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SEÇÃO III
ANO XXVI - N: 9

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 12 DE JAN . 11:0 OF 11468
n••n•

REVISTA DA ' PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

No 161.489 - Jolin Sisa.
No 161.618 - Antoni oCuntia
Freire.
N9 161.46 - Radio Corp of Ame-.
Expediente da Divisão
rica.
de Patentes.
No 161.788 - Ounson's Sortes
N9 158.136 •-e Aldo Vizzotto.
Modelo de Utilidade Indeferido
Ltda.
Pio, 9 de janeiro de 1968
N . 133.133 e- Peter Muranyl Ind. N9 161.841 - Ray Furna:ide::
No 130.198 - Nóvo modélo de cigar- e Com. S.A.
Vasquez.
Privilégio de Invenção Deferido reira de mesa - Otto Feita de La
Isabela Gomes dc NO 161.803 - Zi til: Rádio Carp,
NY
Roca.
João Batista Amorim do No 178.10 - M e natti Loyer.
N9 131.437 - Nevo modélo de chu- Amaral,
N ... 124.023 - Ntivo :Alto para calAmaral Gama e Pierre Moutsopouios. Ns. 195.193 - 195.194
- 195.195
veirinho - Lorenzo Lorenzettl.
çedoe - Calçados Semello S.A.
N 9 159.026 - e'etral Artefato de - 195.196 -- 195.197 - 1e5.198
N 9 131.321 - Nervo processo de fa- Madeira Ltda.
195.199 - 195.200 - 195.201 - Ind.
/9" 133.531 - Mesa giratória - Ca.sa bricação de caixas altas de papelão - N" 159.111
S.A.
Estamparia
CoParaense de ArIefaI
de Borracha
Feleld S.A. Incise e Com. e Johan- a:sé Maria Bassols Brunet.
lombo.
S.A.
ne-: Miehael Deekers.
• 1ft.204 - M .• :'11Cargie aOrlente
Exigências
N • 1.425 - ..1equina limpadora
N" 159.130 - Yasuki Honda.
S.A.
pura :anafas e recipieutes similares Tértmos com exigências a cumprir: N ? 139.129
Yasuki Honda.
N" 178.690 - Alcides de Costa
- HoRtein
Kappert Maschinenfa185.149 - T. Nakashnna & Aguiar.
N9 78.143 - Per:zonal Products Corp. Cia. Lida.
brac Plamix Gmbh.
183.225 - À:Aviara ,' do NtreimenN" 156.943 Apeifeiçoamentos em N9 146.905 - Irineu de Godo), e N9 1:2.421 - Massey Ferguson Ser- toNO
Sampaio.
molas e conjunto de molas para aa- Aristides aarques odrigues.
vices N. V.
No 185.855 - New Karel: - Procia.
sento:. e outros usos - Moles No- N9 149.9.56 - Procar Ind. e Com. No 174.780 !- Magrini Fabriche Riu- Químicos
e Cosméticos Ltda.
de Acessórios de Automóveis Ltda. ni
Sai S. A.
. sgprainj Scarpa e Magna= M. N9 193.681
s.temala
- S T Dupont.
NO 151.2e4 - Lsaac Epstein.
Illudelo de UlP !dude Deferido
No 177.420 1- Capital Machine Com- res.No 193.699 - Erasmo Lopee Ozo-.
N9 151.415 - Zeno ubel de Abreu.
N9 152.232 - Pentaflex Ind. e Com. pany Inc.
N" 103.715 - Indutam - Ltd. de
N o 132.133 - Nóvo moda° de brin- de Plásticos Ltda.
83.708 - Ação Social.
Artefa'os de Metal S.A.
quedo representando jteeo do basque- N9 153.950 - Elpidio Rodrigues de No
N9
91.325
The
Upjohn
Company.
No 159.873 - 'adistes Frei.
te - Claudionor cio Nuscimento Lo- Lima.
N9 94.145 - Vaclav Svatek,
N9 159.908 - Coerentes e Engrepes.
N9 153.973 - Antonio Ferreira Ca- No 97.4151- Alberto Grilli.
nagens Coragace S.A. Ind. e Com.
valcanti.
l)v,enho ou med."'a Industrial
NO 105.897 - Beltran Roque Pedro N9 159.910 - Correntes e EngreN" 154.011 - Ercole Perrotta.
Arnirin.
Deferido
nagens Coragacê S.A. Ind. e Com.
N9 109.007 - Texaco Develcpment N" 160.356 - Lenine Mateus de
N, 153.550 - Otiginal :nodêlo de N" 155.835 - Oswaldo Colombo.
eive, • -• Forma S.A. Móveis e Obje- N9 157.639 - Sylvio Teixeira de Corp.
Barros.
Andrade.
N O 114.368 - Daln - Ind. Brasilei- No 180.604 tos de Arte.
Lida
137.979
Plasternbal
Etnbalay
ra de AparêlLos Dentários S.A.
Lopes Carmino e . fitalitim alarinno.
Nu 143.0E9 - Nova confealraçãd orgens
Industriais
Ltda.
No 115.043 - Pappersbrukens Ser- N9 1i0.753 - N
•
uplieecla a suporte para
•tiltetilienpert ta brieken
ee pára-brisas N9 158.304 -- Mendel S,:: :artzem- vice ah tieboliag
ejeti:res
berg.
N" 116.916 - Luiz Lajos Fulop.
- Denis Jean Laeaban;ie.
160.:312 - V.».:•en Davi , kkeese,„
N9 119.92 - In t ernntional Business N9
ineaélo de la- No 150.829 - Naoto Mo.tsushi!.a.
N"
N O 160.!e15 - SV. It. l',1:ter Inc.
mina pa,'“.
e o,:tros - Ind. ro 159.984 -- Ind. de Plástico Mimo Machines Corp.
N°
163.344
Emite! tla Lii...aeOação Ltda. Ltda.
• CCM N. S. da
mitada.
N" 121.215 - lime Natienal
No
13:1.723
Wantuyl
Raposo
LeiN9
161.667
.•
Theteas
Cf.o.an.
N.' 156.692 - medeio de boRegister Coinpany.
tete p.. .a met:aneles -• Cristais Pra- Pe..
N" 125.00 - Renato Alves de Lima. N" 1e2. 1 9 • • fli,.¡, Rub/ ,.:- C. rnNo 101.462 - Lutene de Faria.
pany Lta
do S.A.
N° 129.795 - Hiroshi Takasaki.
N- • 132.327 - Prods. Quimicos Grei . No ltre. 3 - I! roitaiti
N 1se.204 - nual:Ho d e for- N" 164.4133 - Lutene de Faria.
liarno portátil - Paulo Gullobti da N9 172.289 - Luiz Moreno.
rany S.A.
hese e....cet ! eador S•ria.
N9 172.533 - Laminação Nacional
Custa.
N"
162.679
--•
N9
134.097
Veb Farbenlit!)rik No 182. ''3
N" 1e8.639 - : •••eta melo de telha de Metais S.A
:u.e.;
Wolfen.
meredica pa: tI -berture - Bergom NO 172.657 Milton Benedicto NO 134.518 - Fábrica de arte(atee Eq Uipa111.‘ti'lls L•t'a.
s A. Ene. Ind. e Cole.
N''
Barbosa.
• Mi.•!
Metais' Miranda Ltda.
No 160.772 - Nóvo ',Melo de lou- N 9 176.607 - Andres Luiz Lavin. deNo
dia; Chreen
141.432 - Arlindo Ferreira.
fil - Zeus S.A. Ind. afecanica.
N9 157.148 - Paulo Peltler de Quei- N" 156.918
Hellmuth Alfredo ArN" 1e3.454 ••- F.. ii Cheleeue
N o 161.831 - Návo modêlo de salto roz Jr.
turo Extier.
N" 171.1:4 -• lottu Ma:sttetki
para calçados - Pucci S.A. Artefa- N9 157.160 - Metalúrgica ~ti N9 139.173 N"
111.130 -• Citrhr,t. 'avios
M. A. PrIst Confec- Maiithe
tos cie Borracha.
Sociedade An õnima.
ções
S.A.
N''
N" 162.9E9 mcciélo de inaló N9 157.228 - David Iguelka.
So eee fiee,•• avie
N9 161.96)
Koichi Ando.
Dee Br., ;, • El D'Petdes $ I li
Pericles
N9 159.104 - Ilg Metalínica Ltda. N O 165.679 - The Goodyear Tice
N9 155.771 -- 7••••alfriteti recetat
N" 162.533 - n.o() elodèlo de tu- No 156.879 - Metalúrgica Tabu Rubbee Company.
bulação pura fi lete: e:.Te, de aparelhos N" 156.919 - Orestes Cabral Jr.
165.380 - lhe Cloodyear Tire 8: IenNinoPla5'81Y.113 - Vitu °meia:ali.
elétricos - NeIeet Eatelit.
Ltda.
Company.
I N9 156.770 -- N. V. Philipe610loetaP., 162.953 - Nava •lesenho orna- N" 157.076 - Antonio Mariano Belo. Rubber
N9 165.653 - Anel Weiner.
ilampenfabrickett.
niental para roueee
eama e simi- • No 157.078- João Corres, de Souza. N
9 165.747 - Jones Nogueira Cari NO 156.781 -- ti xim ee‘intrault •
lares -- TUBI
P.A.
N1
157.C33
Jayne
de
Salles
Penvalho.
;Paul Destoumleux
N9 163.083 - Naco medélo de pu- teado.
•
xador para jonelas dr correr e si:ril- NO 157.936 - Jayine de Sanes Pen- N9 165,757 - Antonio Ramada
o 157.132 - The Singer Cone
he es
Metelire!ea La Fonte S.A. teado.
Carneiro e Levy de Magalhães Mello. IN
pany.
N9 165.790 - Mac Lean-Fogg Look NO 158 765 - 1caa - Ind e Coute
Privilégio d • !;;;ee .:do Indeferido N9 151.974 - Ciedem - Com. e Nut Co.
Artigos Elétricos Ltda.
Ind. de Esta ritos Desmontáveis de N9 165,791 - Union Carblde Corp. jdeN9
158.610 - Michael Turet.e. •
N9 133.492 - Refinador usado noa Madeira Ltda.
NQ , - Poor & Company.
Norman Sydney Lutherford
Eide tratamento de fibras - N9 158.012 - Tnfa - Ind. Nado- N o 161.456 - Dripp Ind. e Com. i N9 158.816 - The Singer Maitufaoa
Wces
ea
glm
u er Broa. Co.
de Lubrificadores.
nal de Fixos pare Autos Lttin.
turing Company.
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As Repartições Públicas de.
verão entregar na Seção de Comunicações do Departamento de
Imprensa Nacional. até às 17 horas. o expediente destinado pu-

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

Janeiro de 1968
-.As assinaturas vencidas po.
derâo ser suspensas sem prévio
aviso.

Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais á reg
novação de assinatura deve ser
corem oa •egZo o aao*c-tosolicitada
com antecedência do
FLORIANO GUIMARÃES
trinta (307 dias.

G
I;RIT70
PEREIRA

I ALBERT0711r

blicação.

• craa p . 00menviçooi fn.ras.ice.çOaa
•
As reclamações . pertinentes J. E. eDE
ALMEIDA CARNEIRO
A matéria retribuída,. nos'easos de
érro ou omissão, deverão ser
DIÁRIO OFICIAL
formuladas per escritá à &ido
raçÃo
•
de Redação, até o quinto dia útil
•111c950 d• .publiocdad*do mipn•clisnts doOsisartanseelfe
subseqüente à publicação no
1Proppeirdheida. Ind•rapreal da Mirastarla
Plaelenite
órgão oficial.
Comdirege
dia Ind~erta

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

Clienate cDg/Ore:teto de keveata
AS assinaturas das Reparti",
leePlese•
A Seção de Redação frui.ções
Públicas
serão anuais e dedona, para atendimento do públiII5S1N44TURAS
.
verão
ser
renovadas
até 28 de fe.
co, de 11 às 171t30m.
FUNCKINA1803
REPARTIÇÕES
ff PARnaTTAREs
pereiro.
,
Os ori~, devidamente
. Capital e Interior
Capita/ • Ingeria e:
A remessa de ael4res, sem..
autenticados, deverão ser dactito- Semestre
•
NCr$ 13,50
Sendstre
NCr$ 18.00
pre
a
favor
do Tesoureiro do De.
Falados em espaço dois, e ama Ano
NCr$ 27,00
Ner$ 36.00 Ano
partamento
de Imprensa Nado.
do
papel,
formato
22x.33:
só fere
• • Exter)or
Exterior
nal, deverá ser acompanhada da
as emendas e rasaras serão risNer$ 30,00 esclarecimentos quanto à sua tipti• 1
.....
NCr$ 39.00 Ano
salvadas por quem de direita. Ano
cação.
NÚMERO AVULSO
As assinaturas podem ser
ça do número arsdso figura na última pátna de cada
Os suplementos Ar edlç6es
tomadas em quálqtter época do
•
dos Órgãos oficiait sd sedo remes
ano. poe seis meses ou um ano.
do exemplar atrasado será acrescido de NCrj 0.01. tidos aos assinantes que os sol&
0.preço
exceto as para o exterior, geie
se da mesmo ano, e de NCr$ 0.01 por ano, se de anos anterie res. citarem no ato da assinatura.
sempre Serio' amues.
•

149 150.439 - Temlemit Mugiam- ttrzoiled StateiRabeer
Company.
arT za.axt - Walter Alfredo Brant
e José Alberto Teixeira.
NT 150.629 - 'Walter Abrais& e
.1tad Alberto Teixeira.
N9 150.644 - Ind. de Dome }Imagai Ltda. .
Tonna.
.199 159.655 - Aatonio de Almeida.
Hellmelater e Walter aula.
Arquivamento" de pacas*
N9 150.684 - Fábrica de cangai•
.
Haiti Ltda.
~tua inaudita:e arquivar as pio, rera
149 150.689 - Manoel Ambrdsio Picasos abaixo mencionados:
lh oS.A. Ind. e Com.
N9 141.768 - Achylles José Pio NT 150.718 - Joaquim Gonçaives,
Arnaldo Goaçalves, • Sangra treta.
Riam,
Joawdra Gança1ves,
159.719
/o 191.848 - West'a Pila* and Arnaldo
Gonçalves e . Senna Hata.
Cuestenetion Conpany Ltdt.
N9 147.383 - Pedro Coneteeki.
119 150.720 - Joaquim Goomdies.
319 147.899 - Ftep Samer's Ltda. MAMO elorsçahre se Sanyro Veta.
147.974
Rem/1
Drag
and
319
Ne 150.7*
•
Cberakatt Corapatir.
49, 150.734 - Benedito Roa &So1
NT 148.011 - Pirelli Sapos, &afeta brinha.
Per Miou':
149 151.738 - line.cyr de Soera
_199 148.102-- Barrei Oaok Cole.
Cabral.
319 143.15? - Dosaram.
Ne 2Srt.739 - Tadeu Arena.
N9 149.052 - James Mouros Hee- 199 150.750 - lietehoid Gustavo
germe:seer gard. - Arquivem-se 05
vey e Winiaza Urina Frangem.

/V 159.151 - Clerk Dauipment
Company.
319 159.157' - Manoel Valadão
Leal.
N9 159.= - Gilbert Gitlat.
N9 159.475 - Válvula& Schrader do
Board S.A.
NT 159.543 :à-- Schlage Look Company.
N9 159.682 - Kennedy Arthur

-

119 149.219 - José raagnalo Di
Marco.
Irr 249.241 - Herm Handfiss.
N9 149.281 - Raimundo Nonato
Lemos.
119 149.437 - Bristol 1/21;r8 Cora
-pany.
N9 10.504 - liaria Cirrelit, amr
TOS ~abrigos, e Luis Albesto
gano.
,.119 149.509 - Olagelth Patentwernutres A
ler 148.915 - J. R. Belgy 815,
119 149.684 - Rádi oCinephon liaa•
'Seira S.A.
119 /49.598 - Welkoma Voou-

L.
• dation
119 150.331 - Hans aakola

NT 150.348 - Iolanda De Ouad
Carvalho e Gemer Las Casas de
Brito.
149 158.349 - Joekey- Club do Paraná.
Ayrton Hebnudes.
199 150.385
Ber OstrYnNe 150.414- MoisésM
Usura. Alvaro Juracj va Norat e

Pedro Barbosa de ar
119 150.428 - Paul

rin e Lrd.).
Ne 191194

49 506.154 - Orreans - ~ias de
1
N9 555.380 - Centro 13raalleira de
agarro& 1Plecida S.A. - CISMO 44. Homeopatia EspirtMeao e Obras Soo

319 507.661 - Piedae Piada° Re- =ia - José Marlano Rumando de
vestimentos Plagiem Ltda. - ass- Souza - Classe Sa -- Registre-se com
as ng 1.
exclusão de atividade& corresponden149 soa.see - amaina Peltrin - Me- tes a seus fins.
clinica Justas Felhin S.A. - Cias- 149 565.842 - Del-Sor - Dei-Sor
se 21.
Equipamentos EletromerAnacia Ltda.
8.
"
119 511.7dt - LbamMad gen - Bal- - Classe
N9 555.947
Vidiseolie - Odes
dwin Lima 'laminas Cora). - C las- mar
aduana - Clame a.
se a9
149 516.625 - Ana Rosa - Garagem 119 555.568 - Nor-Coe Nor-Coti
Ana Rosa Ltda. - Ciasse 38.
Têxtil Ltda. - Classe 24.
319 517.914 - Teleonda - Tel.- 20 557.529 - Rema - Saci S.A,
união S.A. Ind. de Rádios e 'ale, Campinas Industrial - Classe 38.
visão - Classe ie.
49.581.617 - Cidades PD:db./das
1
149 518.030 - Peveclt - Plagiar Geralartes Ctoonatográikes Ltda.
S.A. Com. e Ind. de 11111i11Clik e Classe 32.
Proas. Plásticos - Classe 28.
149 584.321 - São Caetano - Leoa*
149 618.523 - Montesa - Restau- ela Cavalheiro Magalhães - OUSO
rante Montage Ltda. - assas 41.
149 521.380 - raacA =Instituto de /99 588.484 - Rehraniar InstabtMedicina Cirúrgica e . Acidentes Ltda. dera Relvansar Ltda. - Clame 48.
- Classe 38.
119 566.945 Colderat - Ind. G
149 542.350 - VWX-10 Aços TU- Com, Caldeiam S.A. - Classe 28.
379 560.947 - Caldeei - Ind. e
lares S.A.
passe 5.
149 542.352 - VW11-2 - Aços Vil: Com.Co/dentar S.A. - Classe 38.
29 568.e48 - Ind. •
tune S.A. - ~Sé 5.
542.363 - TWAS-2 - Aços Va- Com. Caldemar S.A. - Clame 1.
iares S.A. - Clamou.
149 561.250 - ~boa - Fun.
/99 544.385 Sbnca Bi-campeio - zebral - nmdlçao Geral Ilnalletra
Ltda.
- Classe 5.
Maca do Bralit S.A. Ind. de Motores Caminhões e • Automervels - Bootallo - Classe 8.
Ouse 11.
~ente da Sego
569.294 aluar. ' Jair Laia
149 549.861 - Barriguinha - Ind. 149
149 568.314 -.Donald7mix - Do.
da Interferinda
da Sabões e Detergentes Nimbo Lida. miram
comparar Me. - Clame 8.
- classe 40.
NI, 568.375 - Dormido= - Doa
RIO, 9 de janeiro de 1988
NT 549.869
Belair 62'- Cia. de naldson. Company Inc. -* Clame 1.
- Canetas Campastar
568.613 - /ladrado- Cloro
- Casse 11.
Marras De/criar
119 561.400 - Casomas - Alberto Fernandes Mala - Classe 41.
119 356.835- Santa Rosa - Moi- Francisco de Carvalho - Classe 21.
199 568.691
Carolina da Norte
Mo Sal Americano Com. e ind. BA. NT 551.840 - Superam - Asberit Sebastião
Guarda de Fretam - Cau- Classe 41
Classe 31.
- • se 46.
149' 417.585 - lonasport Lardfli N9 552.2411 Rajadinha - Proda. 149 544067- Starospinna - Md.
cio Suirlograndense S.A. - Classe
Alime,nticios Morro Velho $. d. - can- Material Plástico S.A. - Ciaamar". eam eido_
119 46.323 - ~dee - Em. Tétr- ame
rima
e ~usai de Lubdileaures'allo de café e lanebes (e. dimehataarl. m 39.
Bolutee S.A. -- classe 24. 553.351 - .Somidd - Soc. de
Título de sstaberedatetto
1e9 489.093 - Iguassu - Cia. MIO' Mineração Desterro Ltda. - Ciasyelema
se
rt*
sileira de Medidores - Ciam 11.
149 534.908 - Edffielo Brandão Maconfeitei. galhães - Cond. cio Edifício Bran"sano
119 494.161 - Pedrinhas.- Pedri- /ao fo.654,
nhas Agro Industrial S.A. - Cise- ria e Restaurantes Fauno S.A. - dão Magalhães - Classe 33 (art..
se 41.
Messe
149 5112.121 - Cslix - Onix Mn) 149 555.134 - AIO -Arte Indentem 97. M119
Lançada - Anto4.8,.%
Cfneurabagrillea AIC Ltda. - Classe T eceloa de Seguros Ltda. - Cause nio da54011
Cesta Oliveira - Classe 15-14
n938.
nt 32. act. eq, n9 11.

