERIA MUG erxn,:t.on.

827.96

'NOVO MUNDO n
Ind.' Brasileira

1

b.

Q

de Artefatos
de, Piadeira Seki Ltda.
, Local: São Paulo.
• Classe 26
Requerente: António Mendes CorArtigosi Palitos, adornos, baldes,
da.
bandejas, barris, biscoiteiras, cabides,
Local: São Paulo
caçambas, caixas, cestos, colheres de
•
pau, colhe-alinhas. colherões, espremeClasse: 32
dores, eatojos, fusos, grades, moldu• Artigos: Jornal.

Ind. Brasileira

N9

" SAPA "
Ind. Brasileira

N
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dbme-+
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n PREFASA

Ind:Drasileira
..
(.:; o cI T..ansporLe
R tcw

a•

uniPar (..tzt
Irrl. e Lnvottra
Pa,t1o.
53
Artigo,: Set y :ços de
isporte
iVC+, por vias
geral. ec cr er as OU
terres , re, r. ç 7t*:t e mar:tur.,:
de (5- i" !.s
ellee • neperiq em eps
;:erv:rf.):. de ent-....r..as
, res.
NI P7. 975

-

••"'

Requerenze: Ca:nicho

nOTACIL"

Local: São Paulo.
Classe.: 36
Titulo de Estabelecimento
N9 827.971

Requerem-e: "PrefaLit'' trai. de Mov....is Pré - Rtbliend(1:, San.
t!sta Ltda.
Local: São Paulo,
Classe: 50
AS
Artigos: Porta-ebajours (sob forma
de móveis), acolchoados para
almofadas para tnow.:13. aparadores,
armações sob forma de tr,6vels incluo
sive para ei, critep los, irints rius, bares
PRiS "
sob forma de móveis, bereos, bicanly,ss
Requerente: Carme lo &ramal. sob forma de móveis, buffets, boi imox
Requerente: Alberto Vilani.
Local: São Paulo.
cabides sob forma de móveis, P5SS.P.
Local: São Paulo.
Classe: 36
•
tos acolchoados, balcões sob forma cio
Classe: 41 — Título.
Artigos: Género de negócio: Indús- móveis, bancos comuns, bancos de
Artigos: Produtos alimentícios.
e comércio.
igrejas, bancos de jardim, bancos es.
— tria
--tcolares, bancos de igrejas, banq ue., i
N9 327.965
N9 827.972
tas, dispensas sob forma de móveis,'
divans, dormitórios, encostos estofa.
•
dos,
escabelos, escrivaninhas, espre.1
ESCOLA DE DATIL°
guiçadeira, cadeiras de molas, cadeia'
GRAFIA ,ESTRELA ""
Ind.Brasileira
ris de rodas, cadeiras comuns, cadeia

Ç
59-$134 •

METALCOR

Entra Ltda.
Local: " São Paulo
CLsse: 48
Artig.J.,. A.. lona para toucador, águas
GUIA "
de cu'ou a. arminhos, alto:soar, cara de
Tintas
"MzIncur •
dentrifricios esMetalgráficoe Ltda.
r;dr.: p. “ a tudii.%, cremrs para pele, R:MtV-rellte. Amênto Mendes Cor- e Veruizes
Loca': São Paulo.
'ter
Classe: 16
teismdor, glicerina ra.
Local: São Paulo.
Tintas para paredes. fluiires pna en:1),_dezar a pele,
f!
ecos perfumados.
r(
•Classe: 33
.s-telas, e Cal para
. ' , ,-.
Tfr”!(,,

ris de balanço, cadeiras de barbeiro,.
cadeiras de dentista, cadeiras de es•'
critório, cadeiras para banho, cadeia'
ris para enfèrtnos, cadeiras para ba.4l
válidos, cadeiras para paraliticoe.1
caixas sob forma de móveis, caixas
Para rad10 sob forma de móveis, cala
xis para televisão, sob forma de
ladvels, camas com moias, camas

238 Quinta-feira 11

Com rodas, camas comuns, camas
N9 827.980 •
hospitalares, camas para enfêrmos,
IrdA.E
camiseiros, canapés, cantoneiras, carrinhos-mesas (inclusive para' refei,
ções e para escritórios), chapéus, Requerente: IMAE
Instituto de
(porta-chapéus) sob forma- de móMedicina Assistencial a
'reis, porta cinzeiros, sob foram de.
Eraprésa Ltda.
:neveis, colunas, cómodas, consoles,
Local: São Paulo
criado-mudo, cristaleiras, ILscotecas
Classe: 50
se:-) forma de móveis, móveis de vi'- Artigos:-Camo marca de serviço, para
ronda, estantes, estofamentos para ser atada paia requerente, nos servidas de medicina assistencial.
mõveis, estrados de cara, etagéres,
f:• idistõrios gabinete para copa -e co,
N9 827.981
sinha, guarda-casacos, guarda-comidas, guarda•louçá, guarda-discos, sob
NOSSA SENHORA
forma de móveis,- inapoteetts sob a
forma de móveis (exceto de uso exDA
LUZ
clusivo em josps), mesinha& mesiunas de cabeceira, mesinbas com roCasa de Gêneros Alidas, inclusive para escritório, ratieho, Requerente:Igassa
Senhora da Luz
moiduras grandes, sob forma de mó- mentícios
,
Limitada
veis, mostruários sob forma de móLocal: São Paulo
veis. móveis de cozinha, móveis . para
Classe: 41
'consultórios, móveis para escritório Artigos: Azeites, café, balas, carnes
(exceto anises e fichários), móveis de todos os tipos, mais, cremes, expara hospitais, móveis para Igrejas, tratos alimentícios, farelos alimentímóveis para rádio, móveis para sala, cios, farinhas alimenticias, frios em
de espera, móveis para sala de visita, geral, massas alimenticias, óleos alipenteadeiras, poltronas, otomanas, mentidos, pães, peixes, raízes comesporta-roupa sob forma de móveis, tíveis, sal, sanduíches, sucos ali/mi:porta sapatos sob- forma de móveis, Mos, tubércrilos comestiveis, vinagre.
porta vasos sob fortim de vasos, PsiN9 827.982
obés, prateleiras formando um móvel, pules, porta-quadro, sapateiras,
sofás. surniers, roupeiras, travesseiros, vitrines sob forma de móveis.
N9 827.978 -‘
' t

JABEN.•
Ind. Brasileira

1:9 827,977

KONDEX 'Ind. Brasileira

Requerentes: -Irmãos Valentini
Local: São Paulo
Classe: 43
••
Artigos: Refrigerantes.
N9 827.983 -

Mesmas Gerais mugi
Ltda. Fatira de Balas

Requerente: Minerosul S. A. Indflas

tala e" Comércio de Minérios
Local: Rio . Grande do 131:11
Classe: 4
Artigos: Substâncias de ordem oz1-•
mal, vegetal ou mineral, em brIztO
Requerente: Indústrias Gerais Iguaçu ou parcialmente preparadas e não ia",
cluklas em outras classes.
Ltda. Fábrica de Balas
Classe: 5
Local- 'Paraná
Artigos:
Metais
não trabalhados mi'
Nome de Emprása
Parcialmente trabalhados usadas nas
Indústrias.
'N9 827.987
N9 827.994

.MINEROSIJI:"

lenerosul 8. A. Una*
Requerente: Indústrias Gerais Iguaçu Requerente:
iria e Comércio de Minério*
Ltda. Fábrica de Balas
Local: Rio Grande do Sul
• Local: Paraná
Classe: 5 -.- Insignia.
Artigos: Balas e caramelos.
NO 827.995
NO 827.988

CATARATAS

I Ir

NO 827.996

PIONEIRO Indústrias Alimenticias di

A sEnnIA'

Classe: 50
Artigos: Cp1110 marca de serviço.
para ser usada pela reanerenté em
seu ramo de bar e cabinas para
banho.
N9 827.979

hibernei S/A.,_
Indústria e Cornérciii
de Minério&

Requerente: Roning — Indústria
e Comércio- Ltda.
São Paulo
Classe: 11
Artigos: Buchas de metal.
Classe: 21
Artigos: Alavanca de câmbio, amortecedores. de veículos, braços de Requerente: Minerosul.8. A. IndfuÉ-1
tala e Comércio de Mexerias
veiculas, breques, chassis, desligadetLocal: Rio Grande do Sul
ras de veiculas, direções de veículos,
Nome de Emprêss.
eixos de direção para velcuios, freios
de velculouguidões para veiculas, hé-;
Números 827.992 e 827.993
licee de "%veiculas, manivelas para
veículos, molas de veiculas, pedais de
cambio, rodas de veículos, varais de
veículos, varetas para veículos.
MINEROSUI.
N9 827486
\INDUSTRIA BRASILEIRA -

Indústria Brasileira >.1 o—dústria
Requerente: Indústrias Gerais Ir:~
Ltda. Fábrica :ie Balas
Requerente: Indústria tagnarense da
Local: Paraná
Alimentos Ltda.
Classe: 46
Local: Rio Grande do Sul
Artigos: Sabão comum, em bazras,
Classe: 41
tabletes, granulado, lquido e em pó.
Artigos: Substancias , alimentícias
seus preparados. Ingredientes da
N9 827.989
alimentos. Essências alimentícias.-

N9 827.978

Local: São Paulo.,

• NONING
Indústria larasileíra

eafregões para polir, esponjas de aço,
para polir, palha de aço para polir,
pastas para polir, pastas para ;Aleirar,'
saponáceoa e tijolos para brolho q
•
,
polimento.
N7 827991

inditStria Bradlelre

Mecanica
Requerente: Sondex
Industrial Ltd.;,.
Local: São Paulo,
Classe: 6 Artigos: Márminas Operatrizes e
Motores.

Requerente: A. Sereia litda. -

Classe: 32
Conjunto vocal e musical, para exibição em rádio, TV, Circos e teatzoa.
N9 82/.985
-

IGUAÇ_U

' Requerente: Jaben — Indústria e

Comércio Ltda,
Local: São Paulo.
Classe: 50
Artigos: Serviços de recauchutageln
de pneus, consártos de veiculas e regulagem de motores.
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ra
Indústria 13 ra Si) e 1----

gequemtel Prigerifico Pioneiro 8. A.

Requerentes: Irmãos Valentim
Local: São Paulo
-Classe: 41
Artigos Sorvetee,em gerai..
N9 827.984

Og CANGACEIROS
NORTE E SUL
Ind Cu3t rie ,„ Bras ile ire
.*-

Ralos Lida:

Local: -Paraná
Classe: 46
•
•
Artigos: Sabão comum, em barras, Requerente:
Indústrias AlDnenticia*
tabletes, líquido, em p6 e uai:tuim.
de Garanhuns Ltda.
Local: Pernambuco
N9 827.990
Nome de Empresa.
N9 827.997

,AX

CPTRTTNÁ
Requerente: Cristina Despachos
ILIGIOSTría brasileiraRequerente: -br. Milton Ayres de
Aduaneiros Limitada
Lacerda
•
C
Requerente:
Rerbert. Fegert
Local: Sê" Paulo
Local: São Paulo
Local: Pararia •
• Classe: 50
Classe: 46
Classe: 8 Artigos: rssmo marca de serviao. Para
ser usada pela requerente. em Seu Artigos: Discos gravados Para rádio Artigos: Agua de lavadeira,
tas, buchas para polir, detergentes,
e TV.'
ramo .de despachos aduaneiras.
• •
••

• CASA DA.§1

PeATÃNç7s,
uerente: Wilson de Oliveira
Req
Pôrto
Local: Goiás

Ciasses. 6 e 8 — Titulo

Quinta-feira 11
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N9 827.998

X*

8228.008

(Se0o III)
N9 828.008
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N9 828.013

JORNAL DA. COOPERATIVA

ReqUerente: Olympio Vieira Perrone
Local: São Paulo
Classe. 32
Artigos: Jornal, revistas, programas
de rádio e televisão.

'

N9 828.010

ii

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Requerente: InGústaia.s Cessy Lei.
Sociedade Anónima
Estacelecido em São Paulo
Classe 48
Artigos: Brilhantina.
N9 828.014

Requerente: J. Roberto Franklin
Local: Guanabara
Requerente: Pires & Pires Cia. Ltda. Insígnia: Classes: 13, 33, 36, 38 e 49
classe: 36
Género de negócio: Confeações em
geral, bijuteria, brinquedos
Local: Golas
N9 828.004
Artigos de vestuário ao tóda sorte,
Inclusive de esporte e para crianças.
1 9 827.099

tàItA 3ILE IRA
Requerente: Madereira Cetehu Ltda.
Local: São Paulo
Requerente: Palatal° — Consórcio e
Classe 4
Artigos: Madeireiras em bruto par- Administração de Bens Patrimoniais
,
Limitada
cialmente trabalhadas.
Local: aaa Paulo
N9 828.005
Classes: 21 e 50
Requerente: Barreto Construções
'Artisos: Insígnia Comercial
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Esportivas Ltda.
Local: São Paulo
N9 828.011
Classe 16
Artigos: Construções esportivas
Requerente: Indústrias Gessy Levei
Sociedade Anónima
N9828.006 a 829.009
Estabelecido em são Paulo
Requerente: Pires S. Pisas Cia. Ltda.
Local: Goiás
Classe 48
Classe 34
Artigos: Óleo para o cabelo.
Artigos: Vestuário, para homens.
NI 828.015
•
N9 828.000

PI?

TISIZ

IPIPerffluire ~me

DOCES ANGARM
Requerente: Plantar — Planejamento Técnica e Administração de Atividades Rurais S/C Ltda.
Requerente: Iracy António Messias
Local: São Paulo
Local: Goiás
Classe 32
Artigos: Albuns, almanaques, anuáClasse 41
Artigos: Doces de: ameixa, amen- rios, boletins, catálogos, jornais, lidoun, banana, eako, goiaba, leite e vros, peças teatrais e cinematográfi- R4uerente: Palauto — Consórcio e
cas, programas de rádio e televisão, Administração de Bens Patrimoniais
marmelo.
publicações, revistas, folhinha imLimitada
N° 824.001-002
pressas.
Classes: 21 e 50
Classe 7
Local: São Puule
^xtigas: Adtia-leiras, ancinhos meArtigos: Insig,nia Comercial
• Micos, arados, capinadeiras, ceifaRequerente: Indústrias Craasy Levar
Jeiras. debulharas, emplUiadeiras, enSociedade Anónima
N9
828.012
Estabelecido em São Paulo
tardadores, niveladores de terra,
Classe 48
plantadores, rulverizadores, semectdeiras, tratores agrieol-se.
Asti:x.6: Sabonete.
N9 828.007
N' 828.016
Industria

a ..„:,....,,,,

Requerente: J. Roberto Franklin
Local: Guanabara
Classe 33
Artigos: Agasalhos, anáguas, aventais, baby-doll, bermudas. blusas,
Usa-Ra bonés, calças, calcinhas, calções inclusive para esportes. Camisas, camisas de pagão, camisolas, capas, capotes, casacos, chapéus, cinflitAelCatIA - EST. Siso PAULO
tos, combinusões. cuecas, (chames,
Uai
fantasias, fiaudas, górrcs, japonas,
jaquetas, lens! 33, Unge ies, luvas,
:mineis, manta de uso pessoal, manteaux, mantilhas, melas, paletós, Requerente: Plantar — Planejamento
peignoirs, pelerinee. pijamas, pus>- Técnica e Administração de Atividaveres, quimo' ss retipas brancas de
des Rurais S/C Ltda.
uso p:ssoal, • Lupa, de baixo, salas,
Local: 5 .: o Nado
shorts, sucies, sumais, túnicas, tur- Classe: Titu lo Ce esiabsS,:linatto
bantes, uniformes, vestidos e biquinis.
s.. asse 33
Classes: 13, 33, 36, 38 e 49
Titulo de estabelecimento

121,

FliAwmtkAR
IND. BRAM
' este

to Técnica e Administração de AURequerente: Plantar — Plancjamenvidades Rurais S/C Ltda.
!
Local: sãa Paulo
Classe 45
;Artigos: Arvores, bulbos de hortaeultura, capins, cogumelos, flores,
¡forrageiras -;eivos, legumes, leguminosas, muda
s de árvores ou de plan'tas. orquid s:, plantas vivas, resedás,
sementes tãl gela tubérculos de
horticultura,.

•
Requerente: Bela Vista
Produtos Aitmenticios
atabelecido em São Paula
Classe 41
Artigos: Bisessitna-
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N9 828.017

N9

828.022

Requerente: Bela Vista 14.A.
PrOdUtOS,

Estabelecido em São Paulo
Classe 41'
Artigos: Bicoitos.
•

N9

lISO

828.018

TR1A' 1311011.1111A

-Requerente: LaboraUrin inkas Ltda.
Estabelecido em: R.G. .10 Sul
Classe: 3
-o
se Artigos: Substâncias quimleas, proa
_
datas e prepaxadcs para serem usaQ das na medicina ou na farmácia
N9 828.023

•;.,..

4.07.r.""
1.LEK
"%,

O

CAMPING

'

1
Requerrnte: Indústria de Parafusos
Mak') S.A.
Estabeleci:o em São Paula
Clame 11
,
Artigos: as assoa
st

•

Requerente: Vva, J. Atoas Grielbeier
& Cia.-Ltda.
Estabelecido em: R. G. do Sul
Classe: 47
Artigos: Gás, combustiveis para aquecimento, para iluminação e para
as_
• combustão
71eq uersnte: Indústria de Parafusos
4
• Eleko S.A-N9 828.025
Estabelecido em São Paulo
Classe 11
Artigos: Parafusos
'19 828.020

SUVI

Indústria Brasileira
Requerente: Suvittil S.A. fndiestria
e Comércio de Tintas
Local: São Paulo
Classe: 1
Artigos: Absorventes, acetona, ácidos,
acctatos, agentes químicos para o tratamento e coloraçao de fibras, tecidos, couros e celulose; água raz, álcool, albumina, anitinas, alumen, allequerente: Indústria de Parafusos. vaiade, alvejantes Industriais, aluEleko S.A.
mínio em pó, amonlaco, anti-incrusEstabelecido em: Se° Paulo
ta.nte,s, anti-oxidantes, anti-corrosiClasse 11
vos, anti-detonantes, anotatos; agua
Artigos: Parafusos
acidulada para acumuladores, água
N9 828.021
oxigenada para fins in,dustrials, amônio; banhos para galvanização, benzina, benzol, betumes, bicarbonato de
sódio, de potássio; cal virgem, carv0es, carbonatos, catalisadores composições estintoras de incêndio, cloro,
corrosivos, cromatos, correntes, creo&otos; descorantes, desinoristantes.
dissolventes; emulsões fotográficas.
enxofre, éter, estearatos; fenol, filmes sensibilizados para fotografias,
fixadores, fluidos para freios, formo!.
Requerente: Indústria de Parafusos fosfatas industriais, fósforos IndusEleito S.A.
arials, fluaretos, fundentes para sol1/4\, Estabelecido em: São Paula
da; galvanizadores, gelatina para toa
Cause: 11
tograflas e pintura, ais; glieerinee
\
POrefea
hidratos, hidrosulfitos; impermeabili

Iii)
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santa, ioduretos, iodo; maguari-o, 1 e calor, manilhas, Mosaicos; parque.'
mercúrio& nitratos, neutralizadorea, tes, placas para pavimentação, padreai"
nitrocelulose; &ridos, oxida:nela pro- gulhos, peças ornamentais de cimerae.
dutos químicos para imetessao, po- to ou gesso para tetos e paredes, por- 1.
tassa industrial, papéis emulsionáveis tas, portões, papel para forrar casas
para a fotografia, papéis de turma- e paredes, pisos, produtos de base
as fanica, produtos para tornar iisa.
sol. Pap éis heliográficos e heliocopis- permeebilizantes
argamassas de
ta, película sensíveis, papéis para fo- leiras para portas;astintas
(para paa
tografias é análises de laboratório, ralelepipedos, poços tubulares;
resera
pigmentos, potassa, pós metálicos pa- vatórios, ripas e rodapés; sifões,
soa
ra a composição de tintas, prepara- leiras posa portara; tintas (para pações para fotografias, prodittps para redes e murat), tanques e caixas
niquelar,, pratear e cromar, larussia- d'água, - tacos, telhas, tijolos, tijolos
to; reativos, removedores, revelado- refratários, tubos, tubos de concreto,
res; sabba neutro, sais, salualatos,
de ventilação; vigas, vigamensensibrizantes, enleados, toda cáusti- tubos
tos, vergalhões, venezianas e vitrean
ca, soluções Qt11/111C8S de Mo indus- tintas
para serem usadas atinente em
trial, sulfatos; talco industriai; tincônstruções.
tas, que serão usadas mi indústrias
Classe: 17
qui/nicas
Artigos: Acessórios e componentes de
•
Classe: 2
artigos de escritório, almofadas para
Artigos: Adubos, ácidos sanitários, tintas, apagadores de tinta e lápis,
águas desinfetantes e para fins sani- apontadores para lápis, aparelhos
tários, agua oxigenada, apanha mos- para reproduzir "ditados e semelhanca e insetos (de goma e papel ou.pa- tes, aparelhos duplicadores de manusa
palão), álcalis; bactericidas, baraei- cri s, aparelhos duplicadores de decidas, carrapaticidas, crupe esesofa- s , para escritórios, aquarelas,
tina, creosoto: desodorantes, desinfe- arquivos, bandejas umedecedoraa
tantes, cl afurnadores; esterminadores para copiar cartas, berço para matade pragas e hervas daninhas, catara- borrão, borrachas para apagar tin%sentes, ambrocaotees para animais. tas; cadernos de mala-borrão para
enxertos; farinhas de ossos, fertili- escritórios, canetas, canetas esferozantes, fosfatas, formicidas, fumigan gráficas, canetas-tinteiro, canetas de
tas, fungicidas; glicose para fins ve- metal precioso e semi-precioso,- caide dinheiro, carima
terinários guano; harsicidas; Vido, xas registradoras
carimbos manual de relêvo para
Inseticidas insetifugos; larvicidas; boa
chapas para transferir desemicrobicidas, medicamentos para ani- papel,
nhos par meio de aerfuraeões cofre
mais, aves a peixes; &coa desinfetan- copiadores de cartas, amime, comtes e veterinários; papel mata mos- passos para desenhos; ascariinn.os
cas, petróleos sanitários e destafetau- para papéis, espátulas para cortar
tesa papel fungatório, pós inseticidas. papel, esquadros para desenhos, esparasiticidas, fungicidas e desinfe- tojos de tintas de marcação; facas
tantes. praparações e produtos 'ase, para cortar papéis, fichas de cartoliticidas, gerrnicidas, desinfetantes e na para arquivos, „fichários, fitas de
ireterinários; raticidas, remédios para máquinas de escrever; índices para
fins veterinários; sabfiès veterinários arquivos; giz para desenhos, gome
e desinfetantes, sais para fins agram,- preparada para papelaria; umedeceias, horticulas, hanitários. e veteriná- dores de selos para envelopes; lápis
rios, su'fatos, superfosfatos; vacinas de cena lápis conium, lapiseiras de
comum; máquinas de apontar
para avoe e animais, venenos contra metal
máquinas de escrever, maquia
anatos, animais e heraas daniehas; lápis,
nas
de
somar e calcular, máquinas
tintas; que serão usadas nas indes- perfuradoras
de cartões, máquinas
• trias quanicaa (agricultura. apagadoras de cartões; máquinas Uihorticultura e veterinária)
buladoras de cartões, marcadores, de
•
Local: São Paulo
livros, móveis, móveis de aço para Ma
- Classe: 4
Artigos saegas marinhas, alvitro em critérios, a saber: Mapotecrua elanda•
cofres e arquivos; multi-coplaa
rama; âmbar, asfalto, argilarefrata- rios,
dores; papei carbono, palhetas de
ria, areia rara fundição e monasItica, pinpintor,
pastas de cartolina para
arbustos. azeviche; s auxitas barbas e arquivos, pegadores
de papel, poma
barbatana da borracha bruta, de metal comum, pesos
para Paraíba
breu; co'a, cânhamo, cana da' india, papel estoncil, pincéis para
desenho('
cabelos ou crina animal. Amantes e pinturas, prensas manuais;
ré -usa
aniniais, vegetais ou minerais ern de madeira e de metal para escritóbruto, cascas para cutia, cera virgem, rios; tábuas Para multiplicação
e du
cardas, cinzas; cortiça, caolin, capim.
-plicação,tnsparecvs:tina
cera animai, ou vegetal, chifres, con- Para pinturas de quadros, tintas gráa
chas, coral; esparmacete, enxofre. esficas, tinteiros.
topa; folhagem, fibras; goma e colas
Classe 28 em bruto, gorduras, grafite e guaraná em brato, gomals.ca, gatapercha; Atilam: Argolas, açucareiros; bandeborracha (artigo já acahervas em bruto; juta; lã era bruto; ias, bacias,
'rabos para ferramentas e
minhocas, madrepérola, marfim, man- bado):
utensillos, catam para acondicionagarros. minérios, madeiras brutas, mento
de alimentos, chapas. cera
acabadas, semi-acabadas, aplainadas para remendões,
cesta para pão de
e Compensadas; nacar; Ale] de es- , matéria plástica; coadores,
caixas de
parmaceee, óleos em bruto; paina. pa- material plástico para baterias,
cesrafina, pasta de papel, de madeira, tinhas, cruzetas. cartões termoplás'de algodeo ou lá, , pedras, pêlos de ticos de identidade, celulose, chapas
animais, penas penugens, piassava, fotoaraficas; descansos Para pratos;
pixe, plApa; raizes, rami, resinas, esmaltes (para uso industriai). es- •
olho, serragens; talco, terra Cota, tolos, enfeites de material plástico
" turfa
Para automóveis, escoadores de Pra,Classe: 16
tos, estojos para óculos: facas, filArtigos: Materiais para construções e tros de esponja, fita isolante, filmes
decorações, a saber: Argila, areia, virgens, fôrmas para desces. funis;
argamassa, azulejos; batentes, ba- garfos, gemas de almacega. gonia •
laustres, blocos de concreto, de argi- tara chapeleiros, guarnicões de celula e. de mármore; calhas, canos, cal, lose para arreios. guarnicões de machapas isolantes, caibras, scaixilhos, terial plástico para automóvela: larchapas para cobertura, cimento, ci- roa: lacas; mantermeiras. ma ssas nara
mento refratário. _colmas. Conexões pinturas; óleos para pinturas. óleos
mira - canalização, cré; dormentes: ae 'inhaca; palitos de pena. películas
ealficações pré-moldadas, eatuoue, es- (vitaram) de calulose. nem:Ienes para
tacas, es,quadriass fossas, tenhas de arretes nbestiM, porta-palitos de •
flandres para télhadosa gesso, grades; ma terial soastico. nrenderinreç de teulapelas; ladrilhos. laias. laleotas, la- T'55 aaaaelores para móvel. nires.
ledos. larnealas de metal, lambris, lu- aro-- nas, magoaras para ralóelos;
ras rin jrneão.: macieiras para cens-- areaates para diluir tintas. "recatas,
truções,- material isolante centra frio resinas, resinas de asbestos, de pinho,

Glu.nta-feira 11
recipientes, rodinhas, rolos de
prensa (Massa para fabrica-Los); saleiros, solas de corda e de cortiça;
suportes, suportes para venezianas,
secantes, soiventes; tipos para tmpresa° gráfica de materi aplastica,
tijelas, tubos, tintas em pó, liquidas,
solidas ou pastosas para madeira.
feno, paredes, construções c decorações. couros, tecidos. libras, celulcse,
barcos e veamlos, Linin g. ; vasos, vasilhames, verilizus.: Xicanis; zareá0.
N"
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N" 828.034

828.e•0

•44#

SOCIEDADE EDUCACIONAL
RUY BARBOSA
Pelotas- R. G. S.)

on imitação. 1 . -rloc1 . •. de colarInha
I b r ,si •Ietes. br "'I.. at.:•:, I rineas,
so e s' •'• a ore.
, tont.'s de nv . t..!
1e, ir.'. •
, •
II! :t-•• .0, ;1 ,ra
f.:'
1 d,
.
•, . 1 • alentl pr. • cio . :. 015

ç:.

..1
.

r. ..,•' .r.

• :•,•,

i•

,'

rente: Dr. . Saul Nicolaiewsky
cit . ,:nde do Sul
Classe:
33
Titulo
_ . .——
N" 82N.035

.'^. tIt:•amate::

r

-

latir
I

;kis,
t

v.
1.

•
1 s <1

• • • • . rr,,d
. 1 . ..,! .•::

.1
1!

Cl •

SOCIEDADE EDUCACIONAL
RUY BARBOSA
( Passo 1- uno() - ft G. S.)

t i nt. ri ale
Loca!

Arrq.Js.

para c.,nfecçõe:: em gera tapeçarnis e pura ai tatos cie cama e mesa.

SOCIEDADE EDUCACIONAL
RUY BARBOSA
(Caxias do Sul - R. G. S.)

Algociao. alpaca. ci.nhaino. cetim. (*roa, casmiLlis. fazendas e tecidos de
lã em peças, pi.a. pisey. linho, aylon,
percalina„ rani:. iayon, seda ia:alva!,
c: Dr. Saul Nicolaiewsky
tecidos plasticos. tectdos Impermea- Reolle rellff.
Rio Grande do Sul
reis. tecidos de pano couro, veludos
fios acri ieos e (tecidos sintéticcs)
Classe: 3 3 — Titulo
•N
"-9 R2 R.
031
828.037

SOCIEDADE EDUCACIONAL
RUY BARBOSA
( tiruouaiana - R. G. S.

fi'.ia..
Classe.

_
• Li

5.

...64-7/4e., •
Irsitut

Preatfeire
,

Requerente: Nlituorl Vida!
Local: São Pacif
Classe: 43
•
IArtigos: Aguas minerais artificiais,
, caldo de caia.;. laranjada, soda limonada e t juardná engarrafada. refrescos
de: tamarindo. groselha. caju e capilé
1n14 828.042

AGIR:azoo

Requerente: Dr. Saul Nicolaiewsky
Local: -Rio Grande do Sul
Cie sse: 33 — Titulo
N I b2 .038

IKAMEL"
IND. BRAS

Indústria Brasileira
Requerente: Vitastil S. A. -- hriimtria e Comércio
Local: Rio Grande
Classe: 'd.
Artigos: Alimentos
animais. !
carnes, esséncias
alimentares, féculas. raçes balanceadas. sal, tortas para alimentos
de animais e aves.

. .

N9 328.032
' SOCIEDADE

EDUCACIONAL
BARBOSA
( Rio Granda - R. G. S.)
RI P(

,

Rega. ri ate. Kunial Acidad
I. São Paulo
Clas::e: 37
Lençois
_ bordados á taás,
In1;"82. 043

;.••..r.,•1•,..^.

,,,•

para rira
;:cie.r•,-

•

1,111...•

1)Ken::

S n 1133.MIL lie 1 . /

N' f. 2 : ( 1.!

Reouerente: E);. Saul Nicolaiewsky
Local: Rio Grande do Sul
Chsse: 33 — Titulo
_
N" 828.036
Req.iervine: Ginierto
ai teta
Estabelec : 30 em: São
('.abc 3
Arti
1'te.d0:; em eeral,

Art.aos
ri 'I,
e • lt

(-I •
!.•.;

• ides,

c: !enrolas.

canta:os
cast 'edis cc ti tira de farsa. colhei es.
cor..00teira,'.
lhi e. espri reed-ire% tórra.•s 1 ruteiras,
ca'hét.im. garfos, ir.rra Ias. globos. 1,•r.
v
(1. is lavatorios,
j:i 'Tos
leiteiras licoreiros man! liteiras. :no.
ringas. pahteiron.
pedesta;s,,
nendentes. oft, s,
rotrs.
fi m
InierdC, redrmas, rosáreis
‘-a ladeiras ',Aleireis. sers•i-os de c:0,
serviços de t leS.s,••v:con e' • tintar. set.
tanqueS
viços para ref scos.
nara ame;
terr'atar, tiorha, traves.
'.as. uriniSis. vasilhatr,..s, vasilhas, vasos
vidro traLlifia-lo, v'ciros pira candieiro.
rica rrs
Classe: 26
Artigo..• Adornos, adornos para ta&
yds: adornos para uso caseiro, odor'
tos pra uso pessoal arcto . .1 ,:. armaçõeS
para leques e outros, baldes, bande.
ias. birros, hiscoltairas, cab ides, ca.
çamba .,. c, iixas, canecas. canivetes,
centros de mesa cestos, colheres de
pau. colheirinhas, colherões, espetos.
espremedores. espremedeiras, esteiras,
esteirinhas para mesa. estojos, gamelas, at s, molduras. palitos. painéis.
pendentes, penduricalhos, pratos, pus
xach ires, ros.ãrios. taptites. vasilhames,
vasilhas.
cs?vn (0c u.scónsh
doe
Classe: 27
Artigo:- Balaio:, caixas. centro de
mas.,, cestas. cestt5e,, cestos. encostos,
enfeites, esteiras. r..tet,:t!D'i.•,-.. 4.,totm,
gitarniçõ^s j 'ira
malas. mato.
tas. N . : -.pientes. saco'ns, sacos, 'leram'.
(.,51 ' lhos

N'• 82N . 0-1.5

O. CARDOSO
Ret;tio rent . Ce1anese — Tecelagem
ck, Brasil S. A.
Bahia
I
Cah, se: Nome Comercial
N" 828.039

Requerente Dr Sal.] N :cola exsiky
Leila. Rio :trance do r71:1
Ciasse: 3 —
•
/V 282.033
Reota--.-ate- As. :hi 1:asei Kogyo Ka• basti:kl Kairha
SOCIEDADE EDUCACIONAL
Local: Osakzt. Tapão
Classe: 22
RUY BARBOSA
: rios de algodão, cânhamo,
liatio. ti. fios plástico.:.
• elalose
(Santa Maria - R. G. S.)
Ltiott gdi 3
•raral
•her
para
;Int-, 1.
. s...lawati
'•
•
. Sant
Pt• cpri
w
. •1 •
a.:r, d. r.fa". fios e
*ricota g p tr, e
: 1 • in
linhas de t)da espécie
elt...se: 33 -

ASAHIBEMBERG

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Reouer!. ate:
0. Cardozet
Sociedade Anónima
Ic.cal.
Guanabara
Classe: 8
'rArtigos: antenas. anúncios elétr:cos.
aparelhos de televisão. aparelho., de
Arte t: (Yr: -to%
: A t; O
Recai: ri
comunicação interne, aparelhos de come
Limitada
trole de som aparelhos de telecomunia
Loczil: São Palio
cação, aparelhos de televisão, distribuii
Cl ,,se . 13
dores de eletricidade. indicadores coisa
s, rente indi,..achres de elevadores, isolad
Artigos: Adoénos, agulhas.
de
harb.ilams, botões. abot alti r .s
dores medidores de pressão. rád'os.
putib .2, águas marinhas, lani&das,
roi a:adores. transistores,
tetégrafos válvu las elétricas e
lap*das. alfinete de gravaventiladores
,to s para rriorrar vestuários,
awis, billimgailid ,:ns 3e metal precioso

242 Quinta-feira 11
N° 828.047

nUNIMALISTA

cusixo

Fraternidade Espirita rd:amarra
Local: Guanabara
Classe: 32
Artigos: -Mb:reação em caráter de revista Caentiiica, Kosófica e Religiosa.
com circulação entre os sacias da Fraternidade dsp,rita ktarnatis e Sociedades conOneres
828.049

ELta HONICA

(MARIO OFICIAL (Seçâo III)
N• 828.054 .

f•GLOBdi

vegetal em bruto ou parcialmente pra'i
kI* 828.066
parada, óleo de linhaça bruto, cascas
de :gizes, pêlos de animais em- bruto,
casca de tertaniga, sole• em broto t

N9 828.060

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Retiaersabs: Cunha, Filho 6: GIL •
. Local: Amazonas
Classe: 44
Artigos: Cigarros, turno, rapé, portarapé, tabaqueiras, fôlhas de fumo,
cortadores de ponta de charuto, ervas
para tureee. charulns, cigarreiras,
garrilhos, charuteiras, cachimbo, cinzeiros. isqueiros, tabaco manufaturado
ou não, piteiras, perta charuto, fumo
e cigarros, papelinho cortado e preparado para cigarros
N9' 828.055
-
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CONSULPLAN — CONSULTORIA
E PLANEJAMENTO SR

Planejamento S/C
Cl : 14 e de empresa'

coxsóRcio LISTAS,

iMEFONICAS DO NWONAS S/C;

Requerente: ConsbrciO Listas TelefiliV
cas do Amazonas S/C
Local: Amazonas
Classe: Nome de empresa
N 9 828.067

Requerente: Consórcio Listas Telefeml*
ou do Amazonas S/C
Requerente:. Consulplan Consultoria e
Local: Amazonas
Planejamento S/C
MANAUS — AMAZONAS
Eitratécnita o. Cardoso
Rega
Locar: Amazonas
Classe: 32
Sociedade Arre/alma
Classe: 50
Artigos: Albuns, almanaques, catálogos,
Lotai: Guanabara
Artigos: prestações de sérviços
folhetos impressos, tainhas impressas,
Requerente: Braga G Cia.
LI
índices tele/talcos. livros, prospectos
Local: Amazonas
Classe: 8
N° 828.062
Impresso; e escritas, programar rádio
Casse: 5 — 8 — 11 — 14 — 28 -Are oos: 'Tita.a de Estabelecimento
e tel.visão, revistas impressas, publica.
35 36
38* 41
46
48
COMPANHIA AMAZONENSE DE
N9 828.050
çbes impressas, romance impressos
49
Artigos: Titulo de Estabelecimento
MECOMUNICAÇOES — CAMTEL
N° 828.068
N9 828.056
Requerente: Lompanh a Amazonense de
Telecomun:cações — CAMTEL
CONJUNTO i/ MUSICAL
Local: Amazonas
LOJAS POPULARES
Classe: Nome de emprêsa
.
BELÉM --- PARA
N9 828.063