Sexta . '
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o

r“ 473.152 - Teletuslio -- Tela- N9 587.528 -Palácio da Ótica Ltdal Por despacho do Sr. Chefe da Seunião B.A. Ind. de Rádios e Tele- - Prossiga-ia inoluindo a classe 28.ição •nt mandado averbar o contrato
de exploração da marca Palmeirais,
visão - Classe 50.
de registro 337.600, de propriedade de
Expediente da Seç ão de Trans N9 494.800 - Pinheiros em 111-Fi
Needie Inda. Ltd., estabelecida em
ferencia ' e Licença
- Higino Carlos Freitas de OliveiInglaterra, e em favor de: Linhas
ra - Classe 32.
Corrente S.A., estabelecido em São
N9 497.485 - Santa Maria - Bar
Rio. 9 de janeiro de 1968
1 Paulo. - Averbe-se o contrato de
e Lanches Santa Maria Ltda. - Clasexploração.
se 38.
Contrato de Ray:orna° de Marcas,
N9 506.858 - Rerox - E. I. Du
Por despacho do Sr. Chefe da SePont de Nemours and Company - (Art. 133 do GÉI).
ção foi mandado averbar o contrato
Classe yg.
de exploração da marca Dielrex,
8 e 33 (art. 97, n9 1). N9 520.205 -- Pot: anthe - Varquim Por despacho do Sr. Chefe da Se- gistrada
Sineci rob o n 9 232
de proprie• Centro Nacional e Ind. e Com. Ltda. - Classe 2.
ção foi mandado averbar o contrato dade de The
• N" 55á.9::4
Upjet717 Cenoinny. esta.
•nac!:97)..!
Ceninco
- Edson Me. de exploração da marca Philips, re- ! ielecido em E. U1J., e em favor de:
N° 579.018 - gistrada sob o n 9 199.109, de proprieA!...:-'11:)s e :-S-erviços Ltda. delros - Classe 41.
Upjohn Produtos rarmacàutleos Li9 -- 11 - 14 33. 437 - Fio-lauche - Vicen- dade de 14. V. P`•m.)s'Oloe:lamp.m11:2- mitada. - Averbe-se o contrato de
ti . 18 •- 2.;
•
-- 28 - 33 te de Noce & Cia. Ltda. - Clas- :•,•:,::en, estabelecido em Bota
- ;ti - 47 •- se 41.
cm fr.vor de: dia. 1:1 :. -as. de Diste: exploração.
• • •1 - 3 .: - 37 -

Rei das Roupas
N9 549.367 sadas - Irmãos Abed Ltda. 22 -- 23 -- 24 -- 82 -- .15 -- 36
e8 22
37 (art. 97, n 9 1).
2119 551.745 - Aços Finas Plratral
A- Aços Finas Piratini S.A. - Cias..se 5 (art. 91, n9 1).
N9 551.852 - - Mac - Mac - Com. e
•Cublioldade Ltda. - Classes: 13 42 - 43).
32 - 33 -- 41
N" 555.196 - itelotécnica - Massao

Por despacho do Sr. Chefe da SeN" 554.44 -- Pó Formidável - Ce- estabecic:a em, Rio (12 Janeiro. elo foi mandado a:erl y.-.r o contrato
tr de 1Vieciciroa Silva - Clanse 2. Averbe-se o contrato de expanação.
Por despacho .do Sr' da Se- de exploração das marcas:
rfr F.itifbeteelviento
ção foi mandado averbar o contrato
Anorexil. n 9 212.:
de expioraç:io dp marca T. n 9 294.77;
Bonadoxin, n9 153.278;
%rendi - e 232.551, de propredade de
N"
Toclase, n 9 195.601;
I.tde.
-Classe
s:%;:krali
-ToPY S.A., estabelecido em &alObron, n 9 1r3.C6;
n4.
..•
cji. 11" 1'.
(a Catarina, Brasil, e cm favor cieSP, n9 197.337:
e
-•• Cem-o .4.:eional
Plásticos Tupiniquin Ltda., estabele, N"
Viadril, n 9 137.338;
Er ICC 1? C
, Int yi racionai cie Comércio Ceninco
cido em Brasil. - Averbe-se o conPfizer. n9 U3.491:
'1
ani
7s
com
exigências
a
ctunprir:
U;iralar
Ar,re
:zoá
e
ServItAS
' • trato de exploracão.
Deltaeortril,
':10.560;
6
8
-9
-11
14
-•
Tetracyna, n 9 213.337;
N P 336.63 - I,;:b. Favmacéutieo de expioraçáo .da marca Decatiazil,
15 -- 18 -- 23 -- 25 -- 27 -- 28
salvo 779 323.328, de proTetrabon, n o 213.34;
S.A.
-31 - :•;(;
37 -- 39
40 -- Inturnscional
de Quimio Produtos QuiagBonade'tes, n9 217.792;
S.A. Cha- rrledade
N ? 519.71G 47 - 49 ta: 1. 97,
.
coa Com. e Iind. S.A., estabelecido
Saboretas, n 9 218.717;
ri] oa e C fé art. ! 'os.
Por c:espacho do Sr. Chefe da SeRondomicina, n9 224.540;
N^ 3'i6.;;10
Agro Moageira S.A.
:A5.937 - Centro N;,)••!)tial
Matromicina, n 9 224.54,5;
conw. relo
Ultré•Iii• Apare
N" :i50.064 • • Mercearia.s Ottarany ção foi mandado averbar o contrato
em Pio de Janeiro, Brasil. e em faMa!macort, n9 223.948;
ihos e Serviços lida. - Cia.sse.s: 6 Ltda.
vor
de
Labs)
Silva
Araujo
Roursel
- 8 - 9 -- 11 --IA-15--18-- N" 554.112 - Atigtlo MilanI S.A. S.A.. estabelecido em Rio de Janeiro, Matroterra, n9 232.195;
.Retimaelelt. r79 232.197;
33 - 34 - 36 Ind. e Com.
23
2.1.; -- 27 - 28
Brasil. - Averba-se o contrato de
Pfizer, n9 234.399;
"- 39 4'7, -- 49 (art.
N
9
354.504
Pedro
Corras
Perto.
exploracão,
•
Placidol, n9 237.812:
97, n9 b.
N"
554.544
Mansur
Borges
MoiPor
despaco
do
Sr.
Chefe
da
SePronapen, no 215.700;
1,;^ 555.938 • - Centro Nacional e
ses.
ção
foi
mandado
averbar
o
contrato
Internacional de Comércio Ceninco No 554.858 - Iap S.A. - Ind. Agro de exploração da marca LSD, n9 .. Megamicina, n9 246.832;
Viterra, n9 252.303;
- Cavalar Aparelhos e Serviços Ltda.
.
348.745, FruMlnal. n9 346.094, Tribal- Antivert, n9 257.831;
•- Classes: 6 - 8 - 9 - 11 - 14 - Pecuária. •
N
O
535.308
Empré:o
Jornaltstica
333:871,
de
propriedade
de
guio,
n9
Terramychi, n 9 259.401;
• 15
18 -23 -26- 27 - 28 -Sandoz S.A., estabelecida em Balça, Diapec, n9 266.252;
'ád -- 34 -- 36 -- 37 -- 39 -- 40 -- O Municipaliste I.tda.
e
em
favor
'de:
Sandoz
Brasil
S.A.
Visine, n9 267.251;
-- 49 (art. 37, n9 1).
Diversos
Produtos Químicos, Anillnas e Far- Dilombrina. n9 274.537;
149 555.989 - Centro Nacional de N9 550.011 - Vulcaniza,dora São macêuticos, estabelecido em São Pau- Tao, n9 279.745;
poinereso ceiam° ultralar Apare- Cristovão - Prossiga-as também na lo. Averbe-se o contrato de Mio- Comblotico, no 92.989;
lhos e Serviços Ltda. - Classes: 8 classe 33.
raça°.
Darltrax, n9 289.548;
-- 8 -- 9 -- 11 --'14 -15-18Terramicina, TO 289.8791
83 -26-27-26-33-34-36
Vibal, no 289.880;
37 - 39 -- 40 - 47 - 49 (art.
Niaraid, n9 304.129;
94. n9 1).
Freeuril, n9 314.742;
N9 565.890 - Centro Nacional de
Combistrep, n9 315.715:
comércio Cenaco - Ultralar ApareTerra cortre, n9 331.145;
lhos e Serviços Ltda. - Classes: 6
Etonarnina. n9 335.488:
-- 9 -- 11 -- 14 •--- 15 -- 18 -- de propriedade de Chia Pfizer &
- 26-27-28-3.3--3436
Co. Inc., estabelecida em EE.UU.. •
- 37 - 39 AO - 47 - 49 (art.
em favor de: Pfizer Química Ltda.,
e7. 17" 1).
estabelecida em São Paulo. - AvecN" . 555:993 • Centro Nacional de
be-se o contrato de exploração.
DIVULGAÇÃO N' 999
ConaL rcio Cenaco - Ultralar Apare- '
ihon e Serviços Ltda. - Classes: 6
Ceti . ru Na..ional e Lj
d • Cort éteio C,.11i1eo
e Serviços Ltda.
2•-- 11 - 14 - 15
- 33 .2:3 •- 2; •-•
ie •• 47 .33
-. 37

LE:i DE SEGRANÇA

- 8 -- 9 -- 11 -- 14 -- 15 -- 18
• 25--2'7 -23--33-34-36
•• 37 --• 39 - 40 -- 47 -- 49 farl

Expediente da seção
de - • 'me Formal de Marcas

97. 11" 1).

N" 355 994 •• Centro Nacional de
C o mércio Cenaco - Uitralar ApareMos e Servicos Ltda. - Classes: 6
- 9 -- 11 -- 11 -- 15 - 18 -23 • -- 7 - 28 - 33 -- 34 - - 35
37 -- 39
40 -- 47 - 49 e(ol.
91.
1) ,
Insignia DP/crida
N .• 566 233 - Inear • - Ci, inv.
Carioca 'nem f .A. -- Classe 33 utrt.
ti.5) .
N9 555.820 - CAM
Osvaldo Alin e :da Mello Filho - Classe 33 (art.
71" 33).
Nome Come rcial Deferido
N v 520.473 -- Lojas Campos de
Aparelhos Domes/leoa Ltda. - Lojas

Campos de Aparelhos Domésticos LI11511.1da (art. 113, n 9 2).

Rio, 9 de janeiro de 1968

Praça NCr$ 0,20

A VENDA
Na Gee/mbar.'
Seção de Vendast Av. Rodrigues Alves. 1
Agacia I: Mtaistèrio da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembi gao Postal

Marcos Indeferickm

N4 441.017 - Hi-Fi - João Vieira
da Cruz - Classe 32.
N" 452.522 Inter-Cret - InterCret Pavlineniadora Ltda. - Classe 10.
N o 488.428 - Del-Rev - Cliocola- I
;•s Dlzioli S.A. - Classe 41.

bas Brasas
Ne Sede do D.I.No
mamere.

Marcar Deferidas
N 9 564.658 - Aeromover - Metal.,
química Aeromar Ltda. - Classe 1.,
Exigének4
Termos com exigencias a cumprir.
N9 589.918 - Rosimar S.A. Ind.
e Com.
NO 590.154 -- Ceres Produtos Qtd.

micos S. A .
N9 590.514 - Conferência Nacional
de Laminação de Ferro.
N9 590.630 - Minerva Ind. e Cont.c
de Preds Alimenticios Ltda.
N9 590.o30 - Dist. Igru Ltda.
N9 590.951 - Kamipel Ltda. Ind.
e Com.
N9 590.9U: - ab. de Armas MOA
dernas Cara pau= Ltda.
N9 590.988 - Estilo Ltda.
N9 5.1.028 - Ladea Ind. e Com..
de Móveis Ltda.

NO 591.060 - Dei Mar idaterlafil

para Construção Hipotecas e Adm4

Ltda.
N9 591.0518 - Caia Meio Ltda.
3E9 590.519 ,- doei nela., ..,.
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•;
titiaàr
Alteração
da
nome
da
1
lecido
na
França.
e
ern
favor
de
Ae.192.510
Rapai
Técnico
e
FeSavonia
Ind.
e
Cosa.
Ne
24e 591.144
ritos Contabeis S. C. - Prossiga-se roquip Sulamericana Indústria e Code Plásticos e Metais S.A.
mércio S.A.. estabelecido no Estado Aeroquiii - Sulamericans Indústria e •
Plast-Life Com, e na clamei 38.
N9 591.964
Guanabara - Brasil. - Anotem- Comércio S.A. - pede para ser ano.
da
N9 592.780 - Maurice Elias Azar se.
D.
A.
Stuart
041
l
592.187
CO.
Ne
Prossiga-se com exclusão da das- 1- Apostile-se-a mudança de Sede I tada na marca Aeroflex - número
Ltd
,,,..„'se 50.
348.150 - a alteração de nome da .
da
titular
para:
Rio
de
Janeiro,
EsNe. 502.678
ValilbaraeS 4.-uir'uv" Dr 598082 - Hudson Queiroz Sam- tado da Guanabara;
•
tatuar:. - Anotem-se:
Ltda.
paio .
2 - Anote-se a transferência para:
Exclusive-rossiga-st
592.880
Confecções
Ne
1
-a
alteração
da
nome.
Société
Anonyme
Tubeat;
Indústria Mecánica
N9 590.661
Ltda.
Nc 592.729 - Orbras Org. Bras. o:barna litdaT_- Prerega-se com 3 - Averbe-se o. contrato da ex- 2- Apostile-se a mudança da sede de Vendas Ltda. exclutão dos art ,gos badicatios pela plorai:1d g favor de Aeroquip Sela- para Rio de Janeiro. Estado da Gua.
medem= Indústria e Comércio S.A. nabara.
Ne 592.832 - J. P. G. Silva Cal- seção.
77' 590.627 - Sonorama Tran.smis%Idos.
seca -Musicais Ltda. - Prossiga-se
Ne 502.400 - O. A. "de Materiais na classe 38 para papeis semi imElétricos Same.
pressos.
Certificados Excedidos
Ne 590.515 - Durateft El. A. InN9 590.689 Guilherme Marçal da
dústria e ~ereto.
CERTIFICADOS =PEDIDOS EM 2 DE JANEIRO DE 19
Silva - Prossiga-se substituindo a
Ne 590.520 - José Frellft.
Ficam notificados os • requerentes dos certificados abaixo mencionados
Ne 590.583 -- Calçados Miranda classe 2 pela dane 8.
179 590.970 - 'Branco Sul Ameri- a comparecerem g dele Departamento no prazo de e90 dias, a fim de
•
Ltda.
cano do Brasil 8. A..- Prossiga-se efetuarem o pagamento da taxa de acórdo. com o Decreto n9 254, 'de
Ne 590.705- Itabira Inniartaçáo com ~limão dos artigos incligadns
28 de fevereiro de 1967.
_
e ~oração Ltda.
pela seção.
249 590.924 .- Daily Adm. S. A.
N9 590.941 - Tabira Publicidade 779 590.997 - Tony Textil CtefterRegistroa
.
Tê.rmos
Registros
Térmos
O10 e Indústria B.
!Yea012-se.
Ltda.
Ne 590.987 - N8vo Mundo Inves- com exelusão dos artigos intlicados
pela sacão. •
timentos S. A.
356.538
519.595
Ne 598.150 - Christeren Diamond
366.479
. 526.648
Ne 591.012 - Formion Móveis Lida Producer do Brasil S. A. Indústria
866.539
519.636
366.480
537.778
Ne 591.058 - Puldintond Cartas - Prosaica-se ta classe $8 ~ente
366.540
519.643
368.481
544.796
e Tevé Ltda.
519.805
388.341
para napéle semi Impressos.
859.355
•• 368.482
Ne 591.073 ---Fábrica
de Vairsouras Ne 5oaa.190 - ~trator ELA . -em
_
521.243
366.542
*
366.483
859.39/
Pantera Ltda.
866.543
521.388
de Peças para Tratores e Máquinas
-386.464
559.421
N9 591.086 - Plásticos Golfi :Ada. em Geral. - Prossiga-sé.
524.208
366.544
' 866:485
559.440
•
.
386.545
, Ne 591.088 - Caramuru 524.269
. 366.486
859.543
524.651
Ia Reunidas
Reunidas Caramuru - Classe 2
$68.548
Retificação de cliché 559.570
825./15
386.547
Clichè- publicado em 12-843.
366.488
559.593
368.548
825.855
366.489
559.655
Na. 591.089 e 591:090 - Caramura Ne 591.091 - Avara:lura - Ind.
525.914
368.549
366.490
559.707
r- Indústria Reunidas Camurim - Reunidas Caramura S.A. - 'cl 31
366.550
/25.987
• 559.818---'
888.491 '
publicado em 12, de - nadei°
Classes 4 e 11 - Cliché publicado em -decliché
526.032
366.551
560.033
866.492
1963..
•
324-83.
366.552
528.140
366.493
560.147
249
591.067
Lisboa
Lisboa
AuN9 591.170 - &monte Indústria
388.553
-526.248
068.494
560.165
teondveie
Itda.
cl.
21
etiche
B. A.
526.440
348.554
366.495
- 560.332
publicado em 9 de agasto de. na.
• 526.585
366.555
560.831366.496
Na. 591.301. 591.302 e 591.303 ,- Na'. 598.078 - 598.079 - Proquimed
219.777
366.556
561.552
' 366,491
Quindoterapica Bras. Ltda.
- Pinquhned Produtos Quine.n Li224:442
366-557
366.488
561.729
N9 598.098 - EIM1 TeZ Confea- mitada
2 e 4 - clichê publi225.383
866.558
866.499
561.799
Vies EYru Tez Ltda. - Classe 38 - cado em-2ela.
de outubro de. 19*..
231.007
888.559
366.500
561.817
Cliché publicado em 2-10-88.
366.560
• 272.745
'779 549.003 - .Consultoria Tecnica
-366.501
561,843
Na. 598.101 e 598.100 - Pedro Al- de Investimentos Consulta Ltcla. 350.630
386.561
366.502
561.970
berto Crua°.
- - 389.332
366.562
581.979
366.593
Técnica de Investimentos
Ne 598.102 - Alfredo Vito Cresce.
- Consultoria
890.776
388.563
866.504
563.560
Consulta Ltda. - clichê publicado
119 598-105 - Alfredo Francisco
404.682
368.564
. 366.505
Ne 590.395
Malhasil
MalhariA • 562.642
Martins Marques.
409.888
366.565
'--366.506
562.654
Santa Isabel Lida.
cl. 36 -- cli868.568
424./44
866.507
528.805
Na. 598.103. 598.104. 598.102 e chê pua:Oleado em 30 de julho de
435.564
366.567
.866.508
•
563.184
198.109 - José Martins do -Nasci- 1983.
•
366 568
447.112
.868.509
583.785
mento.
749 591.106 4. Ek1bra . - Nelbra
447.615
366'.569
366.510
564.857
Ne 598.108 - Textli Thome For- Auto Cabos Ltda.
366.570
-- ci.. 8- clichê
447.679
366.511
564.922
tangi.° C. A.
457./29
publicado em 12 de acosto de 1969.
866.571
866.512
584.931
N9 598.112 - Nahnm 21chntenn e
366.572
N9 598.059 -- Cordé de Paris -457.160
.366.513
564.974
Bermardo Mesnik.
Cordé de Paris Inc. -- ei. 28 -- cli366.573
, 458.113
266.514.
565.083
ché
366.574
460.190
publicado em 2 de outubro de
149 598.119 -- Construbloo
366.515
585.089
1963.
.366.575
463.172
366.518
toe de Concreto Ltda.
565.836
•
•
366.578
-467.908
'266.517
N9 598.124 - Aciel Alvorada Conte
533.898
866.577
470.147
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
866.518
truedes Inetalações Elétricas.
442.167
366.578
475.123
868.519
457.948
179 598.125 J- Heitor Gonçalves da TRANSFERÊNCIA E LICENÇA •
366.579
477.406
386.520
458.118
Silva.
868.580
478.809
Retnibleado vor ter saldo. emn fiz-.
866.521
465.471
866.081
249 598.152 - Arca Artefatos de corre-0es no Boletim do dia 8 de
492.084
366.523
470.861
866.082.
• 492.142
Cimento 'Ltda.
366.522
novembro de 1967
489.831
496.912
368.883
179 598.164 - Laidess Lanches Li866.524
470.862
Sr.
-1Nar
despacho
do
Chefe
da
se166.584
496.976
mitada.
366.525
470.863
ção roi mandado averbar o contrato
$68.588
497.361
868.528
472.253
Ne 898.187 - Pa.ntrator S. A. Co- ,de explorac..ão das marcas Tubeet 866.585
497.046
386.527
474.332
merei() de Peças para Tratores e Má- número 307.422 - Tubest - número
368.597.
497.585
366.523
478.322
quinas em Geral.
309.521 - Aspirotex - número • ....
368.588
498.247
868.529
494.801
Ne 598.190 - Guarapol Adm. de 312.704 - Aspirofiex - número .366.589
499.462
366530
498.554
Seguros s. C.
342.149 - Sapatas - número 355 186
366.590
499.534
866.531
515.320
de
propriedade
de
Société
Anony366.591
500.494
Diversos:
366.532
516.645
me Tubest - estabelecido na França
386.592
800.782
868.533
• 516.871
Ne 590.687 - CIa. Agrícola Santa e em favor de Aeroquip &lama866.593
500.921
$68.534
518.481.
Helena - Prossiga-se na classe 38 ricana Indústria e Comércio S.A.,
868.594
500.928
,868.535
. 518.896
com exciterão de Impressos em geral estabelecido no Estado da Guana866.595
501,428
386.536
519.485
e outros Impregnem
bara - Brasil. -.Anotem-se:
• -865.537
519.500
Ne 590.711 - Tinimo& Comércio le - Anote-se a alteraçgo de nome
• -...
de Auto Peitas Ltda. - Prosstga-se.
Ne 590.874 - Indústria Metalúr- 2 - Apostile-se a Mudança de Sede
W. R. Grace & Co. (oposição ao
NOTICIÁRIO
Para Rio de Janeiro - Estado da
gica Evelyn Ltda. - Prossiga-se.
'
termo 815.832 - Marca: Grato
779 590.881 - J. I. Case do Brudl Nranabara.
T. 815.633 - Nome Comercial: GraComércio Indústria Ltda. - Prosai- 39 - Anote-se a transferência Para
Coalffika _
oe Utilidades Domesticas Lida.).
ga.se.
Société
Anonyree
Tubest.
Companhia Distribuidora
149 590.883 -- J. I. Carne do Ibiudl 44 - Averbe-se o contrato de ez- A. Paulo Pellõ & Cia. (oposição deNacional
Produto ide Petróleo (oposição ao
Ccanérelo e Indústria.
ao térmo 818.888 - Marca: Econóploraçáo
para
Aeroquip
Sulamericana
térmo 814.048 - Marca: Nacional
N9 590.932 - Rápido Space Lttbs. Indústria e Comércio S.A.
mico).
São Paulo - ,T. 815.485 - Merca:
Teixeira Caldas.
Jeed Mello Soares (oposição ao
249 591.015Por despacho do Sr. Chefe da Se- termo 820,080 -.. marca: Aeaguia). Nacional).
Montenegro; & Cia.
N9 591.185 - abitada Indústria çko foi mandado averbar o contrato Sul Fabril 8k. (oposição ao tér- Técnica Industrial Wap Ltda.
de exploracãe da marca Tubnt mo 819511- Marca: Tribal - T. (oposição ao termo 814.478 - Matem
Quftnica S. A.
Ne 591.277 - Profusa Produtos remara X1,1Ps - de propriedade á'? 920.059 -Marca: (mry-Bell T.
de doeSeté Anonyme Tubest, estabe- n; angu - marca: plee-o-Tarn). Wape).
para ~dição N. At .
•