O. CARDOSO

LOJAS, POPULARES

10.•

LOJAS
BIG-LAR

.03 LEDER'S

Requerente: Braga &
A goLC
Local: Amazonas
•
Classes: 5 —8- 11
14 — 28 '''T*
35 — 36 -- 38 — 41 — 46 — 48 49
Art- gos:' Titulo de estabelecimento.
Requerente: Companhia Amazonensede
823.057
Telecomunicações
CAMTEL
Local: Amazonas
T-ur Excursões
LOJAS POPULARES
Classe: 32
Artigos: Catálogos, calendários, folinhas
Requztarte:
Braga
6
Impressas, índices telefónicos, programas
Local: Amazonas
e Turismo
th
de rádio e de televisão
41
. korierentr: Tur Excursões e Turismo Artigos: Arroz,Classe:
N • b2s . 064
kilão, milho, aze:te.
Limitada
aze:tonas, cafa, açúcar, banha, bacalhau,
'
Locai: São Paulo
canjica, carnes frescas, se- ca e -em conClasse: 33
servas, chispe, e houriços.4.1.starahas. conTrin ta d-r Estabelecimento
servas de tõdas as especies, doces,
drops. frutas ertstalizadas e espinafre.
N° 823.052
INtiSTRIA BRASILEIRA •
N". 828.058
Requerente: C.ompanhia Nacional de
—
Borrachas'
Local: Amazonas
aas.se: 4
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Artigos: Borracha, pau Brasil, breu preRequerente: Arnazouia Industrat e Co- parado ou não, balata. babaçá, babosa.
mercial Lufa. (Amineo Ltda.)
cascas vegetas de árvores, tucum, sei- vas vegetais, sojamn bruto, linhaça bruto,
Local: Amazonas
madeira bruta ou parcialmente trabaClamei 41
de rocha em bruto,
Artigos: Castanhas; cacau, café; can- lhada. salbruta,
mamona bruta
jica. ,:ajú, bananada, gb:abada, cevada,,
NI' 828.065,
milho, soja, tapioca, pirarucu, gergelim,
Requerente: amnanhia Brasileira de noz moscada, nózes, amendoas. amenGuaraná
azeite, compotas, aves abatidas
Locai: Amazonas
N° 828.059
Classe:- 43 INDÚSTRIA 131LASILEIRA
'Artigos: Guaraná
-1n1 9 828.053
.
Requerente: Companhia Nacional de
Borrachas
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Local: Amazonas *
Classe: 4 Requerente: Amazoriia Industrial e CoArtigos: Borracha, pau Brasil, breu, pramercial Ltda.' (Amuo Ltda.)
parado ou não, balata, babaçu, babosa,
Loca!: Amazonas
•
cascas vegetais, de árvores. tucum, SeiClasse: 4
Artigos: Guaraná em bruto ou parcial- vos vegetais, sa i - em bruto, linhaça em
Requerece: Te4as t nftebe Lt&t.
mente prepara:::), 1açu, balata bruta, bruto, inade'ra bruta ou' parcialmente
pau &rani, caltunbn, carnaúba, fibras trabalhada, sal de rocha em bruto, stlica
tocai: 7kroa7rmas _
11~rais e ou Vegela*s ela bruto, cola
•
bruta, mamona bruta
Chem nome de ennige4tt
Tolo ,Nunes Vidal
Local: Guanabara
Sna da Prapaganda •
Casse. 33
1n1`; 828.051

Ljtrif_a É27-7

CIubt

CN

MARAPATÁ

,EABIL

AMAZONAS

LOJAS

t

BOLICHE LM

Requerente: A. Azevedo Represeatações
e Comércio Ltda.
.
Local: Amazonas
Classe: 8
•
Artig os, Rádio, televisão, geladeira, toca,
discos, radrovitrolas, aparelhas de ref*
geração, batedeiras de. bóio, liquidifica,
dores, ver:nadares, aparelhos- tinem:ato.
gráf:cos, máqumas de lavar roupa, piá&
quinas fotográficas, er.c=adeiras, aspira.
dor de pó, secador de cabelos, telefones,
binóculos, chuveiros elétricos, fogõea
elétricos e ou não
N* 828.069

CANADENSE
INDÚSTRIA BRASILEIRA ;

Requerenser Curtume Canadense Ltda.
Local: Amazonas
Classe: 35
Artigos: Couros e peles preparadas ou
não de 1:,:-aré, onça, tigre, , carnekb,

cotia„ gunehinim, gato, fu-nba, casto . ' I
rua, coalham, boi, búfalo, an;t11;Spe,
posa, maria, lontra. viado, cobra e coo
britas
N9 828.070

EMPIL
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Einprása Industrial Ltda.

Local estabelecido: Manaus — Ama.
zonas
. Classe: 4
Artigos: Babaçú, balata em bruto ou
aio, carnaúba, fibras vegetais em bruto,
fibras minerais em bruto, cola vegetal
em bruto ou pardalrnente preparada.
latex. Óleos am bruto, ou parc:almente
arepdrada, guia-percha em bruto ou par.
cialmEnté preparada
Casse: 41
Artigos: Castanha', ca/e. pirarucu • cacau, Óleos alimentícios, - &uca. Ia; 30
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abatido, açúcar. mel de abelhas, amendoa, alpiste, cebola, frutas e doces cris;
cotizados, enchova, canrc de jacaré e
tartaruga. trigo, presuntos. tapioca e
vinagre
825.072

N9 828.04 ,*

149 828.083

828.07Z

CIEX
IND3SE!!). BRASKEM

• •

,

Reg; . .. . : l.., ' 'PT.. ..1:.: t.....-1:1120r titl,...0
c Exp,,,;..;,...i.., S.A. (C1) ,., S.A.)
Local: AI 11..Z;

•

CL'. C: 25

.'

•

••

.
.•
Artigos: Gola: s rc....Taradas mi nám g o r- rxxal; Parei:Ne( - • .Soeitin. Teliecoes•.
duro, pri.p.tria_ais ou mio, borrachas ar.
lo,..(u. 1, ia
n. n ;uai.
til.cial uu sim eE,:.
Clas;e:
tiicos p. ra pintar. s. gesso, matéria piási
tica ou sinrt.ti,:.,, piasaba, cinco de inr- Artigos: Anilina: oiganieas e SIIIIM ¡UI cias auxiti.res de tinsi alento para ie.
tiriba). e pcniic de aves
t3,A •
indústrias textcis
•.
_ e de couro
Requerente: Cianp.,n111.-. Prulisfa
---- -Ci.ase 35
N"
825.079
Papéis e Artes (IráricaS
Artigos: Couros c peles preparadas ou 1
Local: São Paulo
não de: tigre, carneiro, cotia. guach;nim.
.44
gato, fuinha. castores, coelhos, boi, buII.AJ. eZÁ: : $.:1() Paulo
Casse: 49
Mimos: Baralhos e carias para locar
talo. antilope, rapo-ia, marta, lontra.
Classe:
49
I : r.. 'Eli
tj &
vindo, cobra e cabrito
Artigos: Barallio!:, e nu tas para joftat
N9 828.087
Exprcs:,o
de
EncomenRequr•rerre:
Cl. ,sse: 41
das Guanabara Ltda.
pIraritcu, café. caN" i323. lif!
MOUS:
Local: Guanabara
cau. Óleos atmenticios, nóacs, laizão
Jlas:-e:
50
abatido, açúcar, mel de abelhas. amen- Serviços: Transporte de encomendoa. alp:ste, cebola, fruta e doces cris- das e carge.s em gerai; armazenas.cm,
talizados, enchova, carne de jacaré, tardt:trbluição e entrega
taruga e boi. trigo, presunto, tapioca
• •r
No 828.080
e
'"fg=
c vinagre

(luana

hr 828.075 .

•

° 1.770
Indúetria Drneileir'et

Canatuott

Requerente: Cameron do Brasil Válvulas e Equipamentos Ltda
Local: Guanabara
Requerente. Ouriço S.A. indústria
Classe: 8
Comércio
Artigos: máquinas para a indústria
Local: São Paulo
petrolífera e suas partes Integrantes,
Classe: 11
Inclusive válvulas de pressão
para
aço,
manuais
de
Artigos: Escovas
N9 828.081
uso nas indústrias

•,
Papéis e Artes Gráfleal
Requerente:
Companhia
Paulista
de
N 9 828.076
Britsgeirs
Local: São Paulo
Classe: 49
Artiu0-. Baralhos e cartas para jogar
Requerente Companhia Paulista de
N9 828.088
Papéis e Artes Gráficas
........Localg São Paulo
-papa Eunowo.33/37.fligri183
Classe: 49
CONSTRUTORA'
Requerente: Tennybon Raposo Com. Artigos: Baralhos e cartas paru jogar
Requerente: Thecdoro ti Cia. -Ltda.
e Representações
Locai: Guanabara
Locai: Guanabara
Ltda. '
Classe: 24
Const, o..1 C. E . R .
Classe: 36
Artigos: Rédea (de dormir) e outros
Local: Guanabara
Artigos: Calçados em geral
artefatos de frios texteis e de teciClasne: 3... Titulo
N 9 628.078
dos: adornos de pano, bolsas, bordaNv 828.089
dos, braçadeiras, brocados, cadarços
debruns, enfeites dr. pano, feltros para limpeza, franjas, laços, mochilas,
rédeas, rendas, sacas, saco1 pavios.
las, sianinhas, satachos, telas para
bordar, tiras. viezes e entretelas
INDUSTRIA BRASILEIRA r
N" 87. 0h2
çs•.:4
Affill•n••

NOBLESSE

SOSAN DALI AS

\
rin
70
>

IIÈ. • f•>.;.1k,•,?k

4t..*.W...'4,;•ip

,,ftAt•
• •-"• ,•"*•• n M4.,•):,
a
.4
•,*,*4
•*"•'<g•
.s".
. ,* . 4 ,' • tÀ

ntétiP
...*
•
•••
..i• .4. */ • , ';,*ft

Ri.-~*

*.4
. • ?••
.e.es•
‘ W1 9, :

etudra.tkát=1

Requerente: Ruzia Miguel
Local: Guanabara
Classe: 36
Artigos: Sandálias
N" 828.090

COMBINO
INDUSTRIA BRASILEIRA.

Local: Pardubico — Soratin Tchecoes-

lováquia
Classe: 1
Artigos: Anilinas organicas e substáncias auxiliares de fingimento para as Indústrias ttxteis e do couro

Requerente: Dr. Jorge da Silva
- Local: Guanabara
Classe: 33
Titulo

Requerente: . Comnanhia Paulista de

Local: Etlio Paulo
Classe: 49
Artigot 13ar3lhos e cartas para jogar

Requerente: Falei acão Nacional (10i
Jornalistas Profissionais
Local: Guanabara

Classe: 32
Artigos: Um boleVan inIurtsgo •

2.44
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.;

rr,
•

41,

k,

X* 823.101

Ne 81L103

FP 828.098
Vf

PERGAMEXT

coEs LTDA.
'

Iain • 491

Lotai: Guanabara
Ncm teAnzpr0sa
_
N"'s 828.932 Õ $28.033

, COMÉRCIO E INDOSTRIA;

Litda.

Requerente: Pergamex Coinãicio
Indústria Ltda.
Local: Guanabara
'Classes: 17 — 33 -- 33 — 50
T. de Esti:bal.:cimento
TERMOS DEPOSITADOS EM.
11 DE OUTUBRO DE 1887
N9, 828.104

•

• Of.61RIA BRASILEIRA

FORE BA -

!anuem/ter Ave ,Decoraçõea fatda . Requerente: Companhia
.Paulista de
e
Local: Guanabara
Papéis e Artes Orariam
Local:- São Paulo
- Classe: 34
..
Classe: 49
ikregos: da ciam
Artigos: Baralhos e cartas para jogar
Classe: 40
Artigos: da classe
Claase: 33
4111•••nnn••n
• N9 ' 32/1:094
=HA - Antiguidades: Artes.

Requerente: %dedada de ,ábastectmento de Bebidas Satélite Ltda.
Local: Distrito ~era/ . .
Classes: 41. 41 e 43
Titulo

FOTO

19

828.105

Artezanatos e Condizentes
Requerente: Elisabeth Mutinho de
Queiroz Vieira
.•
Local: Guanabara
Classes: 12-- 15 — 25 — 28 e 34

Requerente: M. Reis Barbada
Loorl: Distrito Pedeml
Clanes; 8 e 50
Titulo de Estabelecimento
119 828.105.

Titulo
/49 821.099

CIF
Requerente: Manoel &est:Intim ' de

SANTA

Neque:tente: Casa /Cense monas

a.

Ltda.

-

Laca!: Guanabara

Local: Estar le.a Pernambuco
Mame
Artigos: Congdadores, geladetraa,
babás frigorifica. etc.

Casse: 33. Tilado

N9 1128-140
Requerente: Compnbia Paulista
Papéis e da•tes _Grafi:aia
- Mo Paulo
dei
Classe:
•
Artigos: Baralhos e carMs para jogar
2;19 828.095

CLARA_

Êstrêla balvà

11% 112.103

• CAFÈ

(Sebastián Tbeoduro • Cabral
Local: ~bata

Waase:

Artigos: Discos Gravados

N9 823.201

Reverente:: Panificação é 'Cozdat-

St A R AN DÍ

tbria Senta Clara Ltda.
Looa1:. Distrito Federal

••

IN ze,robofire,terádtole?Ctes oicr;
Clame 41

•

Indústria Brosikira

I

b
B
eza • de troles; farinhas ~tinias,
frutas atcak naturais e crista11=d"
figos: cremes; massas alluscaticias„ Requerente: João Amaro Pletroboa
.
Requerente: Hennes Etisicorantes manteiga: Diek leadbs. ~San are"
Local: Rio Grande do Sul
$.A., Manes Stisssiroff A. G.) duras, gelatina, goiabada,, e geléias.
Classe 41
es Sweeteners
Artigos: Café_torrado e moldo.
Ne..828.108 c
Locai: Zurique), atiça
—N9 828.110
Casse: 41
Areiem Sacarina

1

, dtequerenite: Cesapanbia Paulista de
Papéra a Artes Ciriricas
Local: Sio Paulo - •
•
Classe: 49
Arttgos: Baralhos • enatas para jogar

Re 11211.0rt

ri tn../81

CESTA j",)0
OS INDOMÁVEIS

ELSEVIER

Requerente:
IL..: ;ersint a is•
chappij E1sevier Local: ,Amsterdan. /Iolanda
.94~-11S
.
Classe: 32

~tildo • lOsedea da Silva
Local: Guanabara
Sinal de Propaganda

.
~gafe Ltares,. Icarraia, seinsnArros R.,...w 'cate: So:redade de Abastesrevistas, periadicos. bnpres.os. eserl- watt. ell lgeb.leas Saliaitta L.
tos. calendário". agendas. I' ollsefr ce e •
Xocai: Erheribs Federal
er? 41. 42 e 43 - _.
catiketae, TOON e artlec% ele r•—•-•.nace:5o e ca•-•r-----1

-

"fren

•

-

.
.
Requerente: Ginsanni, Comun•ilo
•- Local: Rita Grande do Sul
•-.
Cace 32.
. -MIO: -Contaziti gaitai
1.••••n

DI.',R10 OFICIAL (Seçáo
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tie
••n•n•

N9 $28 lis

?I• 828.111

1n7 9 828.120

DOISEIAE,
*EQUIPE

,

j OS

1111118

' Ind. Brasileira

N' S28 .126

SACIM

Requerente:
-- S.•.:..
tenda' d Civ,s
Depositante: Malharia Ibirama
I4.
Cl .:.
Local: Sr.ta Catarina
Cl:: :ec 33
1•:
Artigos: Blut:., lusa o, boné, calça de ingre.sso e cie
•
p.:ra zmot. ;ó:s.
ea:ção,
•.. . •••,! • n•
•d!
Rtquerente: Ruben Cesar RO.Manzinl capa, cr:o:P.a. , chaptu. cueca, esto.a,
•e
,
gório, gravata, j: pana, 1u:iço. moa- Lis
u.. .
Local: Ria Grande do Sul
Requerente: EQUIPE — Produções
Classe 32
ta; . mela, paktó, pijama, pulover, rt lá° ixtra
..•::
Cin7mato3raticas
saia, sue:1:t?l., vestido
Artigos: Conjunto Min leal.
carc:-.
't
c'
111
Local: it:o Grande do Sul
bran.:r
1: n• it;23.121
N° 823.116
Classe 32
Tr....-.
•Ii.
Artiges: Filmes — produções
•
dacie e lisz,
.
cinematográficas.
cais. notas
rc‘c :s tiA
L.
" fl\
L.
N9 828.112

wrAmm...1.19À,
Requerente: José Martins Neto
Local: Goiás
Classe 41
Artigos: Café em grão, torrado
e moldo.
N9 828.117

Ararr.t.ào±
,
Indústria: Brasileira

Depositante: Jo4.1 Mendes & Pilho
Local: tiánta Catarina
CIS .,.se 43
Artleos: Agua na rural gaseificada,
água tónica de i quinino e refresccs
usados conio refrigerantes.
N9 I 828.122

KALI:PUHA
Requerente: Trio Lanches Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classe 43
Artigos: Lanches.
N9 828.113

TABORDA
Ind.. Bras.
Requerente: Izai ta° Taboi da Damas

Locai :Paraná
Classe 40
Artigm na classe
249 828.118

c( Aã.
COPELMA

Requerente: Comercial de Papel
Masson Ltda .
Local: IV° Grande do Sul
Classe 38
Artigos: Papel
••n•••

149 828.114

Ind. Brasileira
Depositante: Malharia Ibirama
Ltda.
Local: Santa Catarina
Classe 88
Artigos: Blusa, blusão, boné, cala,
calção, camisa, camiseta, camisola',
capa, ceroula chapéu. cueca, estala
glirro, gravata japona, lenço, manta, meia, paletó pijama, pulover.
sais, sueter, vestido.
ri, 828.119

*MM»
OS IROBICDTÁRIOS

Ind. Brasileira

Indústria Brasileira.
Dvositante: Je}ão Mendes & Pilho
Local: santa Catarina
Classe 43
Artigos: Agua • natural gaseificada,
água tónica de quinino e refrescos
usados como refrigerantes.
828
4-.123 e 327.124
---

lirr
C

FA!