'

1:1)•1
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_•Panificadora Pão Gostoso Ltda. 1 Com. e Ind. de

(oposição ao
Frateli G;,ncia
- •.‘ -s, .., a: ti 2 ,,21• ? . ^' .
r
( opcs içã. cao irmo 814.60 - Mar- sé° Simpson Ltda.. (opo.s14 . 5 o ao tkr- 1
F• :1nMião Lt (1.1.
Panificado; a
ca: Pão Gosto de Cardoso - T. nu- mo: tl.:.4113 - Merca: :us),....tni),
; : Z..1 ; ; . 1-d Confecções Ittxnyl Lt,la. •.x•aaição (oprt..icfin
mero 817.334 -- Marca: Pão Gostodo
- T. 808.121 ca: S.ão
ao termo: 820.133 - .);:::r.):
de Urupén).
Sebasti:A).
Titii:o:
Nd
T.
40.188
Importes Sociedade Técnica Im- - T. 820.1E9 - Marca: Lu'::. Ni1).
Brasiha
• • . e Instaladora
portadora e Exportador aLtda. (opo,tt, ;'::no: 813.573 Comercial Treviso de .?rc.do3 Alisição ao termo 314.058 - Marca: mentícios
Ltda. (opo.:ição ro termo: Titulo: Eratt gnitstra:orrt).
Imnortcc).
Laboratório Clinntx 5.A. 'oposição
- Marca: Trevi-sani).
Fila; Editõra Ltda. (oposição ao 821.180
ao !irmo: rO.Cri - Marca: CarditeMafisa
Importação
e
Exportação
termo 815.003 - Marca :Robertão). Ltda. (ops)sição ao termo: 814.24 - zol-Dicocii(1) .
-Estoril Et ..coraeõ.:s Ltda. (oposição
Cia. de Prsqas e Lavras Mineao termo 815.2)3 - Marca: Visconde Marca: Exlan).
rais Copeitni (opio:.1.ç.í.'o ao tkrmo: n9
Confecções
Silloart
Ltda.
(oposição
de Partilho).
815.331 - Marca: Co2ema).
Primavera Confecções S.A. (opo- co trmo: 821.422 - Nome Com.: StyWiflys Ovei.land do Brasil S.A. Ind
loart
Modas
e
Representações
Ltda.).
;:15.e2
ao
sição
e Com. (oposiça ao termo: 810.077 Bijout..rtas
Têxtil Capittaio Ltda. (oposição ao Marca: Diesel rngines).
Colgate Painwlive Company (opoCrlsval S.A. Comercial Agro-In- Refinadora de Óleos Brasil S.A.
dustaial (oposição ao termo: 815.701 termo: 820.412 - Titulo: capitólio). sição ao Virmo: 810.817 - Marra:
ao tirmo: al5.543 - Mar- D-Dex).
- Marca: Korsval - T. £15.703 - (oposição
Amália).
Marca: Krosval T. 815.703 - ca:
Materiais 80- National Biscuit Company (oposiMarca: Krosval - T. 815.704 - Sociedade Técnica de ao
termo: iaç ção ao 319.134 - Marca: BisMarca: Krosval T. 815.705 - Mar- tema S.A. (oposição
copão).
Codema).
ca: Krosval T. 815.703 - Mar- 817.287
Klbon S.A. (Inda. Alimentícias) - Jorge Ern:sto . Gaulller (oposição ao
ca: Krosval).

Iharatex S.A. Ind. e Com. (oposição ao termo: 813.004 - Marca:
Duratex).
Artefatos de Metals Tomas Ltda.
(oposicilo ao termo: 809.4439 - Marca Toma).
Pargo S.A. Ind. Imobiliária (oposição ao termo: 814.084 - Marca: Clferoo) .
Irmãos Alazzaferro & Cia. Ltda.
(oposição ao térmo: 815.498 - titulo:
Prilon Ind. e Com. de Tecidas e Con-

fecções).
Ocil - Orgonização Contábil e Imobiliária Ltda. (oposição ao ttrmo re)
821.838 - Marca: Oen).
Wella Aktiengesellschaft, (oposiçáo
ao termo: r.0á.202 - Nome Com.:
Baleou & Ci. Ltda.).
Thompsoir.verire Gesellschaft Mit
t‘o
ene;
r
:
termo: tis,'" .723 Sranzo) .
Volkswa.:.:nwerk Aktienzeaellscilati
- Mar(oposiedo au t&' :'o:

(oposição ao térmo: 817.370 - Marca: Soft Ice Cream).
Herbert Hera & Cia. Ltda. (oposição ao termo: 818.333 - Marca:
Herte).
Padaria Americana Ltda. (oposição ao termo: 810.528 - Marca: Sul-

americana).
Cervejaria Serramalte Ltda. (oposição ao termo: 815.801 - Marca:

Serrarnar).
Companhia Industrial de Conservas
Alimentichts Cica (oposição ao termo: 818.798 - Marca: Emblemá-

tica).
Argos Industrial S.A. (oposição ao
termo: 789.220 - Marca: Permanent
Press - T. 769.223 - Marca: Permaneai Press).
S.A. Ind. c Com. Concordia (opot;1 ,...ão ao termo: 812.953 - Marca:
Sod11).
Cervejaria Serramalte (oposição ao termo: 815.8C0 - Nome
Com.: ::terrnenor Bebidas L14:n.).
ca:
Frigobrás Companhia Dra .-dieta de
Ind. Moe....spurt.. L'da. (opos1,7ão ao 1-rilorincos (0.) ,...to riu Vrino . res
termo: 4.::.0 .
- Marca: Zorba) .
fr.O.'•177 - A/viten! Frigetarl
Bar Lanches I.inicira Lt1.1. • (oposição ao tt,n):(4:
Lan-ffa).
Gi:a
tenc,i^Tto ao
terno:
- Titulo: O :e».
Ind. Text11 Ltds. (oposic5i)
7arca:
`;'

..•

Ode011

7

.

•

•

•

,•

:

S A. (oposição ao termo: ris
-

:

Coo:ie: ai iva
d: C;Aia Cooperazit. a
(oposkao ao timmo: 819.703 -• Marca: Sabão Tv.plnanais
T. h; 9. :NO - Mares: Cota
- T. 219.2",..3 - Marca: CO:Isa).
Dyita S.A. (oposiP14. tr(
•áo ao termo: .;10.En")
Mrrea: Dynarit) .
Mirai:44d N.o:atos Alimentícios S.A.
(oposição ao termo:
- Marca: Mira T. 3:1.47e -- nas classes:
3 e 45).
Pra. .ir S.A. Ind. e Com. (oposição ao termo: 015.973 - Marca: Pracar).
Pv.:1!st-',. de Luvas
Ltda . (0p0,,.i,•(.0 ao termo: 815.323 Mama.: Inpal i.
Empa - Elnprei.a Paulista de Comércio e de Aplicações S.A. (oposi-

ção ao t(rmo: 817.462 - Marca:
Pimpa).
Têxtil Capitólio Li6s. (cposkilo ao
termo: 819.74 - - MU:1o: Oficina Capitólio).
Esc-meia (10 construções e Zoge-

?afiaria Ecel Ltda. (oposição ao termo: 810.837 Era Lligenharia e Construções Igreja
T. 8,20.190

rei : Icei .

f

Ind. 4. (sota.

'4rrnOt f 09.931) •-•

Lojas Joamar L1rO. (op;),..rlo
. .;:.• .1..
. • n a i.

c:rtno: W0.0:4
Lnrll Hoic1

ti
2 1 3.314 - Ti •1114):
.1):a)-,.. to
Kin-; Ind. e Cera.
I.Zir'.(•.
ao t..into: 612.413 Dias Pastorinno S.A. Com. e Int.l.
(oposição oo termo: 815.471
Marca: TrES Pasto:inhas).
Anderson, Clayton & Co.. S.A. Ind.
e Com. (oposição ao termo: 811.878
- Marca: Tip-Top).
Companhia de Cigarros Souza Crua
(oposl• ão ao termo: 817.571 - Marca: Snrf. - T. 817.721) - Marca:
Granada).
Instituto Pinheiros de Produtos Terapêuticos S.A. (oposição ao termo:
817.743 - Marca: Ipê-Flora).
Pellcan Ind. e Com. Importação
e Exportação Ltda. (oposição ao termo: 810.145 - Marca: Pelicano).
Mercur Publicidade S.A. (oposi1110 :

çèo ao termo: 818.348 - Marca: Sulina - T. 8141.345 - Marca: Sulina).
termo: 815.114 - Marca: Donzelo).
Kibon S.A. (Inds. Aliraenticias)
MartIni & Rossi 8.p.A. (oposição (oposição
ao tiirmo: 818.127 - Marao termo. 810423 - Marca: Mar- ca:
31g Suco - T. 817.792 - Marca:
Uni).
Assumpçè.o Éngenharia e Constru- Krenione).
Maria da Penha Camargo (oposições S.A. (oposição ao termo: n9 ção
ao termo: 815.349 - Nome: Mar820.336 - Moine Com.: Construtora dol Cosméticos
Ltda).
As.sunipção S.A. - T. 820.337 - 'Ti- Super 'Test S.A.
Ind. e Com. (opotulo: Construtora Asstunpção - T. sição ao termo: 814.191
- Marca: Su820.333 - Marca: Assumpção - T. per Steep).
820.339 - Marca: AzsunaN110 - T.
820.34) - Marca: A.ssumpção).
Textion Inc. (oposição ao termo:
- Marca: Alvorada).
J. P. Guimãrães (oposição ao ter- 812.335
Klbon S.A. (Inda. Alimentícias) mo: 817.512 - Marca: Campeão). (oposição
ao térrao: 817.794 - MarQuímica Maura Brasil 8.A. (oposição ao tkrmn: 682.248 - Marca: Co- ca: Kremone).
S.A. Ind. e Com. Concórdia (opolisone) .
ao termo: 814.735 - Insignia:
Cia.. Brasrieira de Roupas (oposi- sição
çâo ao termo; 210.364 - Marca: Dia- SadIbra).
.
Maprax Ind. e Com. de Madeiras
caP
neixoto
& Cia. (oposi- e Artefatos Ltda. (oposição co Tereão RO Urre.:;.: 817.343 - Titti!o: Lex- mi: $13.339 - Marca: Aliprexi.

Marcz..s e P:ttenics.).
Cia. Brasil.:.1:c de. Sie! Ind. e Com. Textron Inc. (oposição ao terna):
- • Mares: :tr.:) . ia
(epos:cao term.): 222.7"77 - MarIndustrial e Atercentil Profer S.A.
ta: Sul Garic).
oposição ao termo: 818.1;49 - MarToe:.'irxem Te ,;( i lia S.A. (oposição ca: inprofer).
ao V . rmo: 813.914 - Sinal de Pro.
Anderson. Clayton R- Co., S.A. Ind.
Ti. , n !mi l l Modas).
e Crán. (opo:Áção ao termo: 818.559
- Marca: Ccr:r ..).
Vetei' Editora P.5.ct.,;)t • da g é n,ica 1..,Aa.
4c-.rsifto ao 1'..*:::;.): 1;5.011 -- Nome
Cum.: Curso \r eter S.A.).
Virai' ir i; ...n ( c:; ;,...() ao 1.,.rino:
311.'157 - Marc;. : .4t.iper-Ciic..1)()).
Compva:a Cumparifila Bra.iildra de
•~•~1~1•111
Pesca (oposição ao lérnio: 819.571 Titulo: Frir,o Pe. z.a - 1'. 8.20.30; Mlrea: Tcenord-ra - 'I'. k;2 1. .2:)7 -.n
Marca: ReP r e ,,ca - T. 2 -:0 • 30'1 Marca: linir...,.e.).
Volkswagernvt.r::e .1.siieit-:.sellsel:aft
(opositxio ao termo: .:10.212 1 aia:
N' 4 966, DE 1966
Auto Alce:int( a Sprint).
Auto
Jawa, Narodni P.atnik 'opos'to ao
trino: 810.532 -- 1.1au.a: Javel).
Lojas NGVC:: S.A. Poupas e ApAreDevideafolo s' 944
lhos F:Ifu.ric0s (oposiçèo ao te:rno: na
815.331 - Marca: Noves).
Ordi -- Orranização de Representações Distribuições e Importações LImultada (opecição no tCrntO: 820.273
I- Marca: Oldi).
Puxo! NCti 0.03'
Ind. de Mõvets de Aço Onda Ltda.
(oposição ao termo: 812.e-15 - Marca:
Ronda).
Pacifico °fraudo & Cia. Ltda.
(opos:ção ao ternax 815.6i3S - MarA VENDA
ca: Spuzne).

BENS DOS IMIGRANTES

Na Goeetabarol
Sebo e Vendam Av. Rodriguee /Uma 1
Aoêoda b Miaktirto 40 rateNde
Renabotão "mei
Apoboe-se a pedidos( pelo Serviço
de

arasflia
Na cede do D.É.N.

Pescai S A. Ind. Brasileira de Peixe (opw.ição ao termo: 814.378).
Marca: Pes-Cap).

~fuma Coron (oposição ao Virmo: 812.442 - Marca: Kanon).
São Paulo Alpargatas 8.A.. (oxide(
ção ao termo: 815.329 - Marcai
Can-Can. - T. 819.842 - Marca:
Matth. Hohner A. O. (oposição
ao termo: 810.791 - Marca: Eko).
i Reemtsms Cigarettenfabriken Cio
k m. 1. 11. (opolorglio ao ~o: ar
1111.033 .a. Marca:

centro Oeste)

Il
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MARCAS DEPOSITADAS
•n•11~.

Public:944o feita de acórdo com o art. 109 1 acua pari:arfas
do Códi go d Pro le
--.--7-n-7—"—
dada

autos nri,oarrAnos
EL 11-10-VI

N° 827.291

•

,

SANTÉ

flq-DPSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Darvino Bez Batti
Local: Santa Catarina

~OS DEPosrreixto

/s1. 87.294

EM 11-10-67

No 828.404

ESTABELECIMENTO GRÁFICO'

AIÂ coi4 RUMO CERN'
Consulte ANTES as
PAGINAS AtIAREld

COLOMBINI LIMITADA
Requerente: Estabelecimento Gráfico
Colombiai-Ltda.
,Local: São Paido
Artigos: Nome de empresa

Requerente: Listas Telefónicas Brasi-

leiras S.A.
Local: Guanabara
Classe: 32
Frase de Propaganda

Classe: 42
Artigos: Aguardente, aniz, aperitivo, bagaceira, batida, biter, brandy, cachaça,
cerveja, chopp, cidra, conhaque, fernet.
• N. 827.295
genebra, genebrita, gengibirra, gerehrata•
g ringer alcoólico, graspa, hidromd
*Mico, kirsch, kummel, licor, marasWESSIL 1°,1
quinha, nectar ákoólico, parati, piperaanc, pirach, ponche, quinados, rural rndlii.stria Brasileira
sucos alcoólicos, vermuth, vinhos vinhos quinado, vodlca e whisky
•N° 827.20

N9

828.405

;CONCEVIT
WORM

Requerente: Confecções "Wessil" Ltda.

Bastai

N' 12&409

iruLcApzixg.
INDOSTRIA RASURA

Requerente: Calçado Peixe S.A.
Local: São Paulo
Classe 36
_-

Artigos: Calçados em geral, para fi.
meus, senhoras e crianças
n•n••

N° 828.410
'VUL.CAFRAWCA
- INDOSERIA BRASILEIRA -

.