Wtí
h19

SACIMIL SOCIEDADE
AS SISTENCIAL DE
CIVIS E MITARES
Salvador - Bahia
Requerente: Sacimil — Soc • I‘ dade Assistendia de Ci .:is e 'Militares
Local: Bahia
Clw se: 33
Titulo de Estabelecimento

N° 828.128

Requerente: Sachai! — Sociedade Assistencial de Civis e Militares
Local: Bahia
Citasses; .13 38 e 50
Sinal de Propaganda
N° 828.129

Cal W..nt
ei.
-.
""n Ma
Caí Wl
..3

CNCICLOPÊDIA
DOS HUNICíPIQS
DA BAHIA

Requerente: Mário Pfaccont
Local: 13abla
Classe 8
Artigos: Material elétrico, usadc• Para
Requerente: Edson Angusto Silva
montagens elétricas.
Local: Bahia
Classe 50
Classe: 32
Serviços: 13erViços de montagens e
Aplicação: Publickação Impressa seibre
Instalações elétricas.
todos os dados Geográficos, Histórica,.
Ifi° 828.125
Econômicos. Folclóricos e Turístico,
dos MunicipIos Bahlaaos

SACINZj,

NP 828.130

Depositante: Malharia irama
COASA
Ltda.
_1
Local: Santa Canalme
Classe 30
Artigos: Blusa, blusão, boné. calça, I Reqtrerente: Sachai] — Sociedade ~tenda, de Civis e Militares
Requerente: Luiz Carlos Garcia do calção, cam,sa, cluirseta, ecamlso a, 1
Requerente: Construtora e Pavimenta.
Local: Bahia
•
Espirito Santo
capa, ceroula, chapéu, cueca, estola,
dose Salvador S.A. — COASA
.
Classe: 50
górro. gravata, japona, lenço. manLocal: Rio Grande do Sul
Local: Bahia
pia_
°tient:acaso"
Ativldadeo
ta, meia, paletó, pijama, pulover, 1
Promoções,
Classe 82
Ci„asse: 50
1
Artigo: Cnjunto Musical
saia, sueter, vestido.
nejaasedtos e publicidades
Serviços: constrevies e pavio:e:mete

-r
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GRAPIUNA

,

' COAS A

"

Ind.Bras.

VIAGENS E
TURISMO
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big 828.141

149 828.147,
. . -

bOPEWA:

C.opewa Construtora e Pa41
-PROMOLAR SOCIEDADE Requerente:vimentadora
Ltda.
Local: São Paulo
PROMOTORA DO BEI
Classe: 50 lí)
Artigos: Prestação de serviços a Gabai
:ESTAR DO LAR
e execução de construções
1 Projetose pavituentarnentaçâo

Requerente: Grapiuna de Viagens e Turismb Ltda,
crente: 'Construtora- e ' PavimentaRjquerente: Promo/ar &dedada ProN9 828.148
Classe: 50
doma
Salvador
S.A.
COASA
motora do Bem Estar do Lar
Local:
Bahia
,.1
_,Local: Balda
Local: Bahia
Serviços: Organizações de excursões,
Classe: 33
n
reeePção e acompanhamento de turistas.
.t
Classe: 16
Titulo de Estabelecimento
- venda de passagens
•lkplicação: Material 'usado exclusivamente para construção e aclamo de
N° 828.142
— N9 828.136
prédios e estradas: alcatroados, argila,
azulejos, balaustru, batentes, blocos.
"-calhas de telhados, cimento comum, caiDISPENSA
PROMOLAR
bros, caixas de cimento, caixilhos, cal,
IND. masiLEIRA
chaminés de concreto, celunas,. cornijas
DO SEU LAR
de concreto, cré. divisões pré-fabricaSalvador
das, edificações pré-moldadas, esquadrias, estacas, estruturas, estuque, f6rSalvador/ Ra
Bahia
uro& frisos guichets,"grades„,imitações de
Requerente: Crozia Croraeação e
mármore, ipermeabilizadores, janelas lacagam Ltda.
drilhos, lageota,s, la'es. lambris, lamelas, Requerente: Dalicio Rodrigues Porto
Local: São Paulo
lixeiras, luvas de junção, madeiras, maLocal: Balda
Requerente; Promolar Sociedade Proakadame, manilhas: mármores massas
Classe: 50
Classe: 41
motora do Bem Estar do Lar
separa patedes, mosáicos, papel para f firGênero: Prestação de serviços rio ranaci
Titulo de Estabelecimento.
Local: Bahia
.I srar casa, parquetes pedregulhos, pilasde galvanoplastla em geral
Classe: 33
o ras de concreto, portas, portões, tacos.
Ng 828.137
Titulo de Estabelecimenis
&tanques de cimento, telhas, tijolos, tiaN9 828.149
para paredes, muros portas e janeN' 828.143
D
I
S
PENSA
• tubos de ventilação, venezianas vigas, vitrõs
IMPORIA

CRÓZIN

DO SEU LAR

Classe: 38
Feira - 8a
Aplicação; Para assinalar: agendas em
GDE:i~,C§1)1Gifil)
branco, bilhetes ,de ingresso ,e de pas.s
•
sagem, blocos para anotações, para cál- Requerente: Dalicic; Rodrigues Porto
.
•
toá:1: Bahia
culos, para correspondências, capas de
Classe: 41
kequerente: Promolar - Sociedade Pro.
'papel e papelão para documentos, car. Titulo de Estabelecimento
motora 'do Beb Estar do Lar
tões de identidade, cartões de visitas.
Local: Sabia
*cheques em branco, duplicatas, enveloNIP 828.138
pes, etiquetas, faturas, livros, comerciais
Cias'se: 33
esti branco, mata borrão notas fiscais,
Título de Estabelecimento
notas promissórias, recibos não impressos
•
N9 828.144
o..
•
••
ISI9 828,133
MACB•EITIE

(FESMEI. (

_

11PPIK-

•

• .•

Ind. Brasileira,

Reverente: 4...ontecções Luxayl
Local: São Paulo
Classe: 36 Artigos: artigos de vestuário, roupas
feitas-em geral inclusive calçados: nasgalhos, blusas, calças, casacos, capas,
chalei, chapéus, casacos de pele, gra.
vatas, jogos de langerie. luvas, lenços,
meias, penhoar, pulover, quimonoa, robe
de chambre, saias, aborta, atolas, taien.
'vestidos
n••nn•

N° 828.150

511 ERA
INDUSTRIA
Requerente. Cesmel S.A. Indústria e
,n0Elia"
•• Comércio
'
Tnd
Brasileira'
Requerente:
Malharia
Macbelle
Ltda.
.
Local:
Bahia
TRANSPORTADORA'
Local: Mo- Paulo
Classe: 5
Classe: 36
•
/Aplicação: Aço, alumínio e ferro em
-CONTINENTE r
Artigos: Artigos .de vestuários em geral Requerente Cerni Cia. Eletro Meclinl•
bruto ou parcialmente preparados
ca Industrial •
Local:, São Paulo
N0,828.139
N° 828.145
.r •
• Classe: 50
g.E Requerente: Transportadora Continente
FLOR DA. 4,GUA'
Artigos: Consertos de motores e de
Limitada
t
máquinas Industriais
NEM
Locai: Bahia
PROMO LAR
N° 828.151
• kequerente: Panificadora e Confeitaria
Classe: 50
Flor da Agua Funda Ltda.
Serviços: Transportes rodoviários, e
Local: São Paulo
"PEIZWAL"
serviços de entrega de encomendas
Requerente: Promolar Sociedade ProClasse: 41
Ind.
Brasileira,
I
motora do Bem Estar do Lar
Artigos: Açúcar, araruta, azeite, azeiLocal: Bahia
'1•10 828.134
tonas, biscoitos, bolachas, chocolate em Requerente: Peizsval Comércio. RepreClasse: 50
sentações e Importação Ltda.
pó, chocolate em tablete, café, doces
•
Serviços: Promoções, orientações, pla- enlatados, erva-doce, doces, farinhas de
Local: São Paulo
nejamentos, publicidades
trigo, farinha de mandioca, farinha de
Classe: 50
rasca, leite, manteiga, pão, queijo, re- Artigos: Comércio, Importação de Pe
-TRANSPORTADORA
N° 828.140
queijão
ças e Acessórios para Autos, materla
elétrico — elétro ,domésticos. telefõnhi
•
CONTINENTE
N 9 828.146
• bebidas e e:Matados
FUNDO .COMUM DE

Salvador- Ba

CONFORTO 'DULAR'

•Salvador-Bahia•
Aequercnte Transportadora Continente
- Untada
Requerente: Promolar Sociedade ProLocal: Balda
motora do Bem- Estar do Lar
Local; Bahia
Classe: 33
•Classes: 33 e 50
Serviço-á.: Transportes rodoviários, e
Titulo de Estabeledraenks
serviços de entrega de encomendas

IfITACOR
Ind. DraDileira

N° 828.152

r"idONOPLASTICO!

Requerente: Roberto Baladi
Ind. Brasileira
Local: São Paulo
Requerente: Monoplastico Indústria
Classe: 17
Comércio Ltda.
'Artigos: Para assinalar: tintas para s euLocal; São Paulo
•
rimbos, tintas para desenhos ,tintas para
Classe: 28
duplicadores, tintas .para escrever, thl;
Artigos: Tela ' Plástica
, tas para impressão e Untas para marcar

•

•
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N9 828.153

N9 828.169

"VISCONDE"
Ind. Brasileira

"SANTA CATARINA"
Ind. Brasileira

N9 628.166

No a28.172
" MODEC"
Ind. Brasileira

tnd,PEj
Retletra

Retinem:e: Nladt:c — Móve:s e
D e c ora t-ot. LI da,
Locai- si') Paulo
: 41)

Requerente: Indústria de Calçados Vis-

• cincie Ltda.
Lcx. al: São Paulo
Classe: á&
Artigo:: Ca:çados
1%1" 828.154

OONSULuU '2A.IdARA

'Ind. Brasileira
- indusitecinerentc:
trio e C:cum:Lio de R..mpas para ~iças Ltda.
Locai: São Piado
Classe: 36
Ardous: Caehe-ccds. calcinhas. calções.
camisas, chales, cueiros. fraldas, górros.
Japona.. meias, paletós, pijames, peitilhos, robes de chambre. toucas, vestidos,
blusas, bons. calcinhas, macacões
N" 828.155
FURXJANDISTRIBUI
DORA DE PRODUTOS
FARMACEUTIO OS
•
Regwrente: °demi! Furlen
Local: São Paulo
Classe: 33 — Titulo
N" 828.158

MADI AUTOMÓVEIS
Requerente: Manoel Diegues
Local: São Paulo
Classe: 21 — Titulo

Retpit n .r.;e: Rec.....deraslore
Santa Ca:anina LU:a.
1,cciti: S43 Paulo
Classe: t".0
Sei v•co: iterarei acno de

fi

ll

-

e

Lez,n:
Paitio
C1.3 se: 41

tia .

1...11

ihrçc, t. ••

as de ote':t.;
deus'. coutou,. 0 .• ir:v; ema
5,
cadcir;.
lia t..c...15rio. canta.
nona.: coanist... c
molas,
.1, n1•51.n:,S. en a C:0g
nu l o.% eriste t..:ans . ilivans. dorin.,..o.
•
n
f;
etutrda-lott:is,
guarda-roupas e poli:coas

N- ?28.1la

SANTA FILMEM
Ind. Bresile-lra
Regue- cote: 'Fran-p..1-(e e turbais?
Stutta Filmo:tia Ltda.
Locai: Sito Paulo
Clio::•e: 5n
Ser.' ^s: Trair p....-tcs e Tuti".nto

c„-:nteecto
Ltda.
• -ão Pauto
Chi nu. •'.0
1
.1 •
s.:mi-10es

Requ1. i.l
rt
•

:

N" 828.173

1.::-Or,;

"IDROVEDA"

Ind. Brasileira

• n .168

Requerente: Adcala Indústrias C;tt•
/nicas Paulista Ltda.
Local: são Peoio
.17.:JW2o ROSA"
esse: 1
Artikar, hb..csivos
abst
"GAIA"
Ind. Brasileira
ventes quhn:cos, nceZatos, ácido.s,
cctquerinti.
:
Lio
(..-ard
InchLtria
e
Ind. Mrftzileira
águas
aas urra mdúsiria,
Ccint:eio Ltda.
vaiadas para iiaiústria amoníaco,
Local t ao Paulo
911LICOrros.ihr us
h?nzina, ca.
Regia :y.911e. Ear e Lanches Ga
cl.:ss..: 22
tema. cánfora, eiNoureto, citratos. ca.i•
Limitada
Artigos:
Pias
te algodão, fios de li- ratos, cronuitt.s. corantes cittint;c4.15,
Local: Z-:ão Paulo
nhas para bordar, fios de cOnlaamo descorantcs
loduretos, tixi•
Classe: 41
para
telecagetn,
des. oxigênio
carretéis de linhas,
Artigos: Lanchr:s cie: Alice, mortadela, presunto, roz-bile, queijo, sala- fios na cel/Ile* para tecelagem, /1N 9 328.174
me, salsichas, lin g uiça, paio, pates, nha de costuitt, linhas para tecelk.gem, linhas para bordar. linhas pttra
chouriço e churrascos
cozerd, linhas para tricotar, fice
de rayon para tecelagem, fios de seda
MOBILIARIA
N 9 828.163
?.4 •.! 82a. l.2

fios para tecelagem. fios, Unhas e .ãs
para tricotar

" DRAYER h
Ind. Brasileira

NO 82:1.169

Requerente: Albert Ramoui
"A PRIMEIRA CALLocal: São Paulo
ÇA compRna t NA
Classes: 23 e 36
"TERES STAR"
Artigo:: Tecidos de algodão, tecidos
DUCAL"
de alpaca, tecidos de caroa, aparas de
Ind. Bresileira
tecidos, tecidos de casemira, tec.00s Requerente: dia. Paulista de Roupas
Local: São Paulo
de celulose, tecidas de cetim, tecidos
Clames: 23 e 36
Requerente: Yend... S.A. Comércio. Im- de crepe, tecidos de cretone, tecidos
rxpressito
de grtse, tecidos de gorgorão, tec:dos
port..cão c Exportação
N9 828.157

São Paulo
Classe: 8
Amigos: Termômetros
Lcx

208.15S•

"CAUCASO"
Ind. Brasileira
Requerz•ate: C. .;o C.oniérclo de
M
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 90
Artigo: Acolchoados para móveis, armários, 1-:erços, cadeiras de molas, cadeiras com rodas. cadeiras comuns, cadeiras p.aa estruorto. camas com inolas. camas conams. camiseiras. colchões,
coniuntos de .....eis criado-mudo, cristaleiras, clivans, dormitórios, guardacomidas. guarda-louças. guarda-roupas.
e poltronas
N" 828 .159

"SHAZAN"
Ind. Brasileira

de jerst tecidos de juta, linhakein,
tecid.s cic linho, tecidos de malha,
mu:selir.., tecidos de nylon, tecidos
de ramy, t2cidos de seda
N 9 828.164

"AZ FRIO"

Ind. Brasileira
Requerente: "Az Frio" Indústria e
Comércio de Produtos Impermeabilizanies Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 1
Artigos: Pasta em , ilsão asfáltica,

taita; e Wantiimex, vernizes, abemvent.es químicos, adesivos quimicos,
Itnticorrowivos, quimicos, benzinas,
descottottes quitnicos, corantes químicos, zarcão e thinner

Requerente: Tendo R.A. Comércio.

Requerente: Maria José Roditgut
Bastos
Local: São Paulo
Cla:_se: 83
Titulo
No 828.175

°LI"

Ind. Brasileira

•

Requerente: Pid • ti fk adora "LVP
LinVt :da
Local: São Paulo
c'a;!-e:
Artigos: Acucast. :rw. ;/14cias, baldes,
bandejes. bontiwnitic.'.. bules. cab`des,
qicANT?Tn
centre ci n
Ind. Dr:- :71.1eira
cenfe:tei cas.
espaghtlrierr,:
anua.
egp*ent:.
•.
1
re
y
.
1ocs, f t cir.!
Requerente: indústria de Cosmeticrs CO matas, tirei
s
.curas e
. e Pertiones "Kanin"
rn F
Local: São Paulo
riaste: 48
N. :.126t.176
Artigos: Inoilé. lutador, xampu. esmalte, talco, loção. creme para a pele
creme Para barbear, acua após bar"IRT730‘
ba. brilhantlaa, perfmn pastas dentifrícias. pasta depilatória óleo seInd.
31v21101ra
cante, óleo desodorante, desodoranRequeren te: Alcides Gaspar de
tes, cremes toar alizar. creme para as
Oliveira
mãos, cretne para o cabelo, pó
Local: São Paulo
desodorante
classe: 47
Artigos: Fluidos para isqueiros
NO 828.171
1;9 828.170

•

828.177

NY 828.185

"PISHING"
Ind. Brasileira

BAOBX

'uVICENIIP

Ind. Brasileira

,

SARO

Requerente: Vicenil Indústria e

Comércio' de Artefatos Plásticos
' Limitada
Local: São Paulo

Classe: 28

Importacão e 1L'itportação
Local: São Paulo

Requerente: Sart‘ Indústria 6
Comércio Ltda.
Local: São Paulo

Classe: I
Artigos: AcS.Ion em geral, ãl000ls,
aguarrás, amoníaco, anticorrosixot
Químicos, arsénico!, carbonatos em
geral. eloretos em geral. cwatitee tits•
fru" golv setes, esmaltes outtntoos, feno/,

Artigos: AnucG reirns. bacias, baldes
bandeias, bombon ieresi bules, cab l Requerente: Al:r&s Gaspar de Oliveira
Classe: 49
des, centra
cestos, eArtinn40Classe: 47
Arti go,: Mo,in.,te caniços. anzóis. r ftS, cem fmí meca
eouns. psvw.