Requerente: Calçado Peixe S.A.
Local: São Paulo

• Classe: 36
Artigos: Calçados_ent geral, para ha

mens, senhoras e crianças
• Requerente; Panqulmica S.A.
Local: São Paulo
1,,ç0éiags
Gueanabara
Classe 36
828411-115
:3
Artigos: Artigos de vestuários, de toda
Produto: Um anti-concepcional
aorta inclusive de esportes. Para ho
-mens,horapciçs,N• tomos
ber. — abrigos quando vestuário; agasalhos; alvas; anáguas; aventais; babydoll; barretes:. batas; batinas; berniudas;
blusas; blusões; boinas; boleros; bonés;
4#
borzeguins; botas; botinas; cachecols;
cachê-na; calçados; calças; calcinhas;
calções; Inclusive para esporte; camiadmaktbs iraton~
sas: camisas de lana; camisas-pagão;
aerowsroo,ro Ate inipm"
camisetas; camisolas; camisolões; canos
ao' Mis *Jun"
de, botas (perneiras); capacetes; capas;
sija‘mne
h•s ame. arR40.4,
11, 5 ssessorsom
• capotes; carapuças; cartolas; casacos;
g( MIM YOM.Phar¥44f
casacas;
casquetes;
casulas;
ceroulas;
Requerente: Morsing Cabos de AO
&ales; chapéus; chinelos; chuteiras; cinLimitada
Requerente Raphad Wasserrnann e Conidtada
tas; contos; cinturões; clegy-man; cola- Requerente Panificadora
Local: Guanabara
• Bangu Ltda.
Local: Guanabara
rinhos; coletes; combinações; corpinhos;
Classes; 5. 8. 11 e 20
Classe: 32
;le302
cuécas;
cueiros;
Motes;
dolmans;
domiExpressão de propaganda
Artigos: Revistas, jornais, almanaques,
•
41
nós; echarpes; espartilhos; estolas; faa. Artigos:
Pães, biscoitos, bolachas, doca, álbuns, anuários, calendários, catálogos,
tardas; fardamentos: fardas; fraldas; fra- panetopes,
confeitos, pizzas, sanduiches, histórias, livros, novelas, radiofónica:
ques; galochas; gandonts; gorros; guar.
ou não, boletins de Informação, proalanches e refeições prontas
aa-po; gravatas; hábitos: /almas:
pactos, fotonovelas, histórias em que:queda; jaquetões; lenços; libres; ligas;
1/28 441
drinhos, "sketcbs" . peças teatrais e et&Werke luvas; marnoto mandriões; luanemAográficas
aipulos; mantas de uso pessoal; mantaaux; mantilhas: mantos; martas, inaniClasse: 25
abas; melas; meias confecções; modeArtigos: Artigos de arte, árvores ar
ladores; palas (ponchos leves); paletós;
natal artificiais ou não, onfeitos para
árvores de natal, bibelots, coroas do ad• pantufa; paramentos; peignoirw palatinas; peles quando vestuários; perneivento, estátuas, estatuetas, estatuetas
Requerente: Texas Ranch Desenvolvi- ras; .peugas; pijamas; peitilhos; peitos;
para aclamas, para fins artísticos, estampas. gravuras, frutas do vidro e do
mento Territorial e Agricola S.A.
polainas; ponchos; puloveres; punhos;
louça, figuras de ornatos, figurá para
Local: Guanabara
celépis; quimonos; regalos: renards; roaasse: 50
enfeitar bolos de aniversários, de batibes de chambre; roupas brancas de uso
Artigos: Mediação. organização, pla- pessoal; roupas de baixo; roupas feitas: Requerente:- Auto Posto Trevo Ltda. zados, de casamentos e de outras quaisnejamento e administração de bens e roupas para esporte; roupas para opequer comemorações, imagens, mane•
_ Local: São Paulo
de negócios civis, comerciais, indus- rários; roupões; saias; sandálias; sa paquins, molduras para quadros, obras de
Classe: 50
triais, Inclusive participação com capi- tos; sobre-pelizes: solidéus; shorts; choopintura, painéis, suporte artístico para
tal, trabalho ou com ambos, em caráter teii, as; slakc; bobretudos stainas; sou- Artigos: Cbmo marca de serviço um
vitrines
permanente ou transitório em outras so- tiens; sueter; sungas; suspensórios; tail- obsto de gasolina, lavagem, lubrificaClasse: 36
ciedades do Pais ou do Exterior; ser- leurs; tiaras; togas; toucas; túnicas; tur- ção, troca de óleo e estadia para vel- Artigos: Artigos
de vestuário, roupa
ados
viços de loteamento e parcelamento de bantes; uniformes; vestes; vestidos; vesfeitas, confeccionadas ou sob medida
bens urbanos e rurais, de incorporações timentos para trabalhadores; vestuários;
para homens, penhoras e crianças; - N° 828.408
e de constituição de condominios de ter3Eus; visons Calçados, chapéus, capas, cobertura
ceiros; compra, venda e importaeo xie
para a cabeça, ternos, costumes, vezfábricas e indústiias e sua adaptação
Ni 827.296
tidos, mias, bhnum mmnad& dmlea
aos sistemas legal, económico_ financeiVULCARTO
•
lenços,
roupas esportes e de bebam*.
ro e tributário do Pais; criaçàq, orgato,
roupas
e aventais para o trabalho,
nização e manutenção de serviços técREpuomoinrot
INDOSTRIA BRASREIRA
roupões para banhos, lenços para canicos de consultoria e assistência ecoINEd.sTen E c01e40I0 ee
beça, roupas de recém-nascidos, grava~ Int à administrativa, inclusive de
tas, suspensórios, mantas, fraldas, esparcontabilidade e de propaganda lisa:mal
Calçado Peixe S.A.
tilhos, golas e apliques, para roupas,
e internadonal; todo e qualquer negódo Requerente: "Riceia" S.A. Represei. •Requerentes
Local: São Paulo
correias para calçados. agasalhos feiou atividade, oriundo ou derivado dos • tação. Indústria e Comércio
Classe: 36
tos de peles, naturais ou artificiais, calobjetivos supra ou que com Nes tenha
Local: São Paulo Arti
. gos: Calçados em geral, para ho- ças, saias, calças-saias, cintos, cintai,
nexo causal
• Classe: Nome de emprêsa
ettécas, colarinhos, :limou, dólmans,
mens, senhoras e crianças
, .
/•••nnn••

•n•n

tie:la-fci:a 12

Cl 2.:.)

G's

o it

a28.4::0
4..1
N
..harpes. estuas. lardams II tUS, gAITUS.
gaarda-pas, jaquetas, leques, ligas, librés. lingeries, tecias, palas, paletós.,
aantufas, pijamas, peignoirs, punhos.;
it .POLYOZ
i:n
q uépis, roetos e peitilh os, quonos,
de chambre. retaliss, roupas de andtre tri
iBras! leira
brim para o traballio. roupas feitas para
tia
crianças, saias, soliaaus. shorts, slacks.I Iteraurente:2 saa
Rega...rente: :leltaulfarnaa atua.
e lieruert. Schwaliroh
Estabelecido no Riu cie Janeiro
simgas, suaters. saliretudos, soutiens,
Estabelecido em São Paulo
Criasse 3
tailleurs, turbanteN. loucas. uniformes,
Classe 46
Produtos atrinacauticoa
para emprega,/ a, vestidas e panos de i Artigos para conservar,
limpar,
lura
eu' er
a•ar e polir a saber: brunidores; abra N" 823.429
Classe: 49
SiVOti; céras; composições; detergenArmara Joaus. brinquedos. passaempos, tes; esponjas quankannate preparapetrechos. e artigos para fins despor- das; massas; liquidas; ?':os: pastas;
pomadas; pós; preparadas
tivos: — Eaceivas para massagens, esN" 828.421
feras de aço. patino, carros e carrocinhas pata bcaleaas e crianças, rédes esa .- ;
portivas. artigos de alinninio para esportes, cart de jogar. cargas de riflas de
POIYFRIX
"
•:
ã
ar, carrinhos. bereinhos. avieres. prit•
vetes, bonecas. bonecos, bolas para e:.• Inchistria
•
4' N
raquetes. pr
portes de tisios os tai
s' *aaaaiar.".2
' tecas. baralho, xadrez. espingardss. e
1g:
revólveres de brinquedo. luvas dsspor- Requerente: Ema Ss bjil a Sc..i a ;aa-oh
tivas, redes para jogos desportivos, dare nerbert SeInvabroh
IW
dos discos, pas.os, arcos. setas, va:rtas.
Estabelecida em São Paulo
velocípedes, ;açulas. aros ,brinquedos.
Classe 48
Etablissement MarqInt
mecnicos, ganchos para pesca, halteres, Artigos para conservar, limpar; lus- Requerente::
"Grandes Marques internationales"
)0903 de raquete, linhas para pesca. trar e polir, a saber: brunidores; abraFatisbeletado cm Lieclaciastein
ceras; composições; detergenplaquetas para ginásticas, nais de . mesa, sivos;
Clesse 42
tes;
esponjas
quimicamente
prepazaaparelhos de remar eni saco, aparelhos das; massas: amidos; óleos; pastas;
Artigas: Uísque
de ginásticas, de massagens, e de ca-pomadas; pós; preparados
Portes. especialmente esquis. trenós. pa8.23.459
•
tins da redos, raquetes para: tênis, ténis
N9 828.422
de mesa, c para petecas. espaasores
Classe: 50
Serviços: Promoção e publieidade de
construções e conservação de estradas,
vias públicas, obras de arte. construção
civil e análogos

)

2.:3

I, :as

laia: Jarnri..:, t.
e publica...
I eacs. Álbuns. Programas radloitall.
L os e de te:aviam. acatas austrais •
cinematográficas
D • te3.432

ONWIr

NIIBEÇÃ
•

N9 628.416

DOLLA
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Marques Dolla Empreiteiro
Estabelecido na Guanabara
Classe 16
Artigos: Argila; areia; batentes; balaustres; calhas; cimento; cal; caibres; colunas; estuque; estacas; forros; ~alces; lajaaas; tijolos; portas; janelas: tintas e tacos
N9 828.417

,Requerente: Canada Dry Conxwation
Estabelecidonos Estados Unidos da
America do Norte
Classe 43
Artigos: Refrescos e águas naturais
e artificiais, usadas como bebidas,
não inchadas na classe 3
Ni 828.435

AUBIGNY

Requarente: DaSillerie Stock li. S A.
Ltd.
Estabelecido nos Estados Unidos da
Ameir^a d,) Norte
Classe 42
f• termenArtign,:
INDÚSTRIA BRASILEIRA
tadas. não ituauldas na classe 3
Classe 43
Requerente: Lojas Kirsch Decorações Reauereute: British Airentri Corpo- artigos: 1: 1 .irz•seas
e aguas naturais
Ltda.
ration
Limitai
e
artificiais.
usadas
;Ana /sabidas, não
Estabelecido na Guanabara
Eatabetecido na Inglaterra
incluidas ria cavas 3
Clame 16
Cla*se 21
Artigos: Palatinas
Artigos: Veictibra e sinas partes intee":' —7
grantes,' exceto máquinas e motores
Dbt. 873.422 n 823.424
Classe 32
Artigos:. Jornais. reviaia e publicações esul geral. Álbuus, arearamas radtoltinicios e de teleraao. Peças teatrais e einemasoaraficas

KIRSCH

INDÚSTRIA BRASILEIRA

823.421
Lajits
Kuaali
Decoração;
171.41~.4ii
?.22o ettx,
Ltda.
Estabelecido na Guanabara
Classe 5
Artigos: Lâminas de aço, aluminio e
Requerente: Marques Dolla Empei- latão para indústria de persianas
Requerente: alaiquinas Jungtielra
tetro
Classe 23
S.A.
Estabelecido na Guanabara
Artigos: Laminas de mataria plastsca
Estabtlecido em Minas Gerais
para peruanas e sanfonados de maClasse 50
Claass
téria plástica para divisões
Prestação de serviços
Artigos: Enxadas mecânicas e ceifaClasse 50
deiras mecanicas
N" 828.418
Atividade — 'na-Cação, reforma e
consertos de peralanas
N9 828.433
Clame 40
Artigos: Armações, baleais, biombos e
divisões sanfouadas Cm forma de
móveis
alta.„e.rit São Bencato
Ltda.
N9I1 .427
Requerente: Parke. Davis • Company
Eslabelecidu no Ceará
Estabelecido nos Estados Unidos da
América do Norte
Citasse 41
3
Su-tiass: Café an •r3o. tarrado e
ng.w5
Arliaos: Preparaaas aralaasicos
•
N9 828.434
-••• a=„13
Raquel

jitif(k.é..¡ Ouq. 'EIRA
•

ec4:5 91Uttette4

nn••••••n•.

f.#.1
") •

.

5 7 t:„ :

,
ot

S. A. Coual-rOo
.;:t( Re:Jus-lar:ca. Trai Tas e:...irà.soriob
na GLaiJa.b.tra
C:. r.i.e G
classe
Ar'

CENTR AC

unr:'

FIIIMnikkR
Requerente: Fliunifartaa Ltda.
nastabelecido no Rio n!e. Jalleiro
Clc 3
ttriees
Protig.!•-•.,

BACA•11'

Requertaite: Laneume S. A.
Estabelecido na arr a:a
Classe 4a
Artigos: Frodutos de perfumaria
-828.436
-•(."'"

I FE

•

:7)

Requeret.te: Sociedade Corne/v:1M a
Ile.one.i S. A.
Rtquerente: British Aircraft Corpo -. 1Importa...tora
E.stat, S.ocidou.1 Guanabara
ration Limited
Clax.e 8
Eaalieleeicia na Ingl.:acara
Arttgos : Ita!striunentosde
Cliase 21
preel
instrumentos cientificas. aparelhos
aatiasa: Veiculas e suas partes
ao. c.aloas e motores mo caantun; instrumentos e apares
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lhos didáticor, ...soldes de Ws a es'Role; acessórios d•.• aparelhai ei;Jalcos (inclusive Váli•elas. lampadas, tonadas ,fios, •uetes,etc.); aparelhos
totoggicos; iadlofônices • cinematográf ; máquinas falaXes, etc., discos gravados e filmes revelados
•
Classe 13
: Joalheria e artigos dl. mettds
Artigos:
semi-preciosos e suas imitações, usados como &Olmos e não
h-aluídas em outras classes; pedras
preciosas trabalhadas e suas imitações
N9 828.438

Classe 50
Artigos: Serviços correlacionados cola a Indústria e comércio de aubstância•
•
e preparações químicas usadas nas
, CURSO.PREindústrias,na fotografia- e nas aná"),
UIRAPURtllises quimicaa. Substâncias e Prepal '—
Vedibular Diplomados wetnnrika Seringalista SIA. rações
químicas anticorrosivas e antl.P.
°lactantes;
substancias e preparações
Pnuecente: Curso Pré-Veskibular
quinalcus usadas na agricultura, na'
Diplomados
Reqesrente: Uirapuru — Empresa 1 horticultura, na feteriiiária e • para '
Estabelecido na Guanabara
Seringalista s. A.
fins unitários; substâncias quiraleas,
Classe 33
produtos e preparados para sacra, .
Estabelecido na Bania
Titulo de estabelecintento
Nome comercie
usados na medicina e na fa,rináciar
fabricação de.produtos químicos e far..4
PERMOS DEPOSITADOS
•
meoêuticos; substâncias de origem'
N9 828.442
1,111.1 19-10-67
animal, vegetai e mineral, em bruto;
N'
ou parcialmente preparadas; metais .
•
não trabalhados ou parcialmente triel
balhados, usados nas indústrias; má-1 •
quinas e suas partes integrantes),
máquinas de agricultura e horticul:I
,
tura e suas partes integrantes; gran-G,
Requerente: P.. P; Tramontana
dee instrumentos agrícolas, inclusive'
Estabelecido na Guanabara tratores; instrumentos de Precisaa
Classe 3 •
•instrumentos científicos, aparelhos de .
Artigo: Preparado farmacêutico, inuso comum, inatrumentos e aparelhos' .
dicado como desinfetante
didáticos; _moldes de toda espécie,'
aceasÓrios de aparelhos elétricos, aP aJ, '
828.443
relhos fotográficos, máquinas falantes,
discos gravados e filmes reveladosf
instrumentos -musicais é suas partes;
Integrantes; instrumentos, • máquina& .
.
aparelno& e petrechos para a mediRequerente: Pagem- Parniljebagsri cina, a arte dentária, a cirurgia e a
Aktiebolag .
higiene, máqunrts, aparelhos e ina:
, Local: Intimo — Suécia
talações hospitalares, de expurgo tN
Requerente: P. E. Tramont,ano
fins análogos; ferrianentas de toda
Estabelecido na Guanabara
Clame 41
espéaie,. ferragens e cutelaria em ge-'
C1sL5se 3 • •
•
Ovos . Preparados, leltN
tal; pequenos artigos de metal N...
Artigo: Preparado farmacêutico, indi- Artigos:
cinios•
aoraestivels oleosos e gorduro- Inuin; botões e alfinetes comuns, fecado como tônico
sos; farinha alimentícia e farinha de chos corrediços e miudezas de arcereais; pão., biscoitos, bolachas, be- marinho; joalheria e artigos de me-,;
• 249 828:444
los, pasteis e confeitos cpmestivels tais preciosos, semi-preciosos e suas
gelados, sorvete, pó para sorvetes, Imitações, usadas como adornos; pe..' •
fermento, bicarbonato de soda em dras* e suas imitações; vidro, cristal,
pó para substituir o -fermento; gelo. espelhos e seus artefatos; artefatos
de cerâmica para uso caseiro, aderno,
N9 828.645
fins artísticos e industriais, instalações sanitárias; material Para consRequerente: P. P. Tramontana',
trução e adórno de prédios e constru.,
, Estabelecido na Guanabara ção em geral; papel para forrar ca.
•
Classe 3
asa: artigos, máquinas e instalaçõee
Artigo: 'CM preparado farmacêutico
para escritório e desenho; armas, mu..
Indicado nas doenças do aparelho
nições de guerra e caça; explosivos,.
digestivo
fogos de artificios; animais vivos; petrechos navais e aeronáuticos; velou.
N9 828.445
ios e suas partes integrantes; fiai
em geral para tecelagem e para uso,
comum; linhas de costura, para bor-, •
dar e para tricotar; tecidos em ge-;
tal; artefatos de algodão. cânhamo'
Linho játa, seda, lãe outras fibras4
Mitigou e gravuras, estátuas, estatuatas, estampas, manequins e análogoefl
Requerente: P. P. Tramontana
Requerente: Companhia Cervejaria qbras de pintura e de escultura; arEstabelecido na Guanabara
tbfatos de. madeira, Osso ou morflmj
Classe 3
Brahma
Artigo: Preparado farmacêutico indiartefatos de palha ou fibra; artefal
Local: Guanabara
cado nas doenças dos rins
tos e produtos acabados de origem
Classe 50
animal, vegetal e mineral; escemas
nArtigos:
Serviços
de
incremento
à
N9 828.448
espanadores e vassouraa:
Plantação e cultivo de cevada e lúpulo comuns,
bengalas e suas partes
com distribuição de sementes, arma- guarda-chu,vas,
Integrantes; tendes, lonas, correlat
Casa Corretord de SeguroS t-7À, zenagem e llagem; Serviços e ope- de transmissão, cordoalha e barbanrações' agrícolas na preparação e adu- te; material de vedação e manguei!: Assistência' e' Técnica
bagem da terra, plantação, cultivo e
jornais, revistas e publicações; al.. .
colheita de /apulo e cevada, serviços ra;
bilre, prokrernee e papal; cinemetn.
e operações em campos e estufas de gráficos,
teatrais e de
Requerente
Cipasa Corretores de sementes; Serviços operações na televisão;, radiofônicas,
laboratório
de
produtos quiSeguros EL A. — Assistência e préparação de sub-Proe
. &Atos de ceva• tapetes, cortinas
Técnica
da e de malte, para forragens, ex- mico-farmacéuticos;
e panos para assoalhas e Paredes; liEstabelecido na Guanabara
tratos alimentares e essências ali- nóleos,
oleados e inoergulos, couros' e
• Nome comercial
mentores
peles preparados ou não; artefatos de
MIM e peles; artigos de vestuário
N9\828.448
N9 828.648
de toda sorte; roupas de cama e de
mesa, toalhas de uso pessoal; papel
•
e seus artefatos; impressos em-geral
artefatos de borracha e de guta pare
cha; móveis em geral e siolchoadoa.
para móveis; produtos allibent1c1o0
bebidas alcoólicap,. bebidas, sem alcool,_
refrescos; tabaco manufaturado MC:
não; sementes e mudas, fltIres naturais; velas, fósforos, sabão comum e
detergentes, artigos para conservar e
polir; combustiveis e lubrifantes; per-,
fumarias em geral e artigos de tou-.
_ Mele trin Erasileira
emitir; logos. brinauedos e nas-safemRequerente: Indústria e Comércio
pos; petrechos e artigos desportivoa.•
•
lifanacamuu Ltda.
servicos de manipulacão, eabeicaego,
Estabelecido no Amazonas
Requerente: Eduardo Augusto Goa- embalagem, !aturamento, contabilida.
Classe 41
çalves
de, correspondência e distribuição de !
Artigos . Café torrado e moldo
. Local: Santa Catarina
artigos e produtos em geral.
,
Ne 1128.441

ALA
LAN

N9

,111,NOVITA

Requerente: Lanc....ie . El.
Estabelecido na frança
Classe 48
Artigos: Todos os produtos de perfumaria
279 828.439 .

NOVOCIIIMOSIN

LYTOPHAN

Requerente: Lanceme El. A.
Estabelecido na França
Obtem 48
Artigos: Produtos de- perfumaria,
N9 828.440

Curse Pré-Vestibular.
1 Requerente:
Diplomados
r

Estabelecido na Guanabara
Classe $8
2irtleos: Papel de carta: envelopes;
icartões de visitas; mater-berrão: 11 troe não immestos:cadernat; papei
almaço: Dual para desenho: nane]
de embrulho: panei para encadernapio: pastas de cartolina: cartões índices; canas de papel para documentos; -cadernetas em branco: sacos de
papel; talão de recibos;

- Janeiro de 1968

C AFÊ
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828.447
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N 9 823.611

NOVESSCENCE

'

tiOAST BEZF "LONDRES"
Indústria Brasileira

Reaaerentc: Lanvin Charles Of. The Requerente: Frig r,r ifeo Alarc.hesi S.A.
Local: São Paulo
Rita. Inc.
Classe 41
Local: Estados unidos da América
Classe 48
Artigos: Comé-:ticos e perfumaria
N 9 828.655.