:.ocal: São Paulo
Artigo:: Flu'do.s para Isqueiros

cotdas d tr!nn ;Ditar n .sca. linhtot
nata p' ^ar, rtd2: Para p e n ca 1"01.
artifick tarra'as vaeas para p...en

d- kr113. C5,"^"1^4^.-',r ."^"

tetras, gnr

111:”0"1,',1-1::•5

laeuk diezantes erloseoraz4es. varnizeit
laufiniceg

K's
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sal (fibra), sais minerais bruto, fibras marciais em branco, livros de conta.- alumens, ácidos, aCetona, absorvena
adidade, livros fiscais em branco, Mo- ica caumicos, adeattros químicos, ha*
de taxceis
cas para desenhar, blocos para es- ntwa químicos, and-corrosivos químlu
Cama: 16
'ArSigos: Alcatioaaas para constxu- crever. brochuras não impressas, pa- cos, removedores quimicos e papel
neliografico
çaesa tugia, preparada para constru- pel para cabogramas, cadernetas em
Classe:- 16
çoes, argamassa para construções, manco, cadernos escolariza caderno
Artigos:
Tintas
para Pare des, muro,
asfalto pa.a canssruçoes, azuiejos para desenho, caixas de papelão, caPortas
g
janelas, e cal pari conspara construções, balaustres para pas de papel para documentos, capas
truções
congruçao,, uaseraes para constxuçao, de papeiao para documentos, carteachapas para constsuções, Colunas ras de papel, carteiras' de •papellw,
N9 828.182
para construções, cornas, de concre- cartolina; cartões de identidade, carto, ore para conaauçoate, edificações tões de visitas, cartões e inbranco,
présinoluada.. eaquaarlaa estacas. cartões indicas, Cartuchos de cartoli,"NOVA ZELÂNDIA "
prepasadas, aa.a •oniaruções, estru- na, não de outras classes, chapas de
Sinas para cOnstru-iles. blocos pala papelão para fins diversas, chapas
Ind.Brasileira
Tintas e conassuçaes,, asa paa pavimenta- planográficas, cheques em branco, duR.equerente: "Metalcor"
Requerente:
Mercearia e Quitanda
- Vernizes Metalgráficoa Ltda.
00, calhas ue asa aaaa canento CO- plicatas. encadernações de papel, en"Nova Zelândia" Ltda.
Local: São Paulo
mura, caibros p..eii—aaus para OMIS- cadernações de papelão, etiquetas, faLocal: hão Paulo
unções, caixas ue amem°, caixanos, turas, fõlhaz de celulose, linhas de
Classe:. 16
Artigos: Tintas para paredes, Muros, cal para constiaçaas, cliaininaa'' de papel, Mias de papelão. fõlhas ínCaasse: 41
portas e janelas; cal para construções coriareto, mandistts, usaaascosa palpa dices, guardanapos de papel, rótulos Artiops: Abasass, auacaxi, mel de
Classe: 28
para forrar Cska i paedes divisorma de papel, sacos de papel. talão de ca- abaula, át110, itOuL)G113„ mascas acaArtigos: Tintas, esmaltes, lacas e inclusive para escrauaos, parquetes, bogramas, talão de ingressos, talão laje, ace-ga, açucas, agua°, acama*
vernizes para fins industriais
peças ornamentais de canana) ou gas- de passagens. talão de promissórias, ria, amaçaria, asneuaosa, animo aliClasse: 17
so, para tetos eapareaes, exceto' • da talão de radiogramas, talão de reci- meneiam, miga, aitenta, arro.., asArtigos: Tintas para carimbo, tintas classe- 25, estuque, Orais, frisos, gua bos, tuuetes de cartão, tubetes de pa- pargo,' assuma .avesa, • aves aoasicas,
para desenho, tintas para duplicado- cheta, grades, mistaeues de mármore pel, vasos de cartolina ou papelão, avelara atum, azeite, azeitonas, aleres, tintas para escrever e tintas para para construções, unpameabilizadarea livros não impressos, malas de pape- tria, anace, ano, alimentos para
L
marcar
de argamassa, .janmas, ladrilhos; la- lão, mato-borrão, notas fiscais, notas aves, a.pista, auiaaa, amendoaacebopromissórias, ornamentos de papel,
geotas, lajes, lambris, iamelaa,'
ceulaua, cereais, oevaaaa, ceva,
1V 828.1'70
rua para . consta:0Am, 'luvas da jun- papel absorvente, papel almaço, pa- cunha, cita, cheiras alimentamos, chisções para construçUes, manilhas, znár- pal alurainizado, papel celofane, pa- pe, cadimos, as:atascas, coalhada,
mores preparados pasa cor-ignições, pel crepon, papel carta, p
apel de os coco, oac,atnau, baias, carne de bapapel de linho, papel de sede, leia, banana, »anatada, banha, Da'I C,OF 'BENS." massas para parede:, pedregulhos pre- briosa
parados para coneausoes, pilaatraa papel encerado, papel estanhado, pa- tala, batinimas oertama, beterraba,
concreto, pisos, .p.acas para pavi- pel higiênico, papel impermeável, pa- lascoitos, 'margeia, bsacous, bosaeaaa
Irid.Bras4fleira` -- de
mentação, pedras p_eparadas para pel linha d'água, papel para desenho, bolos, bomauas, :manos, carne de caconstruções, portas, portões, prate- papel para ambas:lho, papel para encaças alimanacias, cacau, café,
Requerente: Cia. Financiadora de leiras, quando const-açõas, snodutos cadernação, papel para escrever. pa- brito,
caju, camaiao, ma ga,. canja, canjrca,
Bens` de Produção "Cofibenst i • betuminosos para csnstruções, pro- pel para impressão, papelão para caqui, caramooms, caramelos,
carne
Crédito, Financiamento e
dutos de base asfáltica, Boieiras para 'qualquer Sim, papelinhos para fins de earneíro, carnes frescas, seca e em
• Investimento
variados,
passagens
de
papel
ou
carportas, tacos, tanques de cimento, teconserva, castanaa, falsas abatidos,
Classe: . 4
lhas, tijolos, tintas pua paredes, mu- tolina, pastas de cartolina, promissó- arelco-fiulnaa aiunentleias, farinhas
,,- , • Artigos: Céra , de abelha, 'favos de ros, portas e -janelas, tubos de cols.- rias em branco, papel de radiogramas, ae
cereais, sarasnas de Mandioca, faabelha, núcleos de abelhas, açafrão ereto, tubos em uso exclusiva em recibos em branco, rec:plentes de pa- rinha
da mesa, farinha ae trigo, Iaem bruto, açorl (coral azul): em bru- construções, tubos de ventilação de pel, recipientes . de papelão, roseta de sisa,
alimensimas, feijao, feijoaaa, fera
to, , adragante (goma) e Xabruto ou edifícios, venezianas, s'aaamentos pre- papel, rolo de papel, talão de -Udefiambre, ligado, Sigas, tubos,
parcialmente preparada, agar-agar paradaa,para constsuaass, vigas pae- gramas, telegramas, em bsaneo, tu- mento,
cano de cophoa cogumelo, caem bruto ou parcialmente preparado, paradas para consteu,çao, vitrmas bos de cartão, tubos de papel, tubos flocos,
lorantes para sisunentos, coloraum,
- algodão em, bruto, algodão parcialde papelão, tubetès de papelão . conunno, corpposas, canclunentos para
quando construções, 'vltrôs (lISI • .
mente preparado, alizarina, almare' vitreaux)
alimentos, produtos alimentícios para
ga, (resina de arueira), em bruto,
Na 828.180
conservação de alunantos, couve, asaClasse: 25
•
ágata em bruto, água/ marinha em
va drops, cremes, Lutas cristalizadas,
broto, agUe.no, alabratto em bruto, Artigosasações, aibwas de fotografias,
doces cristalizados, doces, enchôva,
albulno, alcatrão em bruto, alexandri- apólices, árvores de natal, bandeaas,
'espinafre, essênc.aa alimentícias, ex"PROAGR.I"
sta em bruto, algas marinhas, caroço bibe/cita artísticos,. solas -artasacas
trato de tomate, extrato de catne, ex.
. de algodão, biotito, bog-irom dimoni- para árvores de natal e s.milares, bôtralo de fruta, ervança, erva-doce, tr..
taa suco 'de seringueira, para fabri- nus de decalcomanias, desenhos, di- Requerente: aProagri" — Projetos ralhas,
juliana, lagosta, laranja, latiplomas,
disputas,
disantavos
de
assoco-de borracha, borras, branco de bera
Agro-Industriais Ltda.
einios, legumes, leite de cabra, leite
leia( espennacete), pau-Brasil, altea, ciações, cluoes, etc., enfeites, artístiLocal: São Paulo
cie vaca, (m nata, em pó ou cons atabar em bruto, axabarina, ametista cos para árvore de nasal, enfeites asClasse: 33
densado), lentilhas, língua, ling-taça,
bruta, amianto bruto, amido vegetal tísticos (não ai/mentimos) para 130Titulo
lombo, louro, doces folheados, Lutas
escapulários,
escudos,
esculturas,
bruto, anil bruto, parte de animais
In
nau:a, secas em calda ou em conpara experlaida e pesquisas, Babadas- banquetes artificiais, bastos, cartas
N9 828.181
serva,
Subas, be.tesraba, fanadas, gageográficas,
cartazes,
cartões
postais,
-Plas animais parcialmente preparalinhas
batidas, garoupas, gelatinas
cópias
fotogralcas,
cõp-as
fsclichê,
das, aparae ou resíduos de vegetais
alimenticas, geléias alimenticlas, gertostáticas,
cópias
heliográficass
letreiou minerais, apatita, atanada, *abasgelim, carne de gia, giló, glucose,
to, azeviche em bruto, cõeo de babaçu, ros( excao quando aparelhos) manegoiabas,
goiabadas, gorduras alimentíquins
e
análogos,
mapas,
maquetas,
bagaçõe.s vegetais, balata bruta, baricias:gr-no
de bico, pastilha, petas abamodélos,
para
serem
cop!ados,
moetita, berrilha, barro, baseno, bauxita,
tidos, pessegada, aissego. pebtadas,
berilo, gume em brutm'boxigaa, blen- das, mostruários artísticos, obras arpeixes, pesas, pescados, piches, pi.
da, carbone, caelos em laputo cal em tísticas, obras de escultura, obrai de
menta do reno, malaguetas, etc. olbruto ou parelalmente preprados, casa pintura, papéis, estampas, estandarrnentões,, pipocas, carne de porco,
estatuetas, estereótipos,
• cos de cágados, alimpa (resina), mi- tes, estátuas,,pralinés, presuntos, maçãs, macarrão,
lambina, calcámos, ealcedõnea, calei- festões, figuras, demolias, flores artimand:oca, macatrao. manteiga, marta, calcopirlta, ealoosita, extrato' bru- ficiais; frutas artificiais, fotografias,
garina, marmelada, maesas
Wall. to de pau-campeche, cana da índia, gravuras, /lesmas, imagens, imitações
milho, mocotó, molhos
dm:ora em bruto ou parcialmente de flores, imitações de frutas.
mentidos; mortadela, mostarda, aspreparada, caolam em bruto ou par- ções gravadas para monumentos, se-bico, nabo, nozes, noz mor:cada, óleos
elannente preparado, carbonato bruto pulturas, etc., lápides gravadas para
alimentícios, ostras, riM, sal, salaou parcialmente preparado, carmeli- sepulturas, paisagens, pinturas ardameg
, salsicha, sanduichesa sardinhas,
ta. carmim bruto, carnaúba, corantes tiras, placas para residências, monusalga, sopasaearvetes. pudins, queijos,
vara tais em bruto, corirtdim em bru- mentos. 'sepulturas, etc., plantas de
produtos
pala, conservar
Requerente;
"Metalcor"
desenhados, prospecTintas a alimentos,alimsnCciste
ta, cortiça em bruto, cassiterita, ca- obras. psajetos
carne
de
rã,
toucinho, totos
de
fotografia
ou
desenho,
quadros
Vernizes
Metalgráfióos
Ltda,
sulo. cebo em bruto, centeio' espigado,
mates,
temperas,'torrões
artisticos,
fiscos
para
bordados,
rótuLocal:
São
Paulo
cera animal em bruto ou parcialmenelos; tortas - alimentiçias. trigo, carne .
Classe: 28
,
'
te preparada, chelita (minério), chi- los artisticat, 'santinhos, selos, suporde vaca,
te,s
artísticos
para
vitrinas,
taboleArtigos:
Tintas,
esmaltes
e
vernizes'
. • xuxu, 'arques
traz, chistos (ou xisto), cinzas, 01111para fins industriais
preparada, caulim em bruto ou par- tas, títulos, vistas paisagísticas, reNo 823.182
Classe: 17
cialmente preparada, tola vegetal em proauções de obras artísticas,, pratos
. •
•
Artigos:
Tintas
para
carimbo,
tintas
para
bruto ou parcialmente preparada, cocora pinturas ou gravações
para
desenho,
tintas
para
duplicadoJofonia, goma copal .em bruto, copra,
ornamentação
" BAHHC1 `8"
res, tintas para escrever e tintas para
•eopraol em bruto, coprólito em bruClasse: 38
marcar
to ou parcialniente preparado, cogul- Artigos: Agendas em branco, álbuns
•
Classe: 1
e eaqiiirana em bruto, coral em em branco, argolas de papel ou pape- Artigos: Dissolventes
químicos, mor- Requerente: Editora e Distribui ima
'
to, fosforita, lunar (terra). gale- lão, bilhetes de ingresso, bilhetes de
Janeiro Ltda.i oalas (minérios), crina vegetal, crio- passagem, bobinas de rapei, blocos dentes,. secantes químicos, anilhas,
Local: São Paulo
qteralcos,
thiniroperMeabillzantes
para
anotações,
blécoe
pata
cálculos,
. 11ta, minério de cromo. esmeril em
Chore: 25
das classes 16, 17 e 48),
para corra -pra' -aia, aros -de net (exceto ara
Artigos: Cromes, frnauraihae e est -mbilha' espato, euxenita, feldspato, lã blocos
indústria,
alvaiades
p
aoatiarMs,
pnwl
s
as
de
1.
-'
'c
tarai Mn bruto, ganga (minério), papel ou papelão
aãos indistra, corantes ratimlaos Paa de papel. desenhei co •ovidos para
enfeitar, in s .s poe • ti pa:
coleção ou álbuns
oa brilha onix bruto, opalis bruta, para
a indústria, emolientes quii2sicoss,
cartolina,
lenços
de
papel,
laass
co
•
kW& apirtério bruta silício, d..'
•
IS9 828.178

Quinta-faie a 11
emer
No 828.184

1JANZIRO"
Ind . Bras ile ira
nig:1.1ms . António tia As,..,ssit,
Barros
Local: São Piado
asse 50
Cl'
Género da At.vic:at i e: Corretasem
venda ::.• inahea da terceiros
aa' 828.185
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N9 828.190

749 828.194

"PIP PAP"INDUSTRIA E COMERCIODE CONDIMENTOS E
EM8gUrS ALIMENTI

;WISAWEJia

(aierentc: "Pif Par Indústri.
Comércio oe Csaidimentos e
Produtos Alinisuticlos Ltda.
Local: Silo Paulo
Chias. 41
Título

Requerente: Refrigeração Cari
Gomeis Ltda.
Local: PS° Paulo
Cai,..‘se 3
Artigos: Aparelhos de ar refrigera': dos, geladeiras. aparelhos de refritgeração, ventiladores, sorveteiras e
balcões ,frigoríficos

N9 828.191

23.196

"VAIES5A "
Ind. Brasileira,

N9

828.203

COMÉRCIO DE ENPEI
V#FEE Arag Ãms
RIO is
Requerente: Margareta Ferentzt
Local: São rsillo
Classes 25. 28 e 38
Titulo
N9 823.203

NUTRILABOR -INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA..

.teçuerente: Valeska Produtos
Alimentícios Ltda.
Local: São Paulo
Requerente: NutrilztUor — Industria
Classe 41
e Comércio de Alimentos
Requerente: Produtos Alimentícios
Limitada
Artigos: Queijo, doce de leite, reSorvet-Jhow Ltda.
queijão, manteiga yogurth, leite,
Local: -o Paulo
Local:
São Paulo
salame. Salsichas, mortadela, presunClasse 41'
Nome de emprésa
tos, roz-.bifes, tOucinhos, carnes verdes, linguiças, chouriço, banhas e
Artigos: Sorvetes
patés
No 828.204
N9 828.193
IN191 828.197
r

' I SORVET.SHOW Ind. Brasileira

Requerente: António de Azevedo
Barros
Classe: 33
Insígnia

tgl!' Brasileira

..emierente: Laur. Knud.sen do
Brasil Ltda.
N9 828 188
Local: São Paulo
Classe 8
I
Artigos:
Acendedores,
acumuladores,
ITIV
PR asAeirs. aparelhos de ar refrigerado,
apareInd.
lhos de refrigeração, aparelhos refrigerados, baterias, bobinas, chassis,
chaves automáticas, chuveiros elétriRequerente: Clementina Montebello cos, chaves elétricas, liquidificadores,
Local: São Paulo
mostradores,
rádios, sorveteiras, tele•
Classe: 4
visões, toca-discos, tomadas e
Artigos: Cal colorida para fina artísventiladores
ticas em bruto ou parcialmente
Classe 50
trabalhada
Artigos: Representações
N9 828.187
N9 828.193

a''
N.as£ leira

Ind.

NUTRLABÕR

rtequerent c: Indústria e Comércio de

IND. BRASILEIRA
Refrigerantes Bicão Ltda.
Local: São Paulo
Rsquerente: Nutrilabor — Indústria
Classe 43
e Comércio de Alimsntos Ltda,
Artigos: Esséncias para refrigeranLocal: São Paulo
tes, guaranás, refrescos em geral, refrescos em pós; refrescos em xarope,
Classe 41
refrescos liquides, refrigerantes, so- Artigos: Para distinguir carnes em
das e xaropes para refrescos
,/••n•n•n geral, linguiças, lombos, mortadelas,
paios, presuntos, salames, salsichas,
1g9 828.198
xarques, atum, camarão, bacalhau,
mariscos, condimentos, conservas
alimenticias, massa de tomate, óleos
" JUSALVA
comestaveis, sal, açúcar, café, mate,
manteiga, cangica, arroz,
Ind. Brasileira, margarina,
mostarda, feijão, cereais, farinhas,
Requerente: 'Madeireira nula&
raassasa liraenticias, pimenta, vinaaa
Limitada
gre, laticinios, leite condensado,
queijos, cremes, requeijão, baunilhas,
Local' São Paulo
geleias, frutas sacas, cristalizadas •
tit
R. G.
lasse 4
em caldas, rações para aves e
Ind.
animaia
Artigos: Madeira em bruto
Marcia — Indústria de
Requerente: R. t*. avinienti10 e Requerente:
N9 828.205
Embalagenn Lida.
N9 828.199
Terraplenagem Lida
Local: São Paulo
Local: :.3:10 Paulo
Classe: 50
Cias,e 38
DO PROFESSOR "
Artigos: Prestação de serviço de: PaInd. zrasileira
vimentação e terraplena:rem
Artigos: Caixas o.. papelão. capas
de papei para documentos. cartolina,
Requerente:
. Chaveiro e Eletro
ca , rshos, dcPartolina. malas de paNo 828 188
doint.•tico "tio Professor' Ltda.
' NO. BRASILEIRA
palito maletas de papf ,lão. panl '?ara
rubnCho tubos de papei, tubos de
Local: Sáo Paulo
IMOS de cartolina ou paRIGA
Cla...se 11
i)' ao, copos de papelão e pratos de
Requerente: Kozi Endo
Ind. Brasilellet
papelão, sacos de papel
Artigos: Chaveiros
Local: São Paulo
N" 828.195
N"
828.200
Classe 8
Requerente: Higa — Decorações In11 Plvt.ix ----dústria e Coa:areio Ltda.
Artigos: Ampernnetros. voltímetrOS,
Ind. Brasileira
reguladores de voltagem e
Local: São Paulo
"CAMPO BRASIL si
transformadores
Classe: 40
Ind. ..Brasileira
Artigos: Bancos. banquetas. berços,
N9 828.206
Requerente: Cirúrgica Planalto
bl ombos. cadeiras, clivam. escrivaniRequerente: Casa de Carnes Cau.po
Limitada
nhas, gim . 1a - roupas. rotartia - nuens
Brasil
Ltda.
mesas. poltronas. estofadas c's não
Local: São Paulo
Local: São Paulo
sofás. Sons -camas. móvel, para
decorações
Cla.sçe 10
piasse 41
Artigos: Cintas abdominais, abridoArtigos
Carnes verdes
N" 828.189
res cirúrgicos, agulhas de injeção,
aparadoras cirúrgicos. aparelhos
$9 828.201
'ortopedicos, aparelhos eletro-diagnósticos, bisturis, bombas para uso na
Reqm rt fie: Leurs Indústria o
.medicina, calçados cirúrgicos, 'd ilata1 ZARDETTO
0 ASGAL
•
Comércio de Calçados
dores
cirúrgicos,
aparelhos
de
ou
Ind. Braslieira para massagens, bõlsas para uso na
Limitada
Ces".erant
Rr ar!
AÀtin
E.stabelteida em São Paulo
in ,facina, caleadores cirúrgicos aliaLim:tarls
Requerente: Madeireira 'Lardeia,
relhos
de
radioterapar
pot
ta
Classe 38
Limitada
S:.a Paul
cirúrgicas máscaras, para atia::1-,
Artigos:
Indústria
e comerem do
nnstramentes edontolósicos. apsralhos
Local: São Paulo
33
Cai ,,se
calçados para homens, senhor s e
de ou para ra:es ipfrasveime,has,
Classe 4
a,.
crianças
tnbos para f,ns med :eir
Artigos: Madeira em bruto

Ningte ilera
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Nit 828.213

N9 628.207
1

'BRIZA T S

•
Brasileira

TIRESMALT

Ind. Bras ileira
Requerente: Acrilex Indústria e
Comércio de Tintas e Plásticos
Locai!? SãootPaulo
Classe 48
Classe 48
Artigos: Removedor dem/nafta para
unhas
149 828.208

149 828.214

DETROIT

Ind. Brasileira

.1

Requerente: Neusa Della Ruas Local: São Paulo
Classe 48
•
Artigos: Artigos de toucador 'e perfumaria em geral: - almitcar, agua de
beleza, água de lavanda, igua fadai,
água de colónia., armiunos, água
de quina, agua de rosas, agua de
alfameza, batons,: cosméticos, cremes
para barbear, cremes para a pele,
carmins, esmaltes 'para *inbac, pós
de arroz, líquidos para ondulação
permanente, sabões e sabonetes, loções
para após a barba
'N9 828.214

•

Janeiro
145

de 1968.