Artigo:: carnes. carnes em conservas,
salvadas, seca Q , delumaces e enlatadas, Lanha, chouriçcs, fiambre,. línguas, 1 ngti.çn.„ lomtas, mortadelas,
patês, presuntos, pais, salsichas, salaines, toucinho e xarques
523.661

N" 823.6n 0

FEPEAPÀ

Requerente: s.:usinai
Local: Ciltanabltra

Ltc1111

Classe 24

Artigos: Burciadca

Requerente: $eigto Marcos Rangel
l'or to
Local: Guanabara
Classe 32
Artigos: Progi_aws de rádio e televisa°, jornais,. revistas, peças teatrais,
titulo de filmes cuiematoaralicus, e
albuns

N" 828.671

N° 828.667

Indústria Brasileira

Requerente: S. M. "l'orraca, l'a$41
Heliográficos S. A.
Loca.: Gli.in:ibara
MINI—LEITÃO
adsse I
INDÚSTRIA
BRASILEIRA
PERSIANAS
pa
• Inchistria Brasileira.
Artigos: Acidos, acetona, álcool para
indústria, amônia. amoníaco, papel ter•
; Industrias Alimentícias ra prussiato, gaiato e teia; Papei sépia,
lkalUerente: Incoper S. A. Indústria Requerente: Frigordieo Marchesi S.A. Requerente:
Beira Alta S. A.
platino e gelada°, bromareto; Papel
e Comércio de Persianas
Local: São Paulk
Local: Guanabara
albuminado: Papel beliogratico: Papel
Local: São Paulo
Classe 41
Classe 41
sensível.
Nome de npresa
Artigos: carnes, carnes em conservas,
Artigos; óleos comestíveis
w

'INCOP1R
INDISTRIA 3 comfatoio

N9 828.658

INCOPRIt
Udtistria Brasileira

BONSABOR

salgadas. secas, defumadas e enlatadas, banha, chouriços, fiambre, linguas, linguiças,, lombos, mortadelas,
peles, presuntos, pais, salsichas, as-

N" 828.672

' N° 828.688

lumes, toucinho e xarques
•n•—

-••••••nn•

N 9 828.662

FESTIVAL DE BESTEIRA
ODE, ASSOLA O PAIS

Requerentr Incoper S. A. Indústria
e Comércio de Persianas
Local: São Paulo
Artigos: persianas

No 828.'357

BLITZ CORN
BRISKET
Indúetria Brasileira
IONP

IFYOTOTAL
Indústria Brasileira
Requerente: Esquadrias Padrão
Local: São Paulo
Classe 18
Artigos: janelas

S. A.

JNI° 828.663

rh%\
Indiva ri a Brasileira

Patês,

INDÚSTRIA soAsit.EiRA

N" c2n.r,sa

73LITZ CORN BEW

Requerente:

Marchesi S.A.
Local: São Paulo
Claáse 41

Artigos: carnes, carnes em conservas,
salgadas. sêcas, defulnadns e enlatadas, banha, chouriços, fiambre, lin-

Industria e C6mérc10 de
Calçados Watriz Ltda.
Local: São Pauto
'
Classe 36
Artigos: A:percataa. batas, botinas.
botinhas, chinelos, galochas, polainas,
perneiras, sandálias, sapatos, sapatos

desportivos e tamancos
N9 828.664
n PERMANENTE "

Requerente'. Importadora e Exportadora de Ceraia
Local: Guanabara

Artgos: calcinhas e meiga
N" 828.865

Ara

NOW

/

—7ezteoZo)

£14

Classe 41
Artigos: Acarajé, açúcar, aipm, aieach..fra, alctparra, alhu, i) ...a.
amandoim, angu, arru, asado,, aveia !Arm•...
&voou., LtAUlf.sw
aves abatkrkas, azeite, azeitonas, bacalhau, balas, banha, baunilha, biscoitos, bolachas, bolos, bombons, cacau, café; caramelos, carne fresca, Requerente:
• bk:ust.i.1 e CA('
carne seca, carne em con.s2rva, cas- mércio de Produtos Alinp•uu, 'as Ltd".
tanhas, cebola, cereais, cevada, chá.
a
Local: S50 Pdttlo
cheiros alimenticlos, chispe, chouriChts..e 41
ços, chocolates, churrascos, coalhada.

coco, colorantes para alimentos, condimentos, cremes alimentícios. crustáceos, doces, drops, essências alimen-

tícias, extrato de tomate extrato de
carne, extratos de frutas, erva-doce,
IND. BRAS.
guas. linguiças, lombos, mortadelas,
farelo, farinhas alimentícias, favas
°MU, presuntos. paios, salsichas, saalitnenticlas, féculas alimenticias, fei/ames, toucinho e xarques.
jão, fermento, flocos, frutas gelati-- -Requerente: Indústria de Melas Iria nas, geléias, gorduras alimentlicioa,
N 9 11 . !‘t ana
Sociedade Anônima
gergelln, i glucose, grânulos alimentíLOcal: . São Paulo
cias, hoktaliças, laticinios. !mimos
leite, linguiça, massas alimentícias,
Classe 38

BLITZ PASTRAILI
Inctietria Brasileira

Requerente: Condoutiaio do
19 de Abril
Local: Guanabara
Classe 33
Gènero: hill ituôvt-1

-ry'lernar
•••
0

ClasA 41
Artigos: Carnes, carnes em conserva
salgadas. secas, dele:nadas e enlatadas, banha, chouriços, fiambre, linguais, linguiças, I rri*os, mortadelas.

Indústria Bragileira

W8

J de AM

` t)

N" 628.673

januerotite: Frigorifico Marches! S.A.
Local: São Paulo

presuntos, p-to„ salsichas, salames, toucialiii e xarque

Requereii: .e: Sérgio Marcos Rangel
Pôrto
LoCal: Guanabara
Classe 32
Artigos: Pr: nw • rr's çe rádio e televisão, jori::iis, ! revistas, livros, peças
teatrais, titulo
fi:tnes einciontograEcos. e albuns

margarina, massa de toma:e, mate,
mel, melado, mõlhos alimentficlos,
mortadelas, mostarda, nozes, noz-mos
cada, óleos alimentiicios, pão, pés-demoleque,, peixes, pepino, premmta,
pescados, paio, pickles, oimenta, pt.
menta°, pipocas, pralines, pudins,
passoca, rações alimentícias, rações
balanceadas para animais, sal, salame

Artigos na

828.674

..ctien""

•Yenwlke---td#

‘Irèaidiltaj#8111.1...dirkt

t 4N1PelneA •tAlettle1A.
,,•!rentst 0.4.
11"ln-rente:
)
1
•fflo
Local: Sã .
IND. RRAS•
Classe 41
salsichas, sandulches, soja, sopas, dOr
Artigos: carnes, canes .11 conservas.
ef, 11 1 .1as Iris vetes, sucos de frutas, suco de toma- ..quarenta: Cilas, — Indústria e atfi::
de.um...las o . enlata- Regi: ren ,
salgadas.
SaciertNi .,rv"vriml
s•Itcos de legumes, temperos, too- merdo de Produtos Alimentícios Ltirk
f*.-mbre. lindas,
Local: Silo Paulo
mortadelas
Locn i... S . nn r•••:'n
t rn Intts. terrOes alimenticlos,
guas. EncrWer . .. icm"
, .•-ts • •i
trion vinagre,
-'ç'rhas, s q antes, nre.-arntoc .
C lasse 41
Artiges: ca'cl: :tos e rw—ts
verdin as e xaropes alimentkiell
lumes, tou , inho e xarques
MIRO& as classe

SWEETI-EART "

IJIIA141()
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NI 828.681

N' 828.675 .
%-•

Llii- L 11(;11/ . 11.

310ITIVA.

aneiro de 1960

(eção

., .
ClaSse s
1 Artigos: Alto-ia:anus. amplificadores,
antenas, aparelhos de rádio,- apare.hus
ue televise°, aparelhos ac sana, aparemos tura-tuscos, ataáa, discos' gravadas,

Linddstris Brasileira

¡Indústria Brasileira
Requerente Organização Comercial
Limitada
Local: Guanabara
Classe 21
Artigos da classe

Requerente: Cilasi — Indústria e Cor:lê:do de Produtos Alimei3ticios Ltda.
Local: São Paulo
Classe 41
Artigos na classe

fonograms, gramoiones, gravaaores, maquinas Imantes, palas métricas, radias,
tclevisoes, toca -cascos, toca-titas,
válvulas elétric.its"..
"

•; 0 .

2

Requerente: È'risnia, Publicidade S. A.
Local: 'Rio Grande do Sul
Nome Comercial

N° 828.682 .

.

AURORA

W5

1:42N>

pl° 828.686

N• 828.676

NI 828.691
Regue-rente: Planisul Ltda. Plaprjamento
e Projetos
Local: Rio lira:ide' tio Sul
Classe 32
Artigos: Jornais, ievistas.. catálogos,
to.hetos, prospectos e publicações em
geral.
.

Indústria BrasileiraRequerente: Caçados Aurora Ltda.
!peai: Rio Grande do Sul
Classe 36 '
Indústria e Co'Requerente:
Calçados e mgeral para hosnérdo de Produtos Alimentidos Ltda. Artigos:
mens, senhoras e crianças; Sapatos,
•N°528.687'
Local: São Paulo
sandálias, chinelos, aparcatas, botas, boClasse 38 •
Classe 41
tinas, perneiras, borzeguins; sapatos Artigos: Agendas; álbuns, blocos para
Artigos na classe
•
para esportes
correspondências, capas para álbuns e
documentos, cartões comerciais e de
N° 828.677
p 828.683
visita, cheques, duplicatas, envelopes,
envõlucsps, etiquêtas, faturas, livros em
branco,•-•notas riscais e notas promissó'Cana ...:MOST1/1
‘ á 1 oonckaio
rias, papel para desenho e Impressão,
recibos, recipientes, caixas e sacos de
le.auoDutos nuaiiTICIOf ZTD
papel ou papelão, sólidos e chapas'
planográticas.
,111.•.n•••n•••••N
, Requerente: Cilasi — Indústria e CoN° 828.688
mércio de Produtos Alimentidos Ltda.
Nome Comercial

r

N° 828.678

CLIPPER
(iNDÚSTRiA BRÁS.ILEIRA'

N°828.690

_TREVO
Requerente: Luchsingg; Maciõrin S. A.
Indústria de- Adubos e Inseticidas
Local: Rio Grande do Sul
Classe 2
Artigos: Adubos, álcalis, desinfetantes,
bactericidas, permiddaã, cal desinfetante. cálcio, coras para enxerto, salitro
do chile, cloretos, preparados para destruir animais nocivos, e ervas daninhas,
fertilizantes, fungicidas, formicidas, ád* dos e sais para adubos.
Ikl° 828.692

Requerente: Indústria e Coulércio de
Refrigerantes Modernos Limitada.
Local: Minas Gerais
Classe 43
Artigos: Refrigerantes.

Requerente: • Frigorifico- Chape S. A.

Local: São. Paulo
Classe 4
Artigos na classe
No 828 679

g

Requerente: Ditsribuidora Brasileira de

Valõres Limitada
Local: Rio Grande do Sul
Requerente:- Planisul Ltda., Planeja"'w•
mento e' Projetos
Claras 3A
Indústria Brasileira
Artigos: Notas_ promissórias, cheques.
Locai: Rio Grande do Sul
Classes: 16, 17, 25, 32, 33 e 38. duplicatas, Jataras. notas fiscais. reciRequerente: Grupo de ..Propaganda
bos, rótiilos, etiquêtas, agendas, álbuns,
Insignia
Bob Chtist
b:ocos para correspondência, capas de
Local: Gnanaharti
papei e papelão para livros, 11~ e
Nw 828.689
Classe 8
documentos, cartões de visitas e coArtigos: Alto-falanta, amplificadoits,
merciais, \envelopes, envólucros e livros
antenas, aparelhos de rádio, aparelhos
nau impressos.
de televisão, apare:hoe de som, aparelhos toca-discos, diais, discos gravaN° 828.693dos, fon4gratos, gramofones, gravadoClasse 50
res, maquilas falantes, pilhas elétricas,
Atividades: Administração de bens
rádios, televisão, toca-discos, 'toca -fitas,
veis, Imóveis, e de valores, transações
válvulas elétricas.
imobiliárias; distribuição, corretagem e.
operações de valores.
No 828.685
/O 828.696

•

•••

Requerente: Indústria de Calçados
Cybele S. A.
Local: São Paulo •
Classe 36
Artigos na classe
N• 828.680

QAS I S

Ouro Fino

Reqnerente . Companhia Brasileira de
Indústria Brasileira
Requerente: Bar e itestaurante -Dançante
Artes, _Presentes e Utilidades
Requerente:
Prisma
Publicidade
S.
A.
Limitada
Oasis
i
Local: Guanabara
Local: Rio Grande do Sul
Local: São Paulo
Classe 11
Clame 50
Requerente: Grupo de Propaganda
nane: 50
r-.
•
Bob Cbust
At-h:ti-11es: PTOMOCZSES publicitárias Artigos. Bijouterias de metal comum
pegue Se:VIÇOS de 'bar e restaurante
Local: .Guanabara
. Propu panda e publicidade em geral. abotoaduras, argolas, braceletes. brinda:ganem-

p•
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Classe 50
Iam cotares, anéis, broches, rosário&
i lcaralvetes. chaveiros, baixela., talheres, Género de Atividade: Empresa de tu/serviço patra cate chá e sorvete. esto- rismo e viagem, empresa de administraka, jarros, caixas para relógios, casti- ção de bens e obras, empresas de planejamento. empresa de publicidade, emçais, biscoiteiras e bombordo:cai.
~r
presa imobiliária, empresa de arquitetura, escritório de Corretagens, empresa
N• 828.697
de engenharia, empresa hoteleira..
Classe 28
-Artigos :Bijouterias de plástico. Unhar,
N° 282.702
chofre, celulose, ebonite, madrepérola e
Classe 33
galalite, A saber: abotoaduras, aneis,
braceletes, brincos, broches, puLseiras,
N' 828.703
colares, iosarios, argolas, medalhões e
correias para relógio.
4.••n•

MIS

ASIL BOUTIQUO

N9 828.708
Classe 50
Género de AtiVidade: Crédito, financiamento. investimento, empreendimentos, projetos, estados, intermediaçâo de
valores.
N°

828.709

YAMIDAS BBMDAS
BOA SOIM MA
Reguem, at

Kizendas: Reunidas Be_
sorte S. A.

Licall Minas Gerais
NOW ,: Comercial
Requet'ente: Miss Brasil Flores Ltda.
Local: Minas Gerais
528.710
Classes: 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10,
sel.
*
11, 12, 13. 11. 15, 16, 17, 17, 19. 20,
•.1n),o
,dê?"
BOA SOU2
21, 22, 13. 24, 25, 26. 27, 28, 29. 34),
31. 32, 33, 34. 35, 36, 37, .38. 39. 40,
:. •
41, 42. 43. 44, 45, 46, 47, 48 e 19. Regi: eretuc . K;zelithi AR :mudas Boa
.P•
Tit ulo
•
Sorte S. A.
Locai: Minas Gerais
N" 828.704
Ciasse 19
1%3Artigos: Gi . Oo asinino, gado bovino.
o°
gado cal ;MJ, gado cavalar, gado enui •
no. ga.r..-tects vivas, gado muar, gado
Regirerente: Distribuidora Brasileira de
AMTIARZTAIIP
ovino, gado sumo, gado vacam.
Valõre Limitada
Local: Rio Grande do Sul
828.711
Classes: 32, 33 e 38
Requerente: José Rosa de Aguiar
lnsignia
Local: Minas Gerais •
CO:.itiiCIO E
Classe 42
N° 828.695
Artigos: Aguardentes. aperitivos, biteer,
REPR.1:51:1:Tnei.
Requerente: Empresa Brasileira de
LTDA
cervela, chupps, conhaques, tornet. gelmõvesi Ltda.
nebra, gni, graspa, licores, quinados,
Local: Rio Grande do Sul
rum, sucos alcolicos, vinhos, vodka e Requer:ia, Matasa Comércio e. ReNome Civil
presentações Limitada
whisky.
Local: Minas Gerais
N• 828.698
INIonie Comercial
N• 828.705

leiros, solas de corda e de corka.
suportes, suportes para VCI1e7.1,1134,15. se.
emites, solventes; tipos para impicss..a
grática de matéria ;bastiu. tijetas,
untas em pó, liquivas, soarias ou pási,J+
sas para madeira, ferro. paredes, coas.
truçues e decorações, couros, tvc.c.os,
libras, celulose, barcos e veicules. tia.
ner; vf.sus,
Álhaincs, vernizes;
icaras; zarçáo.
à28.7l3

COLEÇÂO(,

Nv 828.691

gewe

CASTOR .• D14"PREENDIVE4TO3
AGRO – TÉCNICOS
•

N" 828.712

Req uerente: Sebastião Pires Lustosa

Requerente: Castor — Empreendimentos
Local: Ceará
Agro-Técnicos
Classe 41
Local: Minas Gerais
Artigos: Café em grão. torrado e =Ido.
Nome Civil
N° 828.699
N° 828.706

MATESA

i ftequeicate: Matesa Comércio e Repre sentações Limitada .
Local: Minas Gerais •
Classe 16
Artiqc,; Argamassas, azulejos, blocos
part. tusstruções e pavimentação; cimento. cal para construção, caixilhos.
divisões pré-fabricadas, esquadrias, estacas. estruturas, janelas, ladrilhos. Iates lambris, madeira para construção.
parqueies. portas, portões, tacos, telhas.
tijoios. tubos de uso exclusivo eia construções, venezianas, vigas.

CASTOR
Ln.preendimentos
Requerente: C,Ister
Agro-Técnicos
Local: Minas Gerais
Classe 50
Gênero de Atividade: Empresa de administração de bens e de obras, empresa de clanej,anento, empresa de assistencia Técnica, empresa de elaboração
de projetos.

9 828.700
DE.
.
APARTAMENTOS EQUIPADOS
PARA FÉRIAS
N

Sociedade de
Requurccie: Soférias
Ap,,rtatnt nto Equipados para Férias
Local: Minas Gerais
Nome Civil
N 828.701

Requertute: Cia. Brasileira de Estímulo
cgE
Econemia
Minas
Gerais
Local.
8011RIAS
Classe 38
Artigos:
Cheques
duplicatas, notas proRequerente: Soférias — Sociedade de
Apirtatnentos Equipados para Férias missórias. envelopes, papel de carta,
papel para escrever.
Local: Minas Gerais

indústria Brasileira
eq ueren'e : l'I'A P S. A. Indústria
Técnica de Artefatos Plásticos
Local: São Paulo
•
Classe 28
Artigos: Argolas, açucareiros; bandejas,
bacias, borracha (artigo já acabado);
cabos pára ferramentas e utensilios.
caixas pára acondicionamento de alimentos, éhaws. céra para remendões,
cesta para pão de tuatéria prástica.
colas de ;ellicadernador. copos de matéria plástica. coadores, caixas de material plásticos para baterias, cestinhas.
cruzetas,•cart .:s temaplástica; de identidade. celulose, chapas lotográficas; desenhos para pratos; esmaltes (para uso
indústria), estojos. enfeites eie material
plástico para automóveis, escoadores de
pratos, estojos para (Scu'.os; facas, filtros de: esponja, fita isolante, filmes
virgens. fôrmas para doces; funis; garfos. goelas de almécega, goma para
chapelekos, guarnições de celulose para
arreios,; guarnições de material plástico
para automóveis; jarros. lacas; mantegueiras; massas para pintura: notas plásticas; •leos para pintura. óleos de 11nliaça:. palitos de pena. pe laculas (virgem) ie celuloide, penachos para arreios, porta-palitos de material plástico.
prendedores de roupas. puxadores para
móveis, pires, pratos, pás, pulseiras para
relójios; produtos para diluir tintas;
rebites, resinas, resinas de asbestos, de
pinho,: recipientes, rodinhas, rolos de
imprensa (massa para fabrica-los); sa-

- ro A !. .....,l
Requerente

.sa
C.I

1...1.1.

Local: Riu t. irra/de do Sul
Amuos: Abrig,.“ q !maça.)
Sos. ai.
vos. bab) -ciou, h, ii
b. rinuu,n,
sões, bo:el
mictes.
.
OtM.13,
nu:W.51%1: liara

•

1::11111!“15.

setas, c. a tisk ,ii)..s.
cartolas, i:asacas. c.
uclus, cintas, cinta i UCN.
binações.
Lu etc
calçados. calcinhas, c n IIIIISZiti
tun. c
para espertes, u tiajaI,. (anos de bui,
perneiras) capas, caraptikas.
casquetes. cerculus. chapéus, chutv,fas,
cintos, cla rg y -man, coletes, cueirus, es.
partilhos, tardamentos, traldas,
las, gõrros. gravataa, guarda-pos. nabb•

tos, japonas, jaquetões, jaquetas, len,„us,
ligas, luvas, lingeries, mantas, mann..
lhas, martas, melas, modeladores, tua&
lots, inanteaux, niantõs, meias, conte°.
ções, pa:etós, pijamas, punhos, peles
quando vestuários, pulovers, quem.%
roupas de baixo, roupas de esporte,
roupas brancas de uso pessoal, roupas
feitas, sandálias, sõbre-pelzes, saias, so.
bretudos, soutiens. sungas, shorts, ala IN
suciar, tailleurs, turbantes, túnicas, atii.
formes, véus, vestidos, visons.
N° 828.714

. ";011 12 (1:!.,4,0

\e
41s
111
1.

Indústria Brasileira,

Retji.

e n • fite: Alentar Burti e N.•1.-.ns

Semeoni
Local: São Paulo
C1.-r;se 21
Artigos. Veículos e RU:IS partes
grafites, a sabc r: Aeronaves. acro ,t
aeroplanos, alavancas de freio'.. amor.
ecedores. rmibulancias, andorinhas, as.
sentes de vcicti'es. aviões, automóveis;
balões, bicicletas, barras de freios, h ir.
ras de tração, braçadeiras de ca ixas.
brat,adelras de eixo. braçadeiras de mo.
las. braços de veiculos; charretes, carros de bagagens. carretas. carretas de
artilharia, carrinhos, carrinhos de mão.
carrinhos para pedreiros, carros para

carga, carros para estrada de ferro,
carros, caminhões, carrecerias, carroças,
carruagens, carros tanques, camionetes.
chassis, carburadores, chapas de cabe..
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;alho de velcu/os, chapas drculares de mais, raizes alimeatidas, requeijão; sal,
•
N• 828.72/
N9 828.728
veiculo& charneiras. taches, contra. hkrau. sardinhas, .d'-aaulches, saisichas,1
de tope de veicular. cubos -Iara pro- sammes, topas enlatadas, sorvetes, suForl
pulsores, cubos; deságadores: eixos de cie tomate e de trutas: torradas, tahélices, eixos da locomotivas, eixos de pioca, tatuaras, talnanm, tremoços, torveículos, embarcações, elevadores, enga- tas para alimentos de animais e aves,
tes' de borrada& engates de luro, estritorrões, toucinho, vinagre.
44\er
/ebos para carruagem, eitribos de
828.717
•
veiculosá trelas automáticos, freios pneu.
W
máticos. tratos para estrada de tarro,
ferro de paraituzia; ga.cmis; hastes de.
(e)
veiculos, hélices; iates, injetores de loir
a I À
comotivas: jogos de-engrenagens, jogos
de rodas, jogos de rodas para transpoe.
etGo
te de toras; lanchas, lanchões,
Requerente: Banco Nacional--de Nuas Requerente; Banco Nacional de Minas
locomotivas: moias da borradas para
. Gerais S. A.
Gerais S. A.
carros, molas de veículos, motocicletas,
Lixai: Guanabara
. Locai: Guanabara
monociclos, motonetas: navios, ónibus;
Requereate: Banco Nacional de Minas
•
• Glasse SO
Classe SO
painéis de armação de veículos, para- Ramo de Atividade: Prestações de Ramo- de Atividade:
Gerais 8; A. •
Prestações
de
choques pardamas, pontõeS, reboquei
Local: Guanabara
serviços bancários.
aerviços
bandidos.
remos, 'reboque para transporte, reboCasse 50
cadores, rodas para vakidos; saveiros;
Ramo de Atividade: Pregações de
N9 828.718
1•1° 828.723
tambores de ire,ios, tendera, tabules, tiserviços bancários.
rantes de carros, tratores, iodes, trenós,
tricic:ca, trucks, de locomotivas; vaN9 828.728
gões, vapores, velocípedes.
-ARTE E BELEZA EM'
bj, 828.7015

N-M G

Banco.
Nacdehal
do Sul

banco Nacional,
dõ-Nkidãte

Requerente: Banco Nacional dl Minas
Gerais
A. Local: 'Guanabara
Classe 50
Atividade: Prestações de
- Requerente: São Paulo Alpargatas S.A. Requerente: _ Banco Nacional de Minas Ramo, deserviços
bancários,
Local: São Paulo
Gerais S. A.
Locai: Guanabara
Classe 23
bil! 428.724
Artigos: Tecidos
Classe 50
Ramo de Atividade: Prestações
N9 828.716
serviços bancários.

13anco_Maciona
: :de Depósitos

N9 828.719 -

Cheque Atui

IRec
.
Haeren
te: Banto tl.aCixnal
. de Minas

Local: Guanabara
Classe 50
Requerente: itiaáco Nacional de Minais Ramo de Atividade:
Prestações de
'Gerais S. A.
serviços
bancárioa.
Local: Guanabara
Requerente: EmbalArte — Indústria e
N9 828.725
Classe 50
Cimérdo de Embalagens Limitada
Ramo de Atividade: Prestações de
Local: São Paulo
serviços bancários.
Casse 41
Artigos: Alcachotra,- aletria, alho, asN9 828.720
pargos, açúcar, açúcar artificial, alimentos para animais, amido amendoim,
ameixas, améndoas, araruta, atum, arroz, aveia, avelãs, azeite, azeitonas.
banha, bacalhau, batatas, balas. theoltos, bombons, bolachas'," baunilhas; cate
em pó e em grão, camarão, canela em
Pau e em pe, cacau, carnes, chá. caramelos, chocolates, confdtes. chavo,
cereais, cominho, Áéreme de leite, cre
men alimentícios. croquetes, compotas,
cangica, coalhadas, castanha, cebola,
condimentos para alimentos, colorantes,
Requerentes Banco Nacional de Minas
chouriços: dendê, doces, d oem de fruGerais S. A.
tas espinafra eislndas alimentarei, em Requerente: Banco
Banco Nacional de Minas
Local: Guanabara
padas, ervilhas, earrovas, extrato da
.
Gerais S. A.
tomate: farinhas adimentidas: favas
Local: Guanabara
Classe 50
féculas, flocos, farelo, fermentos, feijão.
Classe
50
Ramo
de
Atividade:
Prestações de
figos, Idos, frutas siicaa, naturais e crisde Atividade: Prestações — de
serviços bancários,
talizadas: aliasse. goma de mascar, gor- Ramo
•
serviços bandidos..
duras, gdinalos, grão de bico, gelatina
N9 828.727
•
Toiabada, gdéias: bem doce, berra
_ N9 828.7=
mate, hortaliça:a /agostos, Magna& 'Une.
leite condensado, leite em pdi legumes
era ~serva, lentilha,. linguiça. baio:
massas alimentidas, mariscos, manteiga, Che
margarina, marmelada macarrao; mama
de tomate. mel e melado, mate, anisIND2STIP4A
as para mingaus, nolo& moluscos.
Banco Nacional de Minas
mostarda, mortandelan nós moscada. zo- Requerente: Gerais
Requerente:
António dos Santos
S. A.
am óleos cameslivels, atras, ovam
Local:
Rio
de Tarais.°
Local: Guanabara
pães, paio& padinês, pimenta. pós para
Casse 32
pickles, peixe& prmuntos, patês
Classe 50
Artigos: jornais, revistas, almanaques.
e petil-pois, pasta" pizzas, podias; Ramo de Atividade: Pra:tinges de catalógos, tolinhas impressas, livros,
serviços banalrips.
.gtreljon rações balanceadas para sal1 programas radioferikos e televisados.

toctd%

FORMA

DE CONFORTO:

Requerente: Dei Cano Limitada
Local: Goiás
Classe 40
Frase de Propaganda
1•19 828.729
*CAFÉ PIRACÁN.
INDÚSTRIA BRASIIGRA1

Requerente: Pinheiro Vaia
Local: Guia,
Classe 41
Artigos: Café em grão, torrado e moldai
N'828.730

CAFÉ ANHAIVGUERA
INDOSTRIA BRASILEIRA._

Requerente Jose Antônio da Fonseca
Local: Goiás
"
Classe 41
Arti90si Café enigrão, torrado e moldo.
N9'828.733

NEOSEDANS LABORATIO
. Inderatria Brasileira,
Requerente: Laboratil S. A. Indústda
' farmaceutica
Local: São Paulo
.Cama 3
AutlgOs
: Um produto bua:mar:Roa indicado muno and-aspam:1(41m.
N" 828.734

queJçJurrnà

Requerente: Laboratório Legrand Ltda.
Local: São Paulo
•
Classe 41
Artigos: Um produto alimentido
dietético. -
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1

3

td,c.
tratament•a
:oterar.:ut.c,4 .no“. :do
Aas perin . a„u;s me,..uniinAts e stontomes
cle mal alaz,urçáo.

Jat...2.in..) de. 1

III)

.

:

23

N" 811.S. n 54

Lins buiu: triais.

Aruç.:-.; • Tir§-,a:,

ZleCLO!

as,

16 c 1/,

NOVO RIO - a t.;cr.in

N v 2& 748

serviço Co scu tio!kr.3c.nen

a
Cl.isse 16
Artigos: Tintas para construções: untas
para Paredeis'
. e"r°s'
gradis. portas, janelas Requerente: Atuo Oikinas Nóvo
Limitadd
Local: Guanabara
N° 828.749
Classes: 21, 32 e 47
Expressão de Propaganda

N" n28.7.36

••••n11 Ame.

N' 828.755

Requerente: Emalo Romani Cl.. S.A.
Local: Paraná
Classes: 25, 32, 33, 38 e 41.
Requerente: Cano Brba S.p.A.
Local: Mino — Itália
Classe 3
Artigos: Um produto farmacêutico (diatoterapéutico) indicado ao tratamento
das pertubações metabólicas e sindromes
de mal absorçãó.
828.737

N9 828.743

TALHCY,

'CENTRAL
Requerente: Miguel de Souza
-Local: Guanabara
Classe 41
Titulo de Estabelecimento

Massa

I

N' 828.741

1

N• 828.750

Banho Disca rga

Ar
e.

Requerem: Auto Oficinas New° Itab
Limitada
Local: Guanabara'
Recita tente: Jalndreis Soledade Monteiro
Classe 21
:Local: Guanabara
Título de Estabelecimento
••n-•nnn•
Classe 48
Artigos: Loções, Óleos, brilhantinas, tinN° 828.756
turas, costaeticos e shampoos para proteção e 'embelezamento doa cabelos.

.nIP

de Oxun

.NP'
Is

4z;L
AlleN '...

%Si

f.;

4.
14.

Requerente: Sandoz Brz:sil S. A. Mimas, Produtos Químicos e
Farrnacauticos
Local: Sao Paule

lik:Za, 1;4')

.1%
s.'
„equervnte: Cano Erba do Brasil S.A.

na indústria da construção.

Classe 2
Artigos: produto veterinário.
--N° 828.738

Banho Discarga

de São Geronimo em (Nagô)

n LAMA It

Requen..nte: Clarrencio da Costa
Local: Guanabara
Classe 2
Artigos: Banhos de discarga.

.n••••••

LUER

N" 828.746

EMA BRASILEIRA.

te: Emalux Revestimentos
Requerente: Indústria Limitada
Local: Guanabara
Classe 28
Artigos: Tintas plásticas

befumador Vence

Requerente: aarrencio da Costa

Local: Guanabara
Classe 2
Artigo: Defumador.
N•

828.753

O REI DOS TINTAS

6datdoua
(Xolbut Ato

N° 828.741
Classe 2

Requerente: S. A. Fábrica Leite $..
Alves Industrial de Fumos.
Local: Bahia
Classe 44
•IMEL

N' 828.751

AR — ARMAM RADIa
INTERIZIONAL DO BRASIL LIDA

,,as New° Rio

e preparações qui-

uN das na a.áricultura, na boi.ni• v ttria:r:a e para fins

Ploo.igalid.s

N • 828.752

go.~

N' 828.747

ulc

Expr.:si:ão

Demanda em (Nagô)

EMALUX

Indúatria

is

Requerente Autu
Nóvu Rio
1..!ritacla
Local: Guanabara
Classes: 21, 32 4' 47

N•

Classe 3

N9 828.740
Classe 41
Artigos: -Um produto alimentido
dietético

;

N° R , R 74S

Artigos: produto farmacêutico indicado Requerente: xLauryr emacio de Aut6móveis Limitada
como antipirético e- analgésico.
Loca!: São Paulo
N9 828.739
Classe 50
Artigos: Agência de veículos, coto
compra, venda e estacionamento:

Local: São Paulo
Classe 48
Artigos: Perfumarias, cosmético., dentifrícios, sabonetes e preparados para o
cabelo. Artigo de Toucador.

N° 823.751

Classe 1
Artigos: Produtos quimicos utilizados

Ind. Quiri). l'armac.
Lu:al: São Paulo

Requerente: Laboratório Luer Limitada

Clarrencio da Costa
Loca:: Guanabara
Classe 2
Arçigos: Banhos de discarga.

Requerente: Ar — Automatic Rítdie
•
Rrqui

Re's c!:,e Tinta- r. t
•
tr.r;-1

I

Internacional do Brasil Ltda..
Local: Guanabara
Noas da_ganjarke.
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N° 828.759

operações realizáveis pelas sociedades
de credito e fbiandamento até o liente
da seu capital realizado e reservas
livres.

VORNitsnDO

nnnn•nnnn••~

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Requerente : Ar'

N°

828.766

INSTITUTO
EDLIOGRÁFICO
BRASILEIRO
- 4

Clame 21
Artigos: Refrigeração em* transporte.,
veiculas, caseira, comercial e industriaL
Rádios para autós.e.iveis. Toca-fitas.
Acessórios para os mesmos,
'

Requereu : Vicente Soares.

N9 828.761 '"

Classe 50
Artigos: Refrigeração em transporte,
veiculo& caseira, comercial e industrial.
Rádios para automóveis. Toca-fitas.
Acessórios para as mesmos.
Requerente: Salalac — Salicultores de
Mossorã — Macau Limitada
N.° 828.762
Local: Guanabara
Classe 41
Artigos: Sal refinado.

VORNAIDO

N9 828.767
Requerente:' Ar — Automatic Rádio
Latamadaul do-Beasil Ltda.

Local:, Guanabara
Classe 8
1
Sinal.
N° 828.763
Classe 21
Sinal
N9 828.764
Classe 50
Sinal -

•111•1111

Requerente: Tamoyo Investimentos
Sociedade Anónima

N9 828.771

ENTRETENIMENTO
GRAMATICAL

Requerente: Roux Laboratories,
Local: Nova York, Estado de Nova.
York, E.U.A. Classe: 48.
Artigos: Preparados para a Colo-.ração do cabelo.
.119 828.777

SIZZLING SPICE,
Requerente: Roux Labiiratories, Ind
Local: Nova York, Estado de NovJ
York, E.U.A.
Classe: 48.
Artigos: Preparados para, a Coloração
ração do cabalar.
4
19 826.778

CHOCOLATE KISSI
Requerente: Roma Laboratories,
Local: Nova York, Estado de Nova
York, E.U.A.
• . Clame: 48.
Artigo!: Preparados para a Colo.
ração do cabelo.

119 828.779
BRUN-VIC
•GREEN ENVY

Requerenee: Vicente Soares.
Local: Guanabara.
Requerente: Roux Laboratories,
Classe: 49.
Requerente: Tamoyo Investimentos
Local: Nova York, Estado de Novel
Artigos:
Baralhos,
bonecas,
brinqueSociedade Anónima
York, E.U.A.
dos
e
passatempo,
bolas,
balanços,
asLocal: Guanabara
Classe; 48.
sovios, cordas de pular, chocalhos, daArtigos: Preparados Para a Colomas, copos de dados, anz.513„.
Claise so
ração do cabelo.
Gênero de atividade: objetivo opera- N9 828.772
ções de investimentos a saber: particiW9 828.780
pações no capital social de outras emprèsas, aquisição por conta própria ou
de terceiros, mediante constituição de
fundos ou não, de títulos da divida
pública federal ou estadual ou muni- Requerente: Roux Laboratories,
York, Estado de Nova Requerente: R.oux Laboratories, Ind4
cipal. obrigações ou letras do Tesouro Local: Nova
Local: Nova York, Estado de Nova,
York,
E.U.A.
Nacional, bem assim as ações parte
Yõrk, E.U.A.
Classe:
48.
beneticiáriás, debéntures e certificados Artigos: preparados para a coloração
clasee: 48.
Artigos: Preparados para a Colode Párticipação regularmente emitidos;
do cabelo."
ração do cabelo.
cobrança e pagamento de juros,' diviN9 826.773
dendos e bonificações, cústodia e res119 828.781
gate de titulas com que operar! garantia de subscrição de ações, e de-FORBIDDEN GOLD
bentures emitidas por outras Empresas.
MERRY APRICOT
bem assim realização de recebimentos,
pagamentos ou adiantamentos relativos Requerente: Roux Laboratories, me.
Roux Laboratories,
a garantia ou a própria subscrição; as Local: Nova York, Estado de Nova Requerente:
Local: Nova York, Estado de Nova
York, E.U.A.
operações realizáveis pelas sociedades
York, E.U.A.
Classe: 48.
de crédito e financiamento até o limite
Classe: 48.
de seu capital realizado e reservas Artigos: Preparados para a ColoArtigo!: Preparados para a Coloração do cabelo.
livres.
ração
do cabelo.
N9 898.774

MAU GOLD

50

Aga te

Untares emitidas por outras Empresas, Requerente: Tamoyo Investimentos
bem assim realização de recebimentos,
Sociedade Anônima.
pagamentos ou adiantamentos relativos
• Local: Grenabara.
• garantia ou a própria subscrição: a*
Nome comercial.

PAMPERED PEARL

P.,md

?Te 828.768

Género de atividade: objetivo operações de investimentos a saber: participações rio capital social de outras empresas. aquisição por conta própria ou
de terceiros, mediante constituição de
fundos ou não, 'de titulas da _divida
pública federal ou estadual ou'
obrigações ou letras do Tesouro
Nacional, bem assim as ações parte
beneficiárias, debêntures e certificados
de participação regularmente emitidos:
cobrança e pagamento de juros, dividendos e bonificações, castodia e reide títulos com que operar; garantia de subscrição de ações e de

"Iitulo de Estabelecimento,

TAMOYO •

Local: Guanabara
CIRMSe

GOLDEN SPELL,

PROSPERA S. A.

N9 828.773

N9 828.760

•

SOCIEDADE CARBONIFERA

- Prospera S.A.
Local: Santa Catarina.
Nome de Empresa.

Ltda.

Locas: Guanabara
Classe 8
Artigos: Refrigeração em transporte,
vet.:aios, caseira, comercial-e industrial.
Ralos para automóveis. Toca-fitas.
Acessórios para os mesmos.
•

149 828.716.

Requerente: Sociedade Carbonifera

Automatic Rádio

Internacional do Brasil

N° 828,769

828.782

BARELY PINK.