828.224

BRIM= u
..Lna 2wasi1eire

Requerente: 15achistria e Comércio
de Balas Detrolt Ltda.
Local: São Paulo
Classe 41
Artigos: Balas, bananada, biscoitos,
bolachas, bolos, bombor" caramelos,
confeitos, doces, doces cristalizadçs,
frutas cristalizadas, goiabadas, rijar• u.elada, pecegada, pudins, sorvetes
149 828.219

Requerente: Malharia Mascote S.d.)
Local: São Paulo _
Classe 22
Artigos: Pios de algodão, fios do
linhas para bqrdar, fios de clinharao
para tecelagem, °anatais de linha,
tios de celulose para tecelagem, linha
de costura, linhas para bordar, linhas
Para coam', linhas Para tricotar, fios
plásticos • para tecelagens, fios de
rayon para tecelagem, fias da Oda,
tios para tecelagem, fios, linhas de
para tricotar
Classe 23
2 XIC
tnastria Brasileira
Artigos: Tecidos de algoaáo, tecidos
Ind.
de alpaca, aparas de tecidos, tecidos
Requereste: Laboratório *Astr
de caroá, tecidos de OaSemIra, tecidos
Limitada
Requerente: Egydio Ivo PavarettO de celulose, tecidos de cetim, te01003
Local: São Paulo
de crepe, tecidos de cretone, tecidos
Local:. São Paulo
Classe 3
de gase, tecidos de . gorgorão, tensos
Artigos: Ump roduto farmacêutico,
de jersey, tecidos de juta, linhagem,
Classe 41
usado contra eczema
tecidos de linho, tecidos de malha,
Artigos: Café em grão, café em pó, issusseline, tecidos de d%oll. tecidos
IND. BRASILEIRA
café solúvel
N9 828.209
de ramy, tecidos de séda,
Classe 38
149 828.220
Artigos: Anáguas,, aventais, blusas,
blusões, botas, cachecols, calças, calcinhas, camisetas, camisolas, casacos,
Requerente: Perfumaria .PrancerA
ceroulas, combinacões, acham" lenLimitada
ços, famas, "maillots" meias, souLocal: fflo Paulo
tiens e vestido
s
e
Classe 48
Artigos: Sabonetes, perfumados, pó
N9 828• 225 .
de arroz, talco perfaasate, ruge,
bateis,
lápis
'paia
maquilage,
óleos
Requerente: "Proagri" _— Projetos e loções para o cabelo, cremes e poANGIg$
Agro-Industriais Ltda.
; Sad. TBrasileira
madas
para
a
.
pele.
desodorantes
de
Local: São Paulo
uso pessoal, essências, extratos, briClasse 3$
lhantinas, cosméticos para a pele,
Requerente: Dooerla e Bombo:dere
Artigos: Insígnia Comercial
maquiagem, fixadores para -o cabelo
• AngPs Ltda.
Requerente:
Domingos
Piva
e
cremes
para
cabelo
• Local' São Paulo
149 anulo
Local: SM Paulo
Classe 41.
1.49 828.215
Artigos: Bombons; bolos, balas, bolaClasse 41
chas,
caramelos,
chocolates,
'uLEALCAR:
Artigos: Massas alimenticiae
drope, goiaba, marmelada, pecegada,
maria-mole, pé de moleque e mel
149 828.221
Requerente: 91..ea1car" — Adi:cunho828.226
tração de Bens Ltda.
•"PAÇOS DA SERRA
Local: São Paulo
IND. BRASILEIRA
Ind. Brasileira
•
Classe 50
Artigos: Admtuistração de bens inoxnd:
veis, Imóveis e Valores; admIntãrsoão
Requerente: Bar e Lanches Paço$
e planificação de constaciost Pronta
Requerente: Uruguaiana Padaria
da Serra Ltda.
-çlesdvnaór;~eiás
e Confeitaria Ltda.
Local: São Paulo
planejamentos; participae5es: emLocal: , São Paulo
Requerente: Podia — Indústria
preendimentos; Imobiliárta; propaNacional de Posfatizaçâo Ltda.
Classe 41
Classe
41.
ganda e publicidade Artigos: Pães, biscoitos, bolachas, Artigos: Lanches de Ancha, morLocal: São Paulo
agias-doces, queijos, doces, panetones, tadela, presunto, roz-bife, queijo,
N9 828.211 •
Classe 1
sorvete e café
salame, salsichas, linguiça, paio, patês, Artigos: Posfatização
e tratamento
chouriço, churrascos
química em peças
149 828.216
13AR AZUL
33raai3eir—a'
149 828.222
149 828.227
intt : 4.pataleire
Requerente: Raymundo 31. P. Almeida
" AREINHA "
Local: São Paulo
.
Ind.
Brasileiree
Cisme 42
Artigos: Aguardente, aperitivos, anis,
Requerente: Ratas Indústria e Ca;
bitter, brandy, conhaque. cervejas,
,,mércio de confecções Ltda.
tem" gmusbal, whx, 0Marek trutas
Requerente: Espanital
Indústria
Local: São Paulo
com álcool, vinhos, vermontes, vinhos
e Comércio de Artefatos de Borracha
espumantes, vinhos quinados, vodka,
Limitada
•
Classe 38
MD. BRASILEIRA
Requerente: "Pearl-aaces" — PAIttutoS
Local: São Paulo
Artigos: .Anáguas, aventais, blusas, •
whisky
_abes, botas, coche-cola, calças, calClame 38
Requerente: Panifioadors, Pior
149 822.219
cinhas, camisetas, camisolas, eaaae08. Artigos: Anáguas, aventais, blusas,
da Nazareth Ltda.
ceroulas, combinações, echarpes, len- blusões, botas, cache-eols, calças,
Local: São Paulo
ços, cuecas, • "maillots" meias, sou- calcinhas, camisetas, ~Bolas, casaPEARIp-MON\_,
tiens e vestidos
Classe 41 . cos, ceroulas, ct.mbinações, echarpes,
Artigos: Paes, biscoitos, bolachas,
Ind. Brasileira
;lenços, cuecas amaillots", meias,
pies-doces, queijos, doces, pane14' 828.223
soutiens e vestidos
tonta, rvete e café
• Quimicos Ltda.
Local: São Paulo
. . 4/ PAUSZOPLAS 4.
149 828.229
828.218
Classe 48
Indo Crasileira"
'Artigos: Artigos de toucador e perv;
•
fumaria em geral. ~luar, égua de
" NORBASP "
.5
ZAVARETTO
Requerente: Paustoplas IndOsuas
beleza, água de lavanda, agua fardai,
Ind.
Brasileira
13rasileira,
água de colónia, arminhos, água
e Comércio de Plásticos Ltda.
de
rosas,
apua
de
gua
de quina, á
Local: São Paulo . *- s
Requerente: ~bago Central da
alfazema, batons, cosmaticos, cremes Requerente: Egydio Ivo Pavaretto
Compras e Serrim 13/C
para barbear. cremes para a pele,
Classe
28
Local:
São
Paulo
Estabelecido em São pauto
carmins, esmaltes -Iara unhas. pós
1.,
Artigos: Mangueiras, -tubos,. Peng.
Classe 41
de arroz. liquidas para ondulacões
• tft:se
permanentes, rabões e sabonetes, Artigos: Café em grão. café em 116, coadunes, falhos, esguichos, correias,
Compras e serviços
aoiuv
espana
»Me para apela a caiba
:

EtlestoaLINA

Brasileira

CHEVERNY

1

.

C E II r E N
INDUSTRIA BRAS ILERA

URUGUAIANA

79W1 1ra

F1...OR DA
NAZARETHL'

ir r

N9 828.228
' AREIA "
Itla. Brasileira

N9 828.2,33

/

" SXO PEDRO\
,Ind. Brasileira

b_equerrnt e: Seristiberia Si•-o Pedro
Ltda.
Estabelecido em São Pau:o
Casse. 16
Artigos: 1,orzas- trás; jruuSas; par-.
isecae.: suando de
L3ea . Pra`..e
ceinstruçoss: baseias:, para censt.ru •
blu or.s,
, • ..;as,
ções; grades; tasi,:: soleiras p:11
ca,acg-, eucer,', ce..
portaa e ar r ssalfai, pisa:;
uca:a
1(3 I'<:
rouln-;.
—•
- ••—
•-N:e-,1,tuos
staisis,s
npz1ilot.5", ia,
N9 13:'4
N 828.24

Rezuerente: nipmwal
In ciSts aia
• Comércio da Aliciais:: cie Bo:sicna
Limitada
L•es': São sssio
•
Ciasse
Art'ams. /sra'a alas. a v21:1..1'.,

RETRAZI "
Ind. •brasileira
"

0 5ANTA MARIM2L -

• Ind. Brasaleira
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Quinta-feira 11

~quarenta: Retrau anvinientatiora
Cl:
Ltda.
— CoRequerente;
Estabelecido eia Sito Paulo
mercial Inipci l adora Ltda.
Clie:se 50
Estalte'se ittu CIII Sao Patim
Artigos: Pavimentação de. rua, e
Cirt.sae 38
asfalto
Artigos: Asis icias em branco; albuns
,em branco; lassa; para escrever; carT
g
e
823 237
tões de vialists; folhas de papelão;
falhas de celulose; isitarcianapas de
papel; lenço. de papel; mata-burrão;
bobinas de papel; caiaria de papelão;
EVANDRO "
papel almaço; papel de sada; papel
Ind. Brasileira
para impressão: copas de papelão;
pratos de padelão e papel para balas
17tequerente: Evanctro Chaves
--• • • Estabelecido em Sáo Paulo
N9 828.231
Classe 36
Artigos: Calçados
n ORGANIZACX0 CON
N9 828.238
TLBIL MONÔMENTalr,

N's 823.242

119 828.247

' "DACAJd

"
Ind. Brasileira

•

Requerebte: IndtÁ tria e Comercio de Requerente: Bar e Lanches Pássaro
instrumentos Musi sis Decaio 1.te.a
Azul I.t.da.
Eat;:belccido e O :iáo Paulo
Estai:alceie& em São Paulo
Ciusss 9
41
b; rijos; ha
Arlaaos:
mu:se:tia: resteis:ais; isaisa:• ; sasza • Lanaltes de: /inche: mera-ai-ia; prcitholaa;
ias: a ru aIC. u n r • • z3all!.1: queijo; sa
:as: , • * 1':1 Gr.cir0: asts irisa rialieniss aues •aa: cotamua cepa t1 tIL .:1•5
.
_
rra-set a s ;
•: vi n Ant y, .';
co;.;..os
I t) .

*Je

AVINO

828.'213

C !......1

"BPOOKIIN
Ind. Brasileira
Requarente. Sitjaklia Indústria e (.
rnerelo de Canftaçõaa Ltds.
Estabelecitin em São Patdo
. Classe 36
Artigos: Anása43s; aventais; isluass,
blusões; botas: cavile coLa calça,
calcinhas; camisetas: cairisolas; casacos: eeroulasjiermibinmes; eel.er.
Inaillots; meias;
Pes : cuecas.
soutieus e vestidos
• ------•-•
Na 828.244

WIDINA "
Ind. Brasileira

Lime s.
n
Lacsl.
•
Artigos: Abacate, a

'

na na, gidal.,:ts,

alç ii•Sa 2aa

AIRHEL
1nd, Brasileirr.

.

Requerente: Coai, a. ¡is &lido,/
Locai: San J . isto
Cia'.' Sr,
Artigos: blusas, rai„. or.'N. r ilçados,
ças. camisas 'capas. ciasss
çôes,

gravai:Is.

15.

'inaiilots%

iseatarente. Widinta -- Material de meias, munias. mia ase- "soutiena".
ConStrução Ltda.
"swea tua - , iss aios
Estabelecido em São Intuiu
Ilasatierentas Crema & Aguiller latdo•
2.9TSUICA
SHOJI
DO,
Clasae 16
N" 828.231
E.stabelecido em São Paulo
Artigos: Poi tas; vitriSs, telSas; tijoClasse • 33
Ind.
Brasileira'
lo:.; argila preparada para construTitulo
RANAZZINA
n••nn•n•••
ções; calahs; telhados: cimento toR
equ
erente:
Otauka
Shoji
do
Efrasil
mum;
cal
para
construções;
caibras
N9 828.232
Ind. Brasileira
Importação e Exportadora Ltda.
preparados para construções; lajes;
" GAROA"'
Estabelecido em São Paulo
lambris; manilhas; mosaicos; parRequereis e:
: ri .; c.a Artlsurn
Ind. Brasileira
qiietes; pisas
Classe 50
Ramm;zina 1.1 da .
Importação e exportação de produtos
Local: São Paulo
1419 828.246
em geral
Classe: 16
Requerente: Cia. Ousianazes de
Artigos: Caixilhos,
l
t•ruPapel
N9 828.239
turas para con.struções, janelas, porEstabelecido em São Paulo
tas, portões, vitrOS
Classe 38
Artigos: Papel higiênico; agendas em
N'? 828.252
branco; bobinas de papel; blocos para
001104
desenhar; blocos para escrever; caLUGESAN COM.DE
demos escolares; brochuras não im- Requerente: Conceição Faredida
rna:
pressas cartões de visitas, caixas de
Vasiliou
AREIA E PEDRAS
papelão, envelopes; %lhas de celuEstabelecido em São Paulo
-Suo Paulo lose; afilhas de papel; failhas de papeRequerente: Indústria e Comercio cie
Classe 36
lão; mata-borrão; papel almaço; pa¥aterial Elétrico "Rasquitil" Ltda.
pel de carta; papel para escrever; P a- Artigos: Anáguas; aventais; blusas;
Estabelecido em Silo Paulo
Requerente: Lan:i Geraldo
pel para impressão; papel para qual- blusões; botas; cache-cols; calças;
dos San!os
calcinhas;
camisetas;
camisolas;
caClasse
8
quer fim; copos d epapelão
Local: São Paulo
•
sacas; acoutas; combinaçõea; achar- Artigos: Aparelhos de ar refrigerado;
pes; cuecas; lenços; mallots; meias; aparelhas de retrigernçao: aparelhos
Classes: 33 e 16
N9 828.234
soutiens e vestidos
refrigerados2 chassis: chaves ausomaTitulo de estatui !cimet11.0
ticas: chuveiros elétricas; chaves eleN9 828.240
tricas: liquidificadores; nichos; sorN" 828.2',3
" TEISTEX
asneiras: televisões: toca- dist' ss; toInd. Brasileira
madas; ventiladores: baterias; aspiradares de . pós: máquinas de lavar
" ERASMO
'requerente: Teistex — Acessórioe
legumes:
torneiras automáticas; abaBANDEIRANTES a,
Texteix Ltda.
Ind. Brasileira
jures; bules elétricos
Estabelecido em São Paulo
IndtlAt - 4, P---41(,4,-a
Classe 6
. • N9 828.21S
Artigos: Aces.sorios de estiladeiraa de Requeente: Bar e Lanches Erasmo
lios prateados; maquinas estampadoLtda.
tas; máquinas de fabris; maquinas
Requerente: J. 1. Pinheiro
Estabelecido em São Paulo
OS PANTERAS 67
torcedoras; máquieas de bordar; matocai: P•uana,
Classe 41
Ind:
quinas de coser; máquinas de costu- Artigos: Lanches de: Aliche; mortaClasse: 41
ras; maquinas de fincar; maquinas dela; presunto; roz-bife; queijo; saRequerente: Waidemar Duni°
Artigcs: Fitba. filrik), galrem crente
de pregar; maquinas de binar; fios; lame; salsichas; linguiça; chouriço;
Estabelecido em São Pauto
de milho. cansita, a.?naiquinha, gers
friumidores de maquinas de costura;
patas; paios e churrascos
men de milho. milho a granai e crit
lançadeiras para máquinas. pentea.Classe 32
saco;
dores de teares; rolos partes de maN9 828.241
Conjunto vocal e musical; prosaamiat
quinas; rotativas; teares:: turbinas
de televisáb; programas radiofónicos;
N9
828.254
•
jornais e revistas
"RIOPRETENSE
N9 828.235
Ind. Brasileira
N" 828.248
" LEVA-LEVA
1
O IIIINIX) DAS LOUÇAS •
Requerente: Cerealista Illoprei alise
Ind. Brasileira
PROMOVEMOS
Ltda.
Classe 41
Requerente: PromovemOs S/C
Restuerente: Comércio de C 1:i adoS jArtigos: Arroz; talião; batatas; fariRequerente: Cury & Filhos Lt,da.
Limitada
Leva-Leva Ltda.
nhas; féculas; farinhas alimentícias.
Local: Paraná
Estabelecido
em
São
Paulo
Eatabelecido em Silo Paulo
de cereais; fubá; café; chá; cebola;
Classes: 11 — 14 — 15
Classe 36
Classe 32
•
alhos: lentilhas: ervilhas; grito de
Titulo
Publicidade
Artigos: Calcados
bico
LAI ladrias,

MN/.