GENTLE DOE -

R•equerente: Roux Laboratories, Inc.
Local: Nova York, Estado de Nova Requerente: Roma Laboratories, Ia*
York, E.U.A.
Local: Nova York, Estado de Nova
.
York, E.U.A.
Classe: 48.
Classe: 48.
Artigos: .Preparados para a ColoArtigos: Preparados para a Coloração do cabelo.
ração do cabelo.
N9 828.715
N9 828.783

GILDED LILY s

RUSSET ROSE

Requerente: Roux Laboratoriais, Inc. Requerente: Roux Laboratories, lhe,
Local: Nova York, Estado de Nova Local: Nova York, Estado de Nova
York,
York, E.U.A.
Classe: 48,
Classe: 48.
Artigos: Preparados para a ColoArtigos: Preparados para a coloração do cabelo.
-ração do cabelo.
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WILD FIRE

N" 828.:07

' N" 878.800

N9 828.792

N9 828.784
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Pim( CINNAMON

BEN FLOGIN:

Roux Laboratories, Inc.
Requerente: Roux Laboratories, Inc. Requerente:
INDÚSTRIA BRASILEIRA
York, Estado de Nova
Local: Nova York, Estado de Nova Local: Nova
York, E. U. A.
York, E.U.A.
Classe: 48
Casa Vieira Materiais de Reqlerente: S.A. InsLittatus ?arsClasse: 48.
para a Coloração Requerente:
Construções Ltda.
pauticos Reunidos Labof arma
Artigos: Preparados para a Colo- Artigos: Preparados
do
cabelo
Local: Bahia
Local: São Paulo
ração do cabelo.
Classe: 16
Casse: 3
N9 828.793
Artigo: Um preparado farmacêutico
' N°828.801
anti-infeccioso e anti-inflamateírto
Nr 828.808-813

SILVER LINING

PLUSH BROWN

rcèquerente: Roux Ieboratorlea, Inc. Requerente: Rowc Laboratorles, Inc.
Nova York, ntado de Nova Local: Nova York, Estado de Nova
York, E. U. A.
York, E. U. A.
Classe: 48
Classe: 48
Artigos:
Preparados
para A coloração
Artigos: Preparados para a coloração
do cabelo
do cabelo
~ume
N 9 828.794
N9 828.784

MUTED MAIZE
LUCKY COPPER

Requerente: Roux Laboratories, Inc.
Local: Nova York, Estado de Nova
York, E. II. A.
Requerente: Ftoux Laboratories, Inc.
Classe: 48
Local: Nova York, Estado de Nova
Artigos: Preparados para a coloração
York, E. C. A.
do cabelo
Classe: 48
Artigos: Preparados para a coloração
N9 828.795
do cabelo
••nnnn1

N9 828.787

RED RIOT

Requerente: Levir Arnaldo Litz
Local: Parati&
'
Clama: 33
N9 828.809

plAUVE DECADE

PANIFICADORA BATEL
Requerente: Irmãos Burgel Ltda.
Local: Paraná
Classe: 33 e 41 — Titulo
N9 828.804

SAUCY BEIGE

N9 828.788

Requerente: Manoel Agnelo dos
Santos
Local: Bahia
;Classe: 41 — Titulu
N't 828.E02

Os Dinâmicos

Requerente: Roux Laboratories,
Local: Nova York, Estado de Nova
York, E. 17. A.
Requerente: Roux Laboratories, Inc.
Classe: 48
Local: Nova York, Estado de Nova Artigos: Preparados para a coloração
York. E. U. A.
do tabelo
Classe: 48
N
9 828.798
.irtigoa: Preparados para a coloração
do cabelo
•

4,4

Requerente: Roux Laboratories, Inc.
Local: Nova York. Estado de Nova
York,
U. A.
Classe: 48
• Requerente: Roux Laboratories,
para a Culoração
Local: Nova York, Estado de Nova Artigos: Preparados
do cabelo
York, E. U. A.
Classe: 48
N9 828.797
Artigos: Preparados para a coloração
do cabelo

SHY VIOLET

mala

149 828.789

1417,2L-V2V CS
NpusT2IA VtASILEIRA
d
Requerente: Arroyo Si Cru:. S.A.
Comercial e Importadora
Local: São Paulo
Cesse: 1
Artigos: Na clu.sse
Cir.s.ie: 8
Artigos na classe
Clas.se: 11
Arti gos na classe
Classe: 17
Artigos na classe
el?sse: 22
Classe: 50
Artígud na e.asse
Artigos na classe
828.814 - -

.'onon4 AUXILIADORA DA!
SENHORAS EVANGELiCAs . oAse
Requerente: Ordem Auxiliadora das
Senhoras Evangélicas OASE
Local: São Paulo
828.815

3I1LON
Zzanatria Braelledzig
Requerente: SilIon Z — Engenharia
de Corrosão S.A.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Na classe
••••
N 9 828.816

MONREAL

.0001192144.1)0\
Zuluetria

INDUSTRIA BRASILORA

BLACK RAGE

Requerente: Montepio Geral de Economed os Servidores do Estado
Requerente Special Propaganda Ltda. Requerente: Contrap -• Comereiot
_
Local: Guanabara
Requerente: Roux Laboratories, Inc.
Local: Guanabara
Classe: 33
Local: Nova York, Estado de Nova
Construtora S.A.
Claese: 32 — 33
Título
York, E. ri. A.
Local: São Paul.,
N9 828.798
Classe: 48
Classe: 50
Artigos: Preparados para a coloração
Artigos: Na cins.v.
do cabelo
N9 838.790

*
ueetatg

g

Ria D' avó

-

N9 828.805
Requerente: A. V. Souza Cia, Ltda. Requerente: ckecial Propaganda rads
Classe: 38
Local: Guanabara
•Artigos: Agendas em brancos, papel
Classe: 40
Requerente: Rau% Laboratories, Inc.
correspondência, blocos para anoLocal: Nova York, Estado de Nova Artigos: Móveis em geral, cadeira, 'de
tações, envelopes, faturas, pasta de
cama. sofá, mesas
York. E. U. A.
cartolina, papel para desenhos, papes
C!asse: 48
TERMOS DEPOSITADOS
de seda, papel de linho, cartões de
Artigos: Prep.krados para a coloração
EM 20-10-87
visitas, saco: de papel, tala* de redo cabelo
N 9 828.799
cibos, talão de promissórias, Knalo
N o 828.791
de papel, papel de embrulho.
N9 828.806

TRUE STEEL

TEIViPTiNG TAFFY

acuo ?zy',3•wt

Requerente: Francisco de Freitas
Lima
Requarente: Roux Latoratories, Inc.
Local: Bailia
•
Local: Novn York, F:tado de Nova
classa: 41
York. E. U. A.
Gênero de nnácios: Como marca de
Classe: 48
Artigos: Preparado ,: nem a coloração serviço, especialzada no ramo de.
do cabelo
comestível

1

N" 828.818
•

-

41 4f 1. 4.4: . T: 4. " .1
•"

•

-"‘

p
••,-. 14,4 R—
,,•

Requerente: Adonis S.A. Comére.10
& Indústria
Oitateroda ~mi 1LOcal:
Rio de Janeira
Requcrenif- Set . nst10.0 Queiroz
Espias:Lola
Local: Guanabara
Classe: 33, 41, 42, 43

Classe: 33
Artigos: Camisas sociais tslusõeres
camisas esportes calças e cuLeaa j
828.819
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N9

828.817

:CONSTRAP

828.824

149 828.831

.15 ri 1. N lt •

.01,ÓRIA-INIOSTRIAS .
UNIFICAS, 8/A.

N9

conexa

3 CONSTRUTORA Bode

alo Luiz de AsRequerei,- :
sumpção
Requerente: Glória - Industrias
aguo,. ti.,, t. . — cp - Comercial -e
Local: São Paulo
Gráficas 8.A.
Constutora S.A.
Classe: 32
Local: São Paulo
Local: Sãe Paulo
A igoa: Programas radiofônicos e
Nome Comercial
to levisionados, crônicas sociais (puN9 828.819
blicações) jornais e revistas
N9 828.832
N9 828.825
AROMETAL
teat12. „. .2; Litifw.1*.lia, e Comémo de
EM DIA ,O0I4 Pè
Artefat-s de Alumínio Anediem°
NOITE
' "Arquem:lar Ltda. .
Locai: Guanabara
1
equereni,c_.
ao Luiz de 'AsClasse: 36
•
sumpção
iritgcs: Placas de metal anodisado.
Local: São l'au/e
Aries moelos e tamanhos. A numa
„ Classe: 32
upra, poderá ser rje' várias cores e A igos; Pfegratnas
radiofônicos e
dimensões
t elevisionados, crônicas sociais (pu.blicações) jornais e revistas
•
N9 828.820
'e N9 828.826
---t•

.

AGRF 1 FNSE
•
,

•

Transportadora
( Requerente:
Agrelense Ltda.

Local: Guanabara
Classe: 50
.
•
artigos: Objeto - Transportes focem 1
marítimos e terrestres
N9 828.821

gts_ Boutique
-Requerente: Ilza Glech
Local: Guanabara
Classe: 86
•Titulo de Estabelecimento.....
N9 828.822
".- •

DA NOITE P.ARk O
DIA

uerente: Alvaro- Lula de Assumpção
Local: São Paulo
Classe: 32 s: Programas radiofônicos e
levisionados, crônicas soiali (publicações) jornais e revistas
N9 828.827

meus SiAmianrpo,
PINANCIAMEiTO E

IIIVESTMENTOS

Y..',/•.' )-`
k"

tel,`1;

n••

-

Y-1.
.0
,

quarenta: Hermes S.A. Crédito,
' Financiamento e Investimentos
Local: São Paulo
Nome de Emprêsr
119 828.828

vo :,..• .

()C.a

tu...M.

(12)
,

0 .d_ Pr4irrilit

Indústria BrNsileirti
Requerente: jazê Henrique 'do
Nascimento
Leoa!: Pernairibuco
Classe: 42
, Artigos: Aguardente

MED I SEU, NOSSO,

N9 828.838

13

IG

Requerente: José Franeisoo
Local: São Paulo
Classe: 49
Artigos: Aguas naturais, agitas mi.
neralb, águas tônicas, guaraná, re.
frescor, refrigerantes e suam de fra4
tas gaseificadas
119 828.838

Requerente: Importadora e Ilaiega
tadora Caraca Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 41
Artigos: Da classe

Classe: 41
Artigos: Açúcar, azeite, bonibons,
bolos, bolachas, banhas, caçoes. café,

chás, cereais, farinhas, alimenticias,
féculas, legumes, massas, peixes era
conservas, presunto, queijo e cravo
N9 80.840

Requerente: Independência S. A. Financiamento, Crédito e Investi1 jornal do AgricuitOt
mentos
Local: São Paulo
Nome de Empresa
INDUSTRIA BRASILEIRA
/419 828.833
. .
Requerente: Abril Cultural Ltda,
Local: São Paulo
Cla,sge: 32
Artigos: albuns, almanaques, anuaw
rios, boletins, catálogos, folhetos, jornais, livros, obras em fasciculos,
órgãos de publicidade, peças einert atégTáficas, Peças teatrais, periódicos, programas circenses, programas de rádio, programas de televisão,
publicidade, imprensa e revistas
Classe: 98
Artigos: Ações, agendas, aminCios
Impressos, cadernos escolares, ai",
ides comerciais, cartões de visita,
cheques, -cupões, debêntures, •ffilnIlm.
catas, envelopes, faturas, folhinhas,
de câmbio. livros em branco,
Requerente: Re.alcap S.A. - Comér- letras
fiscais, notas --promissórias,
cio e Indústria de Construções noras
papéis
de correspondência, passagens,
Local: Guanabara
propaganda
em geral. nublicidade eni
Nome Comercial
geral e recibos
N9 828.834/835/837'
119 828.842
•

REALCAP
Requerente: Hermes S.A, Crédito,
Financiamento e Investimentos
_
Local: São Paula
Classe: 50
Artigos: Marca de serviços de crédito, financiamento e investimentos
09 228.829

de 1968 I

*CARACARKI

' Brasileira
Indústria

Requerente: Oca Arquitetura, Indústria e Ccmércio -ELA.
Local: Guanabara
Casse: 16
Artigos: Material exclusivamente para
construção e Marno de prédios, estradas, etc., como cimento, azulejos,
ladrilhos, telhas, -portas, Janelas, ato,
não incluidos em outras classes.
Papel para focar casa
N9 828.822
Requerente: - OCA; Indústria S.A.
Local: Guanabara
di
Classe: 32
Artigos: aonsais,. revistas e publicações _em geral. Álbuns. Programas
radiofônicos. Peças teatrais e
cinematográficas
9.
N9 828.023

Je.neiro

Requerente: itealcap S.A. - CoMárcio e Indústria de Construções
Local: Guanabara
Classe: 25
Artigos: Plantas, profetas, Magnetes, placas para resIdanclas, monumentos e similares, prosnéctoa de fotografias e desenhos, tabuletas, letreiros, esculturas, gravuras e • cartazes
•
•
Classe: 10

Mini Bei
g.

Indústria brasileira.
Requerente: Armarões de Aço
bei S.A.
Local: São Paulo
Classe: 40
Artigos: Acolchoados
Acolchoados para móveis,
almofadas, assentos, berços, cadeiras

estofadas ou não, camas, colchões,
colchões de mo' 3, conjuntos de móveis para dormitórios, ditar r nabo.
Artigos: Material exclusivamente tos, estrados, móveis em geral de
Requerente: Rádio Emissora Van- para
construções, a saber: argila, metal, vidro ou madeira, poltronas
guarda Ltda.
argamassas, azulejos, .baladstres, ba- poltronas camas estofadas ou não,
Local: São Paulo
tentes, blocos para navimentacão„ ca- Protetores (acolchoados) Para maClasse 32
lhas, caibros, caixilhos, chapas , e veia e colchões, sofás, scalskamas
Programas radiofónicos e colunas, esquadrias, estacas, forros, estofados ou não e travesseiro)
televisionados
frisos, grades, janelas, ladrilhos., la' N9 828.848
jes, madeira especial para constru- 19 828.830

AGRO—IiIUSTRIA/;

eões, mármores, mosaicos, tilsoa. Dortas, portões, soleiras, tacos, telhas,
tifolos, tubos, veneziana, vigamentos,
vitraux -e tintas , para naredes, mu-

'COLORADO

ros, portas e janelas
'INDÚSTRIA BRASILEIRA,
Classe: 50 •
Atividades: Serviços. de engenharia, Requerente: P:ázio & Caridad Ltald.
Local: são Paulo
I Requerente: 1' ""^. ..""A,. * '...1 Israel construcões, reforma de prédios, plasaro. rg
Classe 28
.
tiejamentas e onerao.nes anotailamas
Artigos: Gelatinas CoOlativae
em geral.
. Nome de ïsmprka,

Inkrip pILVA'S/Ac

•

Sexta-feira 12
N?

828.843

Dl
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N.9 829.848

;para po.tas: tacos; tampas de el•
t,
Clos.c: 50
.mea:a; tellia . .; tijoles; ..n. is
&algas: Compra e venda de Unavelss
.„,..
.
J
an
'padeces. muras. paass .,
aamini s tradia d3 cens im a r ear; cons.
usõ. s coa g era icataint Mus; atubo.; de coai co, tubas Sa usa !acitasivo era cona.luções; t ias,. de •,: n- tia n^n:cs; ter.ap aragem o terrap.eaaaein
tilsçC:o de ..aific.o.i; VC 1 ':".411/1 . 5 ..ftii gamen os praaa ados para cur,t . N."
8as.853
w. ções; vigas p: :dai:a:Ais pa a e ii - • : u.
ções; vitrina., quarso aa • asm; .a.s
IIVIOSTRIA BRISIWIRA
_ vit.(.s (cu mala I -.

Dili [zrijk)

ASfiDãilri

N." "*j3.;:j

Requere-ate: -Leao" limas ? ". 1 ida. I
Local: SSo Paulo
Classe: 23
Ar ta .,os; Can - asas; cal ia ge,-,...n•átt..
ens: copias helmo.a • aiica; ciasilio.s;
l estampas; mapas; maquetas da ezaistiuctit s; e obras; painas; plantas de
INDSTRIA BRitsvErfut
abras e canis ruções; prol aos de ceaisArmacties de Aço' Pro- ,
Il maks e obras; prospectos
.
ba S.A.
N.' 828.853
•••
Local: São Paulo
Iteguri ihe;
Classe: 40
ateai: São Pamo
Acoieboados para móvtas.
Cimse:
almofadas, asa:alias, berços, cadeiras
. a
Artigos: Mata. 1111
estofadas ou não, camas. colchõas.
com:anões e aaórnio de ...... I 5. iscolchões de molas, conjuntos de mótraduz etc., como eimnaaa. aia'ajos,
veis para dormitório. divans. ermosladrilhos, telhas. parias, laaa'as cie.
tos, estrados, móveis em gera!, de
'no incluídos em °ursas pametal, vidro ou madeira, poltronas,
pel para formar cat.a, a .saler; alcapoltronas-camas e:taradas ou não.
troadas pa r a cana rdções, asgIlha preproktorts (acolchoados) para mópara construções; 47 . /3 preImavas lacta parada
veis e colchões. :-afás. sofas-camas Rsatierente
parada para ceasinações; au•saunasass
Lesai: Sao Paulo
estofados ou não, travesseiros
para construçõcs; asfalto para conaClasss: 59
truçoes; azulejas para conrruçaes;
829.844
Artigos: Compra e venda a? unavets; balaust.e;
de eaatruções; balcões
administraeo de bens 'aroma, cons- quando constriaõsi;
para
truções em geral; lotear:lentas; arrua- construsõss: bleros parabatentes
-.anstruçõas;
mentos; terna) anasear
aa.rapir- blocos para pavimenta-A);
e i gia: de
nagear
telhados; canent 3 C0711131: Catbro.s
—
prepai . ades para cdn3truçõe3; ca:sa.s
Ns 828 816de ciar:fito; camarins: cal para cor.
truções; cha.ninai de cunstruaões;
cham:nés de concreto; chapas para
construções: colunas para construções; colnijas de 4oncroto; crc para
construWs • divisões pré-ataricadas:
Rega 'N
óra Abril Ltda.
drenos para construções; eallicações
Local: São Paulo
pré-moldadas; esquadrias; , est a c as
elà .ae: 38
Requerente: Raffaella Boutique ladra preparadas para construções: estruArtigos: Açoes, aaaridas. anum..aos
airas para construções; astuque; iõrGlanabara
Impressos, cadernos escolares, car- Classe:Local:
ros; frises; griche s; gradas; Imita13.
23.
30.
35.
38,
37
e
48
tões comerciais, amrtoea de visita.
ções de mármore para earmatruções:
Título
impermeabilizadores d margamaseas:
Classe: 16
cheques, Cupões. debêntures, duplicatas, envelopes, faturas, folhinhas, le- Artigos: material exclusivamente paia janelas; ladrilhos; Urinas; lajes,
lambris; lamelas; lixeiras pa ra constras de câmbio, livros em branco,
te adórno de predia e es- truções; luvas da junções para Misnotas fiscais, notas promissórias, pa- construção
tradas,
a
saber:
alcatroados
para
péis para correspondência, passa. cons.ruçõas; argila pre p araaa para truções; macadame; ma•aira prepagens,.propaganda, propaganda am ge- construçõe ! ..: areia trepa ald . a para rada para construções; Manilhas;
ral, publicidade em geral e recibos construçõ : araamasa as a tra cons- mármores preparados para con.stru.
çóes; massas para paredes; mosaicos:
N9 828.845
truções: :is: a I to para construe.•ões azu- papel para forrar casa; lavadas dilejos para construções, •, alaustres dc. visórias, inclusive, para es,:ritófto$:
cona'rts . óes; balcões qualid vamaru- partgietes: peças ornamenta-; da ciçóea: bit em t ea para co:s , r oan.; : n10- mento oti gesso. para tetos e pai-ide.
cos pa.'a cie n struçõ:'•; blacos para pra (exc. to da 25); ra,Ireguinoa
vim nta..ão: ea'has de . e:liac , os; ai- para consista?). s: pilastras da concre?ii t o ao man e ' , M . a, preparadas to: piso.: pla - a .: para pavimentapra can iru .Sies; ciamais ee O- va°, ped:as preparadas para cena.
INDÚSTRIA 'BRASILEIRA
t o : ea1ai11 . 0 a cal para eanstruçaes: t rilOSS; partas; portões; prateleiras
Requere:11e: Piamo
Cariciad Ltda. e h aniinr.,; de concreto; mapas para quando construções; prOdut3s betuconstruçõe s : colunas para constru- inine.e.s para COliStr110eS: proelutts
• Local: Guanabara
çóes: cornijas de concretas; cre para de base asfáltica:. solc:ras p .:ra porClima 2a
construções; divisões pre-faaricarlas: tas: tacos; tanquas de annarto; teGelatinas CopiatiVa.4
drenos para construções; eddleacbes lhas; tijolos; tiritas para paredes:
828.847 -"--pré-fabricadas: sdl shrd soi aoinshrd Muros, portas e .janelas; tubos ele
pré-moldadas; esquadrias; as:cucai; concreto: tubos de uso esclusivo ern
preparada.; para construsões; estru- construções; tubos de varailação ele
turas para consi.ruçõer; esruques; edifícios; venezianas; vigamentos prafôrros: frisos; guichets; grades; i:nia parado., para construções: vias
tações d niármorc para coma:lições; paradas para construções; vitrinas
impermeabllisadores de argamassas: quando construções; vitrõs ou vitreaux
janelas; ladrilhos; intatas; lajes;
ClaSse: 25
lambris; lamelas: lixeiras para construções; luvas de junções para com- Artlgos: Cartazes : cartas geográficas;
cópias
heliográflias;
desenho:; estruçõee; macadame; madsira preparada para construções; manilhas. tampas; mapas; maquetas de consmármores preparadas para constru- truções e obras; 'palnés; pamtas de
ções; massas para parede: irasaleos; obras e constrações; projetos de.
cansa uções e obras: :respeetos;
papel para forrar casa; paredes di11.9
visarias inclusive para escritórios;
parquetes; peças ornamentais de cimento ou gasao, para tetos e paredes
(exceto da classe 25); pedragulhos
asequerenet: Cia. Lapas SN halua- preparados para construçõaa paastrial de Fumo.;
tras de cnocreto; -pisos; p l acas para
Local: OVA'' aba
pavirarntação; pularas preparadas
a 44
para construcões; portas. s as:
trilara: Cl'......'"
a (a—v aia:ia e• a:tr- pratelairas quando const.nrsi: :
oa fé"1 , , rt • fr •tira°. rapa bei- (lutos betuminosos para coaaa sv. a.
rc:'t - • •
• ' r
namisca unida ou mio
L.,e;-‘1; ..J 1aul
produto3 do base asfal + tra:

INDÚSTRIA BRASILEIRA

r,c)

RAFFAELLA
BOUTIQUE

(Z:.

Salanini S.A.
E •Aabelecida: Guaa voa
Classe: 3
obeaao: Prepa.ado
amio and...arma:a //a:-.
vralgia,
---• N.s—
-• 828.836

Ju.