1

N9 823.259

.aCROZAD.A•

a SORVETERIA YA-YL •

Requerente: Pada! 31 Cia. Ltda.
Local: Paraná,
•
Classe: 43
.
Artigos: Azuas mineral natural ou
artificial, água-soda, mela limbnada,
piaram, refrescos e frutas naturais
au de essências de trutas, xaropes
para preparo, de refrescos
,

•

10

328.258

3iesaamoriz.4
.)

o-

•

-

.255
19 828

Indústria Brasileira

[nd. Braelleira

4

-Requerente: Harmonia Imóveis Ltda.
Local: Paraná
-

Classe: 30
erviço,s: Compra e venda de imó-

veis em geral; lotearacntos, adrain:stração de bens, hipotecas, incorporações, por conta própria oki de terceiros, avaliação e mediação de Imóveis
N9

828.257

••n•

• Local: Paraná •
Classe: 21.
Sinal de propaganda
N9 828'.258 •

Requerente: Vicente Mareee
Local: Paraná
Classe: 41
Titulo de eataoelecimento
N9

828.360

Classe: 23
Titulo
NQ 828.281

N9 1128.283

•

Requerente: Vicente mansa
Local: Paraná
Classe: 41
Artigos na classe
119 828.284

Artigoe; Móveis para consultórios, eaAsas, escritórios e indústrias a saber:
'mesas, bancos, cadeiras, prateleiras,
armários, scVs, camas, guarda-roupas, • berços. penteadefras, ropeiras,
prateleiras c//visionais, poltronas, bufes, colchões, travesseiros e vitrinas

Classe: 50
Artigos: Prestarões de serviços para
fundos nAtilus de consórcios de bens
móveis, bens imóveis, Mas duráveis,
valóres ,e titules
•N9 828.5e8

•PROVEND_A
Ind. Brasileira
Requerente: • "Proaenda" Promoçao
de Vendas Ltda.
.
Local: em Paulo
•
Classe: 38
Artigos: Calçados para homens,
senhoras e crianças
'
.11.n
N

Itequerente: Alcides Mário
Local: Paraná
, Classe: 28
Artigos 44 alam

N9 828.270

• CHAVANTES
Ind. Brasileira
Requerente: Empório Chavantes Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Substâncias e produtos alimenticioa em geral, cereais de toda' as espécies, 6:eaa • banhas coesestiveis, ali- ,
mentos enlatados, frios e defumados, leite e sem derivados, doces em geral. Iratas frescas, sécas e crlstal:eadas
N• 828.271

• GEP
Ind. Brasileira
Requerente: Gráfica Editora Penteada
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: tornais, revistas, estórias em'
quadrálhos, álbuns para figurinhas, IIviva, almanaques. puhlicaÇoes impressa'
ca geral
•

II 828.272

EVER SET
•
Ind. Brasileira'
Requerente: Ever Set.> — Indústria
e Comércio de Perucas Ltda.
Local: Mo Paulo
Classe: 48
Artigos: Perucas
'o*

N• 828.273

A J-A
.
- Ind.:. Brasileira
Requerente: Al as — Importaçãe
•t
e Exportação Ltda.
•
• Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Serviços de importação e exportação de matérias primas ege gerei. para a indústria- e produtos
Manufaturados
N9 828.287

Requerente: Indaistrra e Comércio

9 48.263

Requerente: Brasão — Peças e Acessórios para Automóveis Ltda,
Local: São Paulo
Classe:. 11
~nue 3R,1331-ertta
Artigos: Acessórios para autos: Caloria,
frisos. quebra-sol. Para-choques, supor»
Requerente: Magister — Comércio tes
para-choques, molduras, estribos, elmo
e Empreendimentos Ltda.
çanetas, puxadorea e fechaduras
Local: São Paula

Moveis
810. ointomfa

IND. BRASILEIRA

N

Ind,BRígãgileira

Classe: 8
Artigos: Motores em gerai, máquinas
operatrizes, máquinas ;ndustrials, máquinas de costura e máquinas de lavar
.
rourss
Classe: 3
Artigos: P;efrigeradores, liquidificadores, batedeiras de Mas ventiladores, exaustores, aparelhes, de rádio e
televisão, máquinas falantes, gravadores de som, projetores cinematográ•Requerente: Ricardo .4310nligasi
ficos, citmeras fotográficas, panelas
ComPanbla
de pressão. telefones, tora-discos. sorLocal: Paraná
veteiras, extintores de incendi°,
Clame: 40
relógios e discos esteados
Titulo
Classe: 21 •
N9 838.262
Artigos: Automóveis. barcos,
bicicletas a aviões
Classe: 33
Artigos: Programas radiofônicos, fil• morno BANDEIRANTES 19 mados, televisados e ao viso; publicações impressas em imitais, revistas,
livros, almanaattes: músicas impressas; propaganda-impressa, sonora e
filmada; álbuns impressos. 'catatuas.
calendários e folhetos impressos jura
Requerente: J. J. Pinheiro
fins publicitários
Local: Paraná
•
Classe: 35,.
°
• Classe: 41 Artigos:: Roupas para libusens, senhoTitulo de astabelezimento
ras e crianças a saber: calças, blusas,
saias, vestidos, anáguas. esti:Cens%
N9 828.263
camisas, boinas, •chapéus. lenços,
meles, sapatos, pijamas. cuecas,
camisolas e luvas e gravatas
Classe: 40
' .

• 01.SA DOS RETALHOS •
Requerente: Frederico Casimiro
Nogueira Mendes
Local: Paraná
-
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9 828.269

.GRAND-PRIX
IND. Dms. •

Requerente: Grand-Prix Importação
e Comércio de Automóveis Ltda.
Local: São Paula
Classe: 21
Artigoil Automóveis e suas partes
, integrantes
-Nu 828.275

W.I.LMA00.
-TEMAR
de Bebidas Primavera Ltda. •
Ind.
.Brasile
Local: Paraná
Industrie Brasileira
Classe: 43 •
Requereine: WIlmaco — .Materiais
Artigos: 14.-us mineral natural ou •
para Construção Ltda.
Requerente: Móveis Paranãos
artificial, agua tônica, água-soda,
'Locai- São Paulo
soda limonada, guaraná, refrescos de
Local estabelecido: São Paulo
Casse:
16
„
frutas naturais ou 'artificiais, laran-.
Classe: 40
areia, cimento, ti:
lada, xarope de frutas eu artificiais •." •
Artigos: artigos da classe
. 1 j tu. • te 1..u: rztiejos e pisos cerâmicos
para refrescas
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/4* 828.281

Nu 828.274

N°

'MODACRYL

chã e jantar: lençóis: panos para mesa* 1
panos de prato, panos de copa, panos cie !
alg.xlão, para limpsza de móveis, tomais i
! para rosto, banho, mãos e para bebês,
toalhas para altar e para mesa
1
j —
N° 828.289

828.285

–

BIJOUTERIAS LTDA
1

Requerente: Georg Floffeurtich
Local: Guanabara
Classe: 33
Titulo

TCP — CAR
PiaaS.

çk,

N" 828.282

R .9 , .r. •a•

importnção

e

t` . is Lida
Si n Paulo
Cla , se: 21
Artigos. Auromoveis c suas p.ates

) (I.•

J\

3iltegn,hte%

Com Duas

A-071C14 3 "UM OTOR
Indest..'^ f n i-gletra
Requcreine: P. M. P.» Plástico
11/41.•cânien Precisão L'.da.
Local estabelecido: São Paulo
Classe: 28
Artigos: artigos da classe

T....ss

I

•

Com Três Camadas

DINERS CLUB

N' 828.277
•

,

Requerente: Gravadora Bob's Song
Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 8
Artigos: Discos

Requerente: The Borclen Company
Local: Estados Unidos da América
Classe: 28
Artigos: &ilhas e películas de matéria
plástica para fins de empacotamento
N° 828.284

Coreias Mágicas Ltda.
Requerente: Jesus Gimenez Garcia
Local: Guanabara
Classe: Nome comercial
k78.279

Distribuidora
de Produtos Ltda.

tMQVI

Soetedade
de Imóveis
Representações
Letda.

Reouerente: Jesus Gimenez Garcia
Local: Guanabara
Nome comercial
N° 828.280

N° 828.287

JOTAR LTDA.
Reque..tnik

fl • •.av
(Zu,mnbarr.
apçne: 3.3
Titulo

Date Dae
Requerente: Trinca — Máquinas e
Artefatos Plásticos Ltda.
Local: São Paulo
Classe 6
Migas: Macaco hidráulico
14, 828.291

Indústria Brasileira
/móvil Sociedade de Imóveis e
Representações Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 50
Artigos: Serviços de administração de
Imóveis; compra e venda de imóveis, coadom! aios, promoções • incorporações
Imobiliérrfas e representações

LIBERTAD

Requerente: Severino Guilherme de
Pontes
Local: Guanabara
Classe: 42
Artigos: Vinhos, rum, aia, cerveja e
i aguardente
/kl° 828.288

Requerente: The Dincrs Club Ir.c.
Local: New York, N. Y., EE.U1.14
Classe 50
Ramo de Atividade: Serviços de crédito;
serviços relativos a viagens e turismo
N° 828.294

lildüstria Brasileira

N° 828.278

1n19

Camadas

Requererte: Plasi • spuind Gdticha SIA
:I g
r ":1% r, 073
indústri.1 e Cony:rcio de Esa...maa
! *.
Sintétikas
Requereute: Severo° Guilherme de
lã"
1.; L.
Local: Rio Cr.a:ded Sul
; Pont...s
Clas.;e 32 —
Local: C;nratabara
Classe: 41
Ni 625.290
•
Requ.1-cute: S 8 C Electr Company I Artigos: Arroz.; manteiga, daces em pas•
ta.
doces
cri-trictados,
far:nhas,
Locai estabe'.ecido: Estados
los, óleos aliMentu os. substáncian ali•
da Areir.ca
menti, lis e seus produtos. incirecll:ntes
Classe: 8
Aitiaos: Instruamitos de preci..:io, ins- de alimentos, essènz:ias anmentieLls, car
•.runr:nto cientifico. ap..relhos de uso, nes e derivados. peixes camarões. queijos
e compotas
eçAmun, i.r .truwiltus
n
c armr1).
s. .)s didati-1
nickles de tócla esp.cie, acessór osi
N9 F.'8 ,2S(
Requerente: Plastisptima Gaúcha S/A
de aparelhs e:étr:cos vá!vit•I
Indústria e Comércio de Espumas
Ias, 1:1111p:idas, tou:::das. fios, soquctes,
9$
Sintaicas
etc.), aparelhos fotográficos, máquains
Local: Rio Grande do Sul
falantes, etc., discos gravados, e filmes
reveladas
Classe 32 — Frase
né
N".828.283
N' 828.293
•

TRI - LAX o ColchãO

8^8 /74

••

TRI - LAX o Colchão

nn•n•••n•

DE FRANCA

Requerente: Gabe* Utilidades S/A
Local: Estado da Guanabara
Requerente: De França — Calçados
Classe 37
1
Ltda.
Artigos: Roupas brancas para táma e
Lata!: Guanabara
mesa, a saber Acolchoados para cama.
Cl.isse: 36 !atoalhados para mesas; cobertores para
',,, rt,ra h.."1,.(;1* crianças cama, cobertas para camas. colchas:
A111918:
e wnhorus
1fronhas; guardanapos. auarnicÕes Para

Societé Guerfain
Local: Paris — França
Classe
Artigos: Agua oxigenada, água de coa'
tauda, água de quina, água de rosas,
água de alfazema, amónia perfumada;
batons, brilhantinas; barbas artificiais,
bigodes artificiais; cilia artificiais. ma
ases para a pele, cosméticos para a pele,
carmim, cheiros em pagilhas: iesodo.
rasam depilatórios, dissolventes;
de escovas, esséncias, extratos, esraa les
para unhas, escovas para o cabeia. chaw
es, cílios cunhas ; lutadores para o co.
belo; glicerina perfumada para uso ch.t
toucador, grampos para o cabelo, incem.
to; lápis para maquilagem, loções. loeõez
para barba, liquido.: dentifirios. Weas
para unhas; óleos para o tabela: peru.
eas, papéis perfamad, perfumes, petró.
leoa, pentès. pomadas para a nele, pó
de arroz, pastai dentifiefas: roupe. reeNs
para o cabelo: sal:Ries e sabonetes perfu.
re ldos. sais verbnnaclos, sachetes; tale"
”erfumado, tinturas para o cabelo, tla
fotos para unkis: unhai artificiais: ver.
nizes para unhas e YhtagrearomMicotii
zemptl
Requerente:
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'Classe: 23
Classe "Pe
'Classe 46
Artigos: Artefatos e produtos acabados' Artigos: Velas, fósforos', sabão comum Artigos: Tecidos em geral, tecidos Par..
de origem animal, vegetal e mineral, arte- e detergentes, Amido, anil e preparações contecções em geral, para tapeçarias
fatos e substâncias quimicas, artefatos para lavanderia, artigos para .conservar para artigos de cama- e mesa: Algodão.
alpaca, cânhamo, cetim, casimiras, fae polir
de material plástico
zendas e tecidos de lã em peças,, laia.
Classe
42
Classe 29
Aguardentes, aperitivos, bines, jersey, , linho, - nylon, percalina.
Artigos: 'Egasnadores, escearas comuns, Artigos:
brandy, conhaque, cervejas, essências rayon, Meia natural, tecidos plásticos,
lambazes, rodos, vassouras e vasculhos para
bebidas alcoólicas, farnel, gim, D- tecidos Impermeáveis,' tecidos de pano
Classe 30
oares, nectar, panar, rum, suco de frutas, couro e .velutios, (tecidos sintéticos)
Classe: 24
Artigos: Guarda-chuvas, guarda-sóls, com álcool, vinhos,- vinhos quinados,
bengalas e suas partes integrantes
vinhos espumantes', vermutes, vódca e Artigos: Artefatos de algodão, nylon.
plásticos, cânhamo, carok juta, lã, linho,
e uísque
Classe 11
paco-paco„ rasai, rayon, seda natural e
Artigos: Ferramentas de arda espécie,
Classe 40
outras fibras: Mamares; bõlsas de teferragens e cutelaria em geral. Pequenos Artflios: Móveis de metal, vidro ou ma- eidos para senhoras, bordados, cordões.
e
artigos cip qualquer metal
deira, estofados ou não. "Colchbes, tra- cadarços, coberturas para qbjetos fabrie
r Requerente: The Diners Club
vesseiros e .acolchoadas para móveis cados de tecidos, debruns, etiquetas, enLocal: New YOT1C, N. Y.,
Classe 12
tretelas, fitas, franjas; gaites, montas,
Classe 50
Artigos: Para distinguir artigos de metal
Classe 43
:Ramo de Atividade: Serviços de crédito; comum e sairsizzas de armarinhos: Alfi- Artigos: Aguas minerais, 'águas gasosas ombreiras,' passaraanaries,
serviços relativos a viagens e turista. netes, alfinetes de seguranças, agulhas, a'rucificiais, bebidas espumantes sem ál- rendas, réde,s, sacos e telas para bordar
Classe: 10'
argolas, botões, colchetes, dedais, fivelas çool, guaran§ gasosa, essências para reN9 .828.295
e fechos corrediços. garras, frifas de frigerantes, rárescos, refrigerantes, soda, Artigos! Instrumentos, máquinas, aparelhos e petrechos para a menicina, a
metal para enfeites de vestidos, ilhotes,
suco de -imas, sifões. xaropes
arte dentária, a cirurgia e' a higiene,
Alegre
lantejoilas, missangas. presilhas
diíicio Pôrto
Classe 44
máquinas, aparelhda e instalações, hos.
,
•
Artigos: Artigos para fumantes: Ogar- pitaiares,. de expurgo e tias análogas
- Classe 13
Classe: 1
Requerente: Condomínio do Edifício Artigos: Joalherias, bijouterias, -ourives- seiras, einzeinss, ,cachimbos, carteiras Artigos: Substanc.as
e preparações quísarja e artigos de metais preciosos, semi- para fumos„ charutos, cigarros, cigarriPõrte, Alegre
preciosos e suas imitações, usados coiro lhas, filtros para piteiras e para cigarros, micas usadas nas indústrias, na tolo-'
Local: Rio Grande do Sul .
adôrnos, pedras preciosas trabalhadas anfrunos em Mitra ou em corda. isqueiro. grana e nas análises químicas. Subse
Titulo
Classe 33
suas imitações: Anéis,. alianças, abotoa- piteiras, tubos de cachimbo, rapé, tabacos rangias e preparações quhnicas and..
.
N9 828.296
corrosivas .e anti-oxidantes
duras, alfinetes de gravatas, argolas,
, 31
Classe; á.
broches, brincos, braceletes, berloques, Artigos: Tendas,Classe
lonas;
correias
de
transcolares, correntes, fios de ouro, fios de missão de tõda espécie, cordoalha e bar- Artigos: Máquinas e suas partes iate. grantes, inclusive motores
prata, medalhas, pulseiras, prendedores bante. Material de vedação e mangueira
Classe: 7
de gravatas
Artigos: Máquinas de agricultura e hosClasse 49
Classe 32
Artigos: Jogoespécie, brinque- tramitara e suas partes integrantes.
Indústria Brasileira
Artigos: Publicações impressas: Alma- dos epassatempos,tõda
petrechos e artigos.' Grandes instrumentos agricolas, inche,
naques, agendas, anuários, álbuns imsive tratores
I Requerentes: Alencar Basti e Nelson pressos, boletins, catálogos, folhinhas, para fins exclusivamente desportivos
Classe: 8
Classes 47
Semeoni
Jornais, livros impressos, músicas imArtigos: Instrumentos de precisão, Ins-Classe 13
'
pressas, revistas, programas radiofônicos, Artigos: combustíveis, lubrificantes, su- trumentos científicos, aparelhos de uso
Artigos: Abotoaduras, adereços, adornos, rádia-televisionados, peças teatrais ts cl- bstâncias e produtos destinados à ilu- comum, instrumentos e aparelhos Másilhuetas, anéis, alianças argolas, aros, nematogrdicas, programas circenses, en- 'nação e ao aquecimento: Álcool ticos, moldes de tôda espécie, acessórios
balangandãs, botões, brincos, broches, eiclopédias; calendários, roteiros impres-, motor, carvão a gás Irldrocarboreto, gás 'de aparelhos elétricos (inclusive válmetano, butarto e propano, gás ergas- vulãs, lâmpadas, tomadas, fios, soques
braceletes, jóias, medalhas, opalas,
sos, orquestra
ralado, gás liquefeito, gasolina, graxas tes), aparelhos fotográficos,' máquinas
patifas, pérolas, pulseiras, todos de metal
Classe 34
labriticantes, óleos combustíveis,- óleos
precioso, semi-precioso, ou imitação
discos gravados e filmes seArtigo: Cortinados, cortinai:, capachos, lubrificantes, óleos destinados à ilumi- falantes,
N9 828.297
encerados, estrados, linóleos, oleados, nação e ao aquecimento, óleos para velados, aparelhos eletrônicos e'-elétricos para veicalos
passadeiras, pan.ps para soalhos, para amortecedores, petrôleoa e querosene
•
Classe: 9
paredes e tapetes •
Artigos: Instrumentos musicais e suas
' Classe: 48
XISIETEANZA _
_ Classe 13
pastes integrantes
Artigos: PerfuRreuias, cosméticos, den40^PittU/0.-Capital
Artigos: Couros e peles preparados ou tifricios, sabonetes e si-reparados -para
Classe: 2
não, artefatos de couros e peles
o cabelo. Artigos sie toucador e ase* Artigos: Substâncias e preparações quis
scôvas para os dantes, -.tulhas, cabelo raicas usadas na agricultura, na horti&querente: Walt Disney Productions,
Classe 36
cultura, na veterinária é para fins sae roupa .
••
Artigos: Artigos de vestuário, de teda
-nitários Estabelecido em: São Paulo
sorte, inclusive de esporte e para
Classe: 16
Classe: 3
Classe 33
crianças
•
Artigos: Material exclusivamente 1 para Artigros: Substâncias quimicas, .produtos
construção e adOrnos de prédio, estra- e preparados para serem usados na meNa, 828.298 a 828.345
Classe 37
cimento; azulejos, ladrilhos,
dicina ou na farmácia
Artigos: Roupa de mesa, inclusive . co- das, como
telhas, portas,' janelas
bertores, toalhas de uso pessoal, pano
Classe: 4
.
.
1) I SNETLÁN,DI
Classe: 17
. de prato e análogos
Artigos: Substâncias de origem
Artigos: Artigos,- máquinas e instala- vege,tal ou mineral, em bruto ou par•
Classe 38
ções para escritório e. desenho
cialrnente preparadas
iftequerente: Walt Disney Productions; Artigos: Papel e seus artefatos, livros
,
. Classe: 18
não impressos. Impressos em geral;
Inc.
No 828.352
Artigos: Armas, munições de guerra e
'Classe 26
"2stabelecido em: Burbank —1.1.S.A.
Artigos: Artefatos de Inadeira,"ôsso caça. Explosivos, fogos de artifidos
Classe 5
.IMOBILIKRIA
ou marfim
'Artigos: Metal bronco, metais ante.
Classe: 19
CIDADE VARGAS
fricões e metal patente, aco, alumínio,
Artigos: aves e ovos em gral, incluClasse 25
:alpaca, bronze, chwnbo, cobre, estanho, Artigos: Apólices, bibelots, cartões, pos- sive o bicho da. seda, animais vivos,
Sgo Paulo-Capital
ferro, gusa, níquel latão, zinco, metais tais, displays, desenhos artísticos, decal- bovinos, cavalar, caprinos, gala:Sacos,
para ligas;:tados iss metais acima são em comania, estatuetas, estampas, gravuras,
ovinos e suinos
-Requerente: Carlos Orlando Graeser
bruto ou parcialmente trabalhados, usa- frutas de vidro, figuras de ornatos, fotoEstabelecido' em: São Paulo — Capital
Classe:
20
- dos nas indústrias, podendo ser em bar- granas, imagens, manequins, maquetas, Artigos: petrecbos navais e aeronáuClasse: 33
tas, em chapas, em fõlhas, em massa, eris
Titulo de Estabelecimento
de pintura e escultura, , cartazes ticos: A,nt aras, bojas, cinta de natação,
lingotes, em fia .e vergas, em tiras; 1.4.. obras
fateixas, flutuadores para hidrometria,
tempado.s, feriados. modeladot, torneados para decorações e para exposições, propara-quedas, e salva vidas
N° 828.353
jetos, mostruários cie mercadorias para
e perfilados, eletrodos
Classe: 21
propaganda
Clr-sse 1 4'
Artigos: Veiculoi e suas partes iateArtigos: Vide,, I. ist dl e ser'is attefatos
Classe 50
. grantes
T. O. T . A ri U Z
'
Ceies:: 15
Artigos: Marca de serviços
Classe: 22
.tia( :
Induatriá
e. r
le ceresuica ( porreClasse 39 •
eu!, faiança krosa.e. v.deada e 'outros), Artigos: Artefatos de borracha e de Artigos: fios e linhas de toda a espécie:
linhas e fios -de algodão, de cânhamo,
r -ra uso cair., artárao.... fim artisticos
, guta percha
jirta, lã, rayon, nylOn, séda natural, Requerente: Esquadrias Padrão S. A.
insesfseções sanitãeeas pito
Classe 45
Estabelecido em:, São Paulo
era outras classes Artigos: Plantas, gementes e mudas para sintéticos, plásticos e de celulose. para
Cuia: 16 •
Classe 27
a agricultura, a horticultura e a flori- tecelagem, para bordar, para costura,
Artigos: janelas
• Arl:Los: Artefatos de palha ou libra
para tricota gem e para croché
cultura, Flóreo naturais „ •
-

"IP
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N* 828.292

Nova 13arãO
'
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
N•828.354

eaTermaa eTa4enpuI
•

r‘•n%rj

'Requerente: Turbim Sociedade de Instalação Hidráulica e Material para
Construção Ltda.
Estabelecido em: São Paulo
Classe: 11
Artigos: Ferragens, acessórios 1i:4:frau
ticos e artefatos de metal: Arruelas.
INDÚSTRIA DRAtILEINN
.braçadeiras, canos, condutos, conexões,
bebedouros, extensões, junção para
Requerente: 'redra S. A. -- Indústria canos, juntas para canos, ladrões, peças
de união e parte das mesmas, pinos,
e Comércio
porcas, rebites, saldas, suportes, torEstabelecido em: São Paulo
neiras. tubos, uniões e válvulas
Classe: .10
N° 823.355
maqualquer
Artigos: Móveis de
balcões frigoríficos
terial: Armãrios,
WENBO 1T
comuns, bancos, banquetas, buffets.
Indústria
Brasileira
bares em forma de móveis, cadeiras.
carrinhos (mesas ¡sara refeições) con- Requerente: Benson — Artigos Finos
juntos de móveis para bares e restaupara Senhoras Ltda.
dispensas
(móveis)
rantes, divisõc:s
Estabelecido em: São Paulo
(móveis), estantes, gaveteiros, guarda•
Classe: 36
comidas, mesas, poltronas, prateleiras,
Artigos: Artigos eie vestuários e rou:safas e vitrines
pas feitas: Blusas, casacos, camisas,
Clasae: 50
camisolas, capas, cintas, calças, jogos
Artigos: Consertos, manutençao e ins- de Nage:ie, melas, maiôs, penhoar, putalações de equipamentos e de máquinas !over, pijamas, roupão, saias, soutiens,
shorts, lenços, uniformes e vestidos
rara refrigeração

(k

L.

Classe: 6
Artigos: Máquinas frigorificas, máquinas para cortar Irina, máquinas de fabricar gélo, cilindros para máquinas,
máquinas compressoras, condensadores
de máquinas, nu-ímans secadoras, máquinas de lavar, insiquinas de rotular.
máquinas de furar e centrar. desnatadeiras, dínamos, máquinas ventiladoras.
máquinas esterilisadoras. máquinas batedeiras, bombas, motores, prensas, turbinas e geradores
Classe: 8
Artigos: Aparelhos elétricos e aparelhos de refrigeração: Aparelhos para
cortar frios, aparelhos de ar condicionado, batedeiras elétricas, balanças, balcões frigoríficos. câmaras frigoríficas.
comutadores, condensadores, condicionadores, compressores, difusores de ar,
estufas, geladeiras, refrigeradores, sorveteiras elétricas, tubos de refrigeração.
válvulas e ventiladores
Ns. 1s28.-350-e-828.351

ANAMBE
Indústria Brcsileira

Case 11
Local: Çuanabara
Artigos: Artigos da clama
ClaSse 16
Local: Guanabara
Artigos: Artigos da classe
Cl assa 25
Local: Guanabara
Artigos: Art:giss da classe
Cijicss 38
Loaala Gnanabara
Artigos: 4rt:gus da claahe
Classe 50
Local: Guanabara
Artigos: Artgos da classe

Janeiro de

Ns. 828.373 e 828.374

TECNOMETAL
INDÚSTRIA BRASILEIRA.
Requr rents7 Teemsa .1 -•
Projetes
S. :s.
Guarailaira
Clasae II
Arrigas: tsrtig:a
Clas:e
Artigos: Artia.a. da cl.•saa
..geeemn

N" bn.3:5

'MAZZONI;
,INDÚSTRIA BRASILEIRA

l‘r 82:5.3(6

AU-RO
JOI AS LTDÀ.

Requerente: A. Vicente ladüsstria
Comerciu Ltda.
Local: Guanabara
Cia ;se 46
Artigos: Artigos da classe
N" 825.3'tt

Requerente.: Au-Ro JoSas Ltda.
Atividade: Nome comercial

.HAVANA:
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Requerente: M. E. Munis
Local: Rio de janeiro
Classe 3•
Artigos: Artigos da classe

N° 828.356

• CONDE Emazai-:
DIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..

pln

N° 828.377

Requerente: Conde Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
Estabelecido em: São Paulo
Classe: Nome de Emprésa

Lea : Guanabara
Classe 13
Genes° de negócio: Insígnia

N9 828.357

Ns 828.368 a 828.360

PO
" PLYESTER
Induztria Brasileira
Requerente: Cotonificio Baliram° S.A.
Estabelecido em: São Paulo
Classe: 23
Artigos: Tecidos em geral, tecidos para
contecções em gerai, pa9 tapeçarias e
para artigos de cama e mesa: Algodão,
cupaca, canhamo, cetim, caroá, casimiras,
.azendap e tecidos de lã em peças, juta,
iersey, linho, nylun, rami, rayon, sécia
natural, tecidos plásticos, tecidos imaermeáveis, tecidos de pano couro, veados, fios acrílicos e (tecidos sintéticos)

1510b 103

'NU-RO
DID21111A BRAMI"

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Requeiente: Au-Ro 'Jóias :Ltda.
Local: Guanabara
Cla ssa 14
Local: Guanabara
Atttigos: Art:gos da clzsse
Classe 13
Local: Guanabara
Artigos: Artigos da classe

'
N9 828.370
.
Móveis,
e
UtiliRequeieute: Armada'
dades Ltda.
N" 825.35a
Rccalcrente: Au-Ro jóias Ltda.
Estabelecido em: São Paula
• Local: Guanabara
Classe: 40
•
•
Classes 13 e 14
Artigos: Móveis em geral, estofados ou
Género de negócio: Titulo
não: Almofadas, azai:Atuados para móCONSTRUTORA LTDA.
veis. assentos e encostas para cadeiras,
b.3.371 e 82i. '2
Consrtutora Ltdit.
cadeiras, carrinhos para refeições, con- Requerente: Mira
Local:
Guanabara
juntos para dormitórios, conjuntos para
Atividade: Nome comercial
sala de jantar, conjuntos para escritórios.
•••••••n•
conjuntos para terraços, conjuntos para
blm. 828.359 a 828.365
sala de visitas, conjuntos para praias,
conjuntos para copa e cozinha, colchões de molas, divisões, mesinhas,
móveis para rádios, móveis para televisores, sofás cama, armários e prateINDÚSTRIA BRASILEIRA
leiras (móveis) .,
DIDOSIXIA BRASLIMUI
Classe: 8
Requerente: Miro --- Construtora Ltda. Requerente: r:arpintaria e Marcenaria
Local: Guanabara
Artigos: Aspirg dores, abat-jours, aqueEstrela Ltda.
cedores, batedeiras, coqueteleiras, chuLocal: R'o de janeiras
Classe 6
veiros, enceradeiras. exaustores, ferro
Artigos: Artgos da classe
Classe 26
de passar roupa, fonógrafos, fogões,
Artigos: A-t'aos da classe
Casse 7
filtros, geladeiras, panelas de pressão,
Local: Guanabara
refrigeradores, rádios,
bquidificadores,
Clas .a. 40
Artigos: Artigos da classe
torradeiras, televisores e balanças
Artigos: Amigos da classe

Requerew •: Atiâatica Engenharia s
Coas:ração Ltda.
Local: Rio de janeiro
Claase 16
Araigost Arrgus da classa
.
N 9 823.378

I"

nn•.,

FOTO F.STUDIO

AU-RO JOIAS:

DELTA

. :

Requerente:

Ilayrtoa —eL 42
....
Mcnllo
Local: Guanabara
Clease 33
Género de negócio: Titulo 1

MIRO

Oa.

N" 828.379

MIRO

Regi:meie: Telefunken do Brasil

S.A.

Indústria e Comércio
Local: São Paulo
Classe 8
Artigos: Aparelhos receptores di
televisão em Ores

256 Quinta-tetra 11
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N' 828.38.0

N9 828.386

CAF4

RIO MULATO
[.
Monç elo Rima - Agricultura,
' Pecukia,indiustria e Comãroio
Regeneração ?Lauf.
Reverente: Gonçalo Nunes -- Agri-

cultura, Pecuáda, Indústria e
Comércio
Local: Piaui
.
Classe: it
Artigos: Café torart: em oido

CAUCHO LTDA.
ftequerente: Café Gaúcho Ltda.
, Local: Guanabara
Nome Comercial
N° 828.387

CAFÉ
GAUCHO

N° 828.381

Requerente: Café Gaúcho Ltda.
Local; Guanabara
Classes: 41 — 42 — 43 e -44
Título

N9 828.388
Requerente: Distribuidora de Produtos
de Petróleo Ipiranga S.A.
Local: R'o Grande do Sul
Classe 16
Artigos: EA:alises asfálticas catibnicas
,ffil.••n•nn•nnn,,er

N9 828.382

ONIPS
•
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Requerente: "ONIPS Comércio e Ad-

Janeiro de 1968

N°828.392 .

N° 828.39Z

•

Disfribuldora Eltasileirá 1-dtian—du
- de

Valores Ltda.

Requerente: Diistribuidora Brasileira de
Vaiares Ltda.
Local: Rio Grande do Sul '
.Espécie: Nome civil
'
N° 828.393

•jotaç'e.
-4

Requerente: Guandu Obras Ltdita
Local: Guanabara., - Nome Comercial
N. 828.399

Cre.cli.Copter,

Requetente Luiz Alberto de Carvalhal
Alves
Local: Guanabara
Requerente: jotacê Seguros ...é/cais AdClames: 32, 33 e 38
InsIgnia
ministração 8 Corretagem Ltda.,
Local: Rio Grande do Sul
9 828.400
Classe: 50
Atividades: Corretagem, administração
de bens, seguros em geral
•

N

/e

_ N° 828.391

K.

Rio Ritz Parede

Requerente Silk Produtos para propaminiqtração Ltda"
ganda Ltda.
Local: São Paulo
Local: Guanabara
Classe: 50
Classe: 50
Serviço: Serviço de administração e Requerente: Ritz .
Serviços: Impressão, reprodução, lato'
Comércio
e
Indústria
comércio . em geral
gravura -e cstampagens em papel. pa . de Roupas Ltda.
palão, vidros, fibrãii; celulose e plásticos
Local: Guanabara
N° 828 . 339
em geral
. Classes: 32, 33 e 36 — Expressão
N° 828.401
• N' 828.395
i

••nn•••••••".

Requerente: Distribuidora de Produtos
de Petróleo Ipiranga S . A.
Local: Rio Grande do Sul
Classe 16
Artigos: Emulsões ashiltIcas catienlcas
PI

~~

~.....•••n.~

N° 82.383

o;

'Z E N A R-

Bip Stereo (ente?)

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Sociedade Comercial e Ad- Os
ministradora Zenar Ltda,
Local: São Paulo
Bip Stereo Center. Ltda.
Requerente: Ritz Comércio e Indústria Requerente:
Classe: 50
Local: Guanabara
de Roupas Ltda,
Serviço: Serviço de administração e
Classes: 8 e 21
Local: Guanabara
comércio em geral
Titulo de Estabelecimento
Classes: 32, 33 e 36 — Expessão
N° 8.390
N° 828.402
N9 828.396

Reis do Ritzmo

•••n•••••nn•

Indústria Brasileira
Requerente: Gastão Gil Orlando
Guimarães
Local: Guanabara
Classe 47
Artigos: Arltv os lubrificantes
N° 82Zi . 384

Guandu Obras POSIPORE

Requerente: Guandu Obras Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 50
Serviços: Planejamento e execução de
quaisquer trabalhos de engenharia civil,
hidráulica e eletro-mecânica; terraplanagem, pavimentaçaes, montagens e assisIncorporação eyeadaatência técnica de equipamentos elétricos.
, de 'moveis
Requerente: A: T. SilVa Cia. Ltda . hidráulicos e eletrônicos; organização,
projetos, estudos e orçamentos; compra
Local: Guanabara
,NORE NO QUE 2 SEU
Classes: 8 — 12 — 13 — 28 -- 34 — e venda de imóveis, materiais e equipamentos para construção em geral
45 — 36 — 37 —8 — 50 — Insígnia
'Requerente: Sérgio Claudio de Castro
N° 828.398
Local; Rio de janeiro
,
828.391
Frase .
Classe: 16

Sego %sim

N9 828.385

GAUCHO

Requerente Purolator Products; Inc.
Local: Est. em Rahway. New jersey.
. EE,UU.
Classe: 8
Artigos:„..Filtros, acessórios e partes Integrantes dos mesmos para purificação
de éleo, combustível, ar e outros &Moi
NT° 0/8.403.

EMEI O Ganâula

Requerente: Emei — Engenharia Mona
tagens Elétricas Industriais Ltda.
Requerente: Luiz .Alberto de Carvalho
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Local: Rio Grande do Sul
_Alves
•
Local: Guanabara
Classe: 50
Requerente: Florália
OrquidÁrios
Reguerente: Çalé Gaúcho Ltda.
Serviços: Plane;ameno, execução, instaClasse: 32
Reunidos Ltda.
Local: Guanabara
lação e montagens de engenharia elétri- Artigos: Revistas, livros e publicarões
• Local: Rio de janeiro '
.
Classe: 41
ca, hidguli..7a e reemica em crral
em . geral
Classe:
A!Artigos: Café torrado e maldo, em
Artigos: "Floresna :ra
4 Sis. plasta, selgaras, lanches, de pasteis, pizza, nenmentes e mudas para agricultura, bar_PREÇO
DO
NÚMERO
-DEr
ROJE:
NCR$
0,160
s
salgadinhos
e
doces
„croquete
' idilichea,
&altura e a floricultura"