:t

Cheque Nacional
\

de Viagem

Requerente: Banco Naci nal
nas Gerais S.a.
Local: Guanabara
Classe: 50
Rama de Ativ:dade: Pr aaa..3
serviços bancários
N. 828.857

„. R-32 -~5)

(

Requ•rente: Banco Nacional d • Minas Gerais S.A.
Local: Guanabara

Classe: 50
Ramo de Atividade: Prest.'eõe.; de
sarviaos bancária-,
N. 828.858
•

wTe•‘.j/

TE L. OS

*

Requerente: Banco Nactuas1 ds Minas Geral.> S.A.
Local: Guantinarzt
Classe: 50
Rwrzo de Atividade: 2EN'.....çõe,
serviços trancaram
N. 828.859

13ãnco.Nacion-ál
.maTãibl'
Requerente: Banco Nacional de Mia
nas Gerida S. A.
Local: Guanabara
Classe: 30
R" ••• c ds Atiaadatle: Pastastes gla
serviços bancários
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•

itv

888.880

' anco Nacionaj
B
do. Párá
Requerente: Banto Nacional de MLLU' Gerais S.A,
Ude: Guwebara_
Classe: 50
Ramo de .AtiEdade: -Prestaçises de
serviços bancários

N.* 828.861
~N.

--• Clama: 50
Remo do Atividade: Prestações da

SeeVie06 bancários
s

249

•

828. 888

et

Banco_%gloriai;
de 'Magoas
.Requerente: Dance Nacional ile
• Minas Gerais S. A.

Local: Guanabara
• Clame: 50
Ramo da atividade: Prestaçõea
serviços bancários
aze 828.887

Banco Nacional
de Sergipe
Requerente: Canso Nacional de
antas Gerais S. A.
Local: Guanabara
Classe: 50
Ramo do atividade:. Prestações
--serviços bancários

Requerente: Banco Naderer-de 5/1-nas Gerais S.A.
Local: Guanabara,
Clame: 5a
ramo de Ativ:dade: eriutações de
• serviços bancárias br.9 ,8211.882

Banco Nacional
do Piaui

N9 828.872

/99828.86S

Banco sacionkt
. 6*(1es-te
Banco Raciona/
I Remmente:
betas Gerala C. A.

Caco Nicion0

do Nordestti-

e

•
Classe: 11
Artigos: acondicionamentos, blsisa•
gas, cubos, lisas, envoltórios, edil.,
jos, embalagens, enválucros, frascos,
garrafas, recipientes, receptáculos,
sacos, molas, tubos, vasilhames
vasilhas de metal •,
1419 828.873

(PO giiiífie

Requerente: Banco Nacional de Minas Gerais 8. A.
Local: Guanabara
Classe: 50
Ramo de atividade: Prestações
Requerente: Lanchonete e Resta**
serviços bancários
sante Papo Firme Ltda.
N. 828.873
Local — Guanabara
Classes: 41. 42 e 43
• Titulo de estabelecimento
N9 1418.880
Banco Nacionál

•do Rio Granch(do Siii

ArMar Triturado,'

Requerente:' Banca Nacional AO
Minas Gerais 8. A. Local: Guanabara
Classe; 50
Ramo de atividade: Prestações de
•
serviços bancários
119 828.874
.....
.a.mummarrest~u.gma

tp „wasevirejthh.eares

CELESTE

PDC

Requerente: Casas da Banha ConifIa•
do e Indústria 8. A.
Local: Guanabara
•
Clame: 41
Artigo: Açúcar triturada?
Requerente: São Paulo alpargatas
( 826881 „--~
19
s. A.
•
Local: sag Paula
Classe: 38
• Artigos: Calçados
1(9 828.875--

Lbcat Guanabara
Casse: 50
Remo de atividade: Prestai*** de
serviços bancários
828.861,
BertuereliM: Bauo Nacional de MIasa Gerais S.A.
Local: Guanabaca
Cias:se: 50
Banco_ Nacional
Ramo de Atividade: erestações
Requerente: Francisco ~Ido de
serviços bancados
Aibil~ue Matheug
, Local: Guanabara
Brasil
N.9 828.863
Na 8211.1174-7
Requerente: Banco Nacional da
Mulo Gerais B. A.
'Banco, Nacional
Locar: Gnanaba.ra
Classe: 50
Banto to anvidache Prestaçase
Cl'a Guanabara
• - serviços- bancibrioa
rtv ca..=
Requerente: Banco NOCI0113.1 da Minas 'Gerais 8.L.
MORRIA BRASttáRA
Local: Guanabara
Classe: 50
Ranco Nacional liogaerenta: ~ia e ~o de
Ramo de Atividade: Prestaçtfer de
szrviços aancárlos
Lubrificantes •zeues CP 8. A.
14‘. sa.aat
Local: Cla Pauta
da Amazónia
•
*Clame: 11
Artigos:, aconstiennamentos, dana'Banco Nacional
pa. cubos, calma, envoltdotaa estd..
Regimento: Banco Racionai da ists, embalagem, ~aos. /rascas,
garrafas,. recipiehtes„ receptáratbas.
Minas Gerais S. A.
sacos, sacolas., lobos. ~ames
1n001; Guanabara
. Maio Gr-osso
~as da metal
Requerente: Banco Nadocal de MIClame: lia
Classe =
RUM da atividade:: Preatagões. Lia
MA Gerais S.A.
serviços bancários.
Artigos: acondictonanienteS,
Local: Guanabara
Classe: 50
PA, cubos, caiam eavoildeioa
Nv 838.311
jos embalagens. ~lucra% frascos,
Ramo 4e Atividade: ~emes de
garrafas, recipientes. tecera:Ia:los,
serviços bandidos —
anotas, tuboe, vaallivainea
N.9 828.865
via &Média pláatica
Barco (ladrona! sacos.vasilhas
1(98.878

4.

Janeiro de 1968

Editara Divuibrás

do

ceitraï

Requerente: Aguiar & Bagas
Local: Pernambuco
Classe: 41
Artigo: Massas e farinha,*
affinenticias
— kr? masa

do

•

i•

13anco, Nacional.
ae BErig

Jequi/nate Banco Nacional de MInas Gerais Local: Guanabara

011 p

Brasilià

L.
AUTOL

rente: Banco Nacional de
.Minas Gerais S. A.
litiDOSTRIA ' RAPINA .
Local: Guanabara
Classe: 50
Reauèrents: indústria e Comércio de
Rama de atividade: Prestações de
Lubrificante. Veloz EP Et, A.
I
serviços bancários
Local: São Paula • -•I
Req

eren.te: Avaliar & Bayma
Local- Pernambuco
Classe: '41 •
Artigo: Massas alimenticias

e(•.tz.-fei.í,.. 12

Janeiro
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N' . 328.883

N9 823.887

N9

de.

18 275

C23.89.1

828.890

át.,ARELO

o

PAU /0C.N21'.Aç',.

.Pn

•• .......
I • e.,

1•.

•

requerente: Salina Realidade
tria e Comércio Ltda.
Local: Maranhão
Classe: 41
Artigo: Sal (tempêro)

Itbilús•

Reqiierente: Pedn . Beeve•
Clit.
Local: Guanabara
Aplicação: Predulo farmacéutico indicado como diurético e antissético Reqiiertate: Indiustrla d Produ'.....s
das vias uritnárlas
Alimi . nticios
J. S. h.
Classe 3
Local: Eão 1.:1.110
Clic.se #.1
N9 828.888 -- —
Artize.s :Bulas
N" 8C8 .b9 1

N" 828.884
M

T"
4

dee

ft

il

"OUROS" - • EDIÇÕES.
E PROMOÇÕES, LTDA.
12 re/1d:rente: lOuros" — Edições e
Local: Guanabar a
Promoçõl..s. Ltda.
Nom: . d,, Emprésa
N. 823 897-899

2t•'?:‘:- )

10/MTA DO

"° •••,•;*

Itt,,:,.•.cate: Tii, ii:a dr Pi. ,:.•: .:1
AllmenticlJs
Local: 8.1 ,.) Paulo
Cln,se 41
Artleo: Pe
nwileque
- N 9 828

.‘lrItY
a.

EXTRA
FINE

"..S1/4..fu for fsn

:!\

••••••1•4

vV

/ : f 007,100
ao,

I aOO

PLI1Ve a

P.P.L1PIPA CO/Wpa

Local: Guanabara
Aplicação: Agua de colônia, água de
- aea.état•~1• n••4
, %.••.....
rosas, água de alfazema, água de coi 'upa , 104 a *••••••••• ni . 11 40.04 •••• •
lónia; brilhantinas; desodorantes;
unhas; fivadores par ao cabelo; boné;
essências, extratos, esmaltas para
Requerente: Salina Realidade IMOS- laguê, loções, loções para barba; Óleos
para o cabelo; periumes, pó de arra; Requerente: Indústria de Produ:As
tala e Comércio Ltda.
alba. oe sabonetes perfumados; talco
AlimentIcios Confiança 8.A.
Local: Maranhão
e xampú
Local; São Paulo
Classe: 41
Classe
48
Classe 41
Artigos: Para distinguir sal
Artigos: Balas
(tempéro)
N9 828.889
••n•••••.,
N9 828.885
IN•••••••Pet ~'t..
P.A
Untã .01•1,
SM IPA kLIDADI U CIL

'

OUROS

e/

A
Orizanizaello
Requerente. RA
Racional de A l itnentacão Ltda.
Local: Guanfibara
Clas,es: 41 42 e 43
Género de neicõelo: Insdfrnia
-.888 . - - -

(Pww.5.51rd

FESTIVA-1 DA CERVEJA

•••.:01.1

Requerente: Ac: , .; Labaratórioll
Parmacéulieis S.A.
Local :Sito Paulo
Aplicação: Farmacêutico Indicado no
tratamento da ascarlase
Classe 3
N' 828.812

Requerente: ''Ouros" — Edições •
Promoçoes, Ltda.
Local: Guanabara
Classe 15
Arisi.Ais: da classe
Classe 32
rugas: da classe
Classe 36
Artigos: da clas50
N"

Indústria Brasileira

14" 828

I P.i. k•I'.'•

AM Mi iI0

INDÚSTRIA BRASILEIÚ:

••
•

.

DE GUIAS
Requerciii.,. 'Oue,s" — Edições e

t."'‘
.

•
•

•1"

•

'

.• •

t-ari:sy:co

.

Pronwções. Ltda.
Local: Guanabara
Classes 32 e 33
Sina
. Ide Propre.:anJa
•

FESTIVAT 828.901

Cé

INDErcqRIA
BRASILEIRA

•

.., '' 's.

1 k s.. •.,- 1

DO ATLANTICO

Ruperente: Indústria de Produka
Alimenticlos Confiança S.A.
Local: San Paulo
Requerente: "Ouros" — Edlçtles
Classe 41
Promoções, Ltda.
. Artigo: Ralas
Local: Guanabara
Classes 32 e 33
.N9 828.895
Género de' Negócio
Sinal de Propagantia
CAFÉ TAVARES
N9 828.902

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Pósto de Molas Tito
Requerente: Antonio Domingos do
Ltda.
Oliveira
Requerente: Indústria de Produtos
Local: São Paulo
Local: Rio Mande do Norte
Aiimenticlos Confiança EI.A.
Classe: 50
Classe
41
Local: São Paulo
Artigos: marca de senio as 41v1Artigos: Café em grilo torrado e
Classe 41
dades de um ~to de molas para
moldo
Artigos: Balas
veleulos

FESTIVAL NACIONAL
( DA

CERVEJA

Requerente: "Ouros" — MAN Ri k
4
Local: Guanabara
Promoções, Ltda.
Masco 32 e 33
~aro d enegócio — Sinal
Propaganda

41"

276 Sexta-fana 12
kr?

828.903

FESTIVAL INTERNACIONAL

DA CERVEJA
Requerente: °Ouros" — Edições e
•
Promoções, Ltda.
•
Local: Guanabara
Classes: 32 e 33
•
Género ae negócio — Sinal do
Propaganda
No 828.904
•

DIARIO ' OFICIAL (Seção iii)
Ne 828.910

LAZY LIEAC

• Janeiro de 1968

/49 828.450

NO 8211AZ

NOSSA SZIL(511A ABADIA
• ,

ft GAROTA

Requerentes: Paulo Somar o
Benedita Damas &mijo
•
Locai: Sito Paulo
• Classes: 3 e 50
Artigos: Classe: 3 Substancias
quimicas, produtos e preparações usaaos na medicina ou na farmácia, a
saber: alcóolatos, bálsamos, beberagera medicinais, cápsulas medicinas,
comprimidos medicinais, colides, emplastros, fortificantes, laxantes, lombrigueiros, pás medicinais, Óleos medicinais, pomadas. Unturas e xaropes
Atividades: Classe 50 — Prestação
de serviços médico hospitalaLes
Requerente: Roux Laboratories, Inc.
Locai: Nova York, Estado de Nova
39 828.451
• York, E.U.A.
Classe: 48
Artigos: Preparados para a coloração
do cabelo

•
Rekeurente: Roux Laboratoriet, Ine.
Local: Nova Yonc, Estado de Nova
York, E.U.A.
Classe 48
Artigos: Preperados• parà a coloraçãa
do cabelo
N9 828.911

Requerente: Cecília Mala It t":14.
Limitada
Local: Pernambuco
Classe: _36
Título

•

N9

825.456

BR - 1~111

VERY VANILLA

Itatictia S/L
Requerente: BR — Mercantil
Agricola S.A.
Local: Rio Grande 'do Sul
• Nome de Empresa
828.457-451

_

!tequetente: "Ouros" — Edições e
Local: Guanabara
Promoções, Ltda.
Classes 1 a 50
fletiam de .Negelcios — Sinal de

Indústria Ma:RUA'

Propaganda

•

•

No

828.905
Requerentes: Paulo Sog4ar e
Benedita Damas Araujo
Local: São Paulo
Classe: 33
- Titulo

PRETTY BEAVERRequerente: lioux Laboratóries, Inas
Local: Nova York, Estado de Nova
York, E.U.A.
Classe 46
Artigos: Preparados para a coloração
ao capeia
•
•
N9 828.906
•

•

N9 828432

Requerente: ROUX Leboratirlav Inc.
. Local :Nova • York, Estado de Nova
;
Yõrk, E.U.A..
.•
:
.
Ciasse 48
Artigos: - Preparados" tpaia a Coloração
,
do cabelo
Requerente :Roux Laboratories,
Local:. Nova York." Estado de Nova
2f9. 828.918
York, E.U.A.
Requerente: Eletrônica do Nordeste
Classe
_
-e
Limitada
para a caloração
Arkigos: Preparados
Local: Pernambuco do cabelo
Nome de Emprésa
N9 828.907
NO 828.453
Requerente; Roux Laboratories, Inc.
Local: Nova York, Estada de Nova
York, Estados U.A.
Classe 48
Artigos: Preparados para a coloração
do
cabelo
Requerante: Raul Laborat4ries, Inc.
Local: Nova York, Estado de Nova
,
N9 828.914
• .
York, E.U.A.
Classe 49
Artigos: Preparados para coloraçao
rii Bresdeira
do cabelo
ALEGRETE
N9.828.908
Requerente: Eletrônica do Nordeste
Limitada
INDOSTRIA BRASILEIRA
Local: Permunbuee
•
Requerente: Mercearia Alegrete
•
Ltda.
'
Classe:
e
Local: Guanabara
Artigos: Instrumentos de precisão,
Classe 41 - .
Instrumentos científicos, aparelhos de
Artigoa: Substancias einnentletee e uso
comum; Instrumentos e apareseus
preparados.
Ingredientes
de
&quarenta: Roux Laboratarlea, Inc. Artigos: Preparados para a coloração lhos didáticos; Moldes de Urda a esVocal: Nova York, Estado de Nova alimentos. Essenclas 'allinenticias
pécie; ACM*10.1 de aparelhos elétricos (inclusive viandas, Amadas,
Classe 48
tos, aoquetes, ete.); apareYork, E.U.A.
=MOS DEPOSITADOS EM 18 DE tomadas,
Rios fotográficos, radiofónicos, cine• Preparados tetra colotaçao •
OUTUBRO DE 19(17.
matográficos, máquinas falantes, disdo cabelo
Nv 828.448 .„,..4111i1r4
cos gravados e filmes revelados
N9 828.909
•
N9 828.4%

Na. 828.459-460

tka de Beide

SWEET CREAM
. ,

HOT CHESTNUT

ARDENT AMBER

ELETRONicK:DO
LinIORDESTÈ,

SUBTLE SLATE

SILVER MINT

Requerente: BR Mercantil e
Agricola S.A.
Local: Rio Grande do Rui
Classe:
Artigos; Máquinas e suas partes $n. '
tegrantes, não incluídas nas clames
7, 10 e 17
Classe: 7
Artigos: Máquinas de agricultura.
horticultura e suas partes intagrew.
tes. Grandes instrumentos agrícolas,
Inclusive tratores

e‘..ct

~crente: RouiC Laboratories,
•
Local: Nova York. Estado de Nova •
Requerente: Stiklio Magnu's Ltda.
York. E.U.A.
•
Classe 48
,
Local: GuanabaraArtigos: Preparados para a bdotação tClasse: 33 do embebe
Titulo de Estabelechnento
•

CRISTINE;
Requerente: Cecilia Mala & CIa.'Limitada
Loca l : Pernambuco
,Cln-.4e: 36
•

TABAJARA
_
Indústria BrastLeiM
Requerente: Livraria Tabajara S.A.

Locai: Rio Grande do Sul
Chau: 28
Artigos: Cartões terraosplásticos dt
identidade
'
Classe: 25
Artigos: Ações, apólices, cartazes, cik
ches, decalcomanias e literais de
propaganda
No

•

828.461

TABAJARA

Requerente: Livrada Tabajara S.A.
Local: Rio Grande do Sul.
Classe: 50
Artigos: Distribuição, representações
e revenda de títulos e valores mo.
balarias, Prestação de aesisténcia técnica à empresa e' sua idealização •
planejamento jurídico administrativo
elaboração de planos, esquemas na
organização empresarial; Pesquisas,
planos, estudos. Projetes, financia'
mentos, Investimentos e empreendi*
-mentes
lis. 828.462-464

Casa dos Tapetes
Requerente: Israel 'Wolf is Pilho Ltda.
Local: Rio Grande 40
Classe: 31
• Titulo
Classe: 34
Sinal de Propaganda
Classe: 34
~da Gezier*

.•

Seata-fea a 12

Co: R O C r i C

No 828.465

Cnipenhia Marani u
CoNrcio Innth
litadararac: Ca:ara:ah:a, aartraeaju —
Comarca., laraaaria e Agricultura
Lot ai: Paraa
Nome ia. I rlipiCSIL
a2a.4e5-474

Nb.

P !et

+1,91. •

a•sra

• h
Uit
INDOSTralla laltA32.227.7.A
n.

....~•••nn • ..~~~11

^

Ray- a .1. : Campai:aia Ine • 11.-S.achr . 1 as Propaganda
cal: G Liana cai a
Glaaae: 24
Articas: Miura:ia ue puno, Alan/ares.
alforges de pano. alaodáo para aiOlaia atacadorcs, bicas, balsas, baia
ciadas, barata, braçaderas, brocados.
cadarços, capa; para móveis, debruns,
droquetes, elásticos para veatuarios,
enCrumemo:. ctz pano, era:reine:as, entretelas, etiquetas de pano, festões,
fita, fitilho'., flanela paa limpaza.
franjas. aalõss, laças, mechas, rimtalhas. nastros, nesgra, ombreiras,
pavios,
pa.s.srunanarias.
patinaria,
pompons, rendas. sacas sacoias, saaus,
telas para bardar, tiras e xergas
Classe: 25
Artigo:': Açaes, álbuns de fotografias,
apólices, arvores de natal, bandeiras,
bibeluts artaatico, bónus, bouquet arbuatos, cartas geográficas.
cartazes, cartões postais. clichés, cópias zotograLcas, nehoa.áficas e fotoatatcas, uecacomanias, (ratinhos,
diplomas, da.plays. distintivos, escudos, escultura, estampas, estandarte. estátua, estatuctaa, fresa5es, aiguras. flâmulas, flores artificiais, fotografias. gravuras, imagens, manequina c análcgos, mapas, maquetas,
moedas, obras artísticas. paisagens,
quadros artísticos, selos, tabuletas,
títulos e vistas paisagísticas
Classe: 28
Artigas: Baldes, bandejas, barrir bittos, biscoiteiras, cabides. canos, caçambas. caixas, caixões, caixetas, canecas, canivetes, carretilhas, cavaletes, cestos, colheres de pao, colheria
nhas colherões, ao:ambas cruzetas,
cubes, cunhas, discas. dormentes. encosto. engradados, casa:laza esferas,
esta tos espremcdeaaw. esteiras, astoios, estrados, ferra,. forquilhas, gamelas. grades, letrar, limpa-pés, maçanetas, =acates. machucadcres,
inaldatras, palitos, painés, pendentes, pinos, pipas, placas, ponteiras, pastas, prateleiras, pratos, P ro
-teors,bicpnterosa,
saportes, tambores, tampas, tornei
ras, trincos. vasilhamaa e vasilhas
Classe: 27
Artigos: Assentos, balaios, blocas.
caixas, calços, cenSrns de mesa, editas, cestões. cestos, chicotes, Macas.
encostos, enfeites, esteiras, esteirinhaa. estojo,, fios de pita,. gabiões,
guarnições para móveis, gigas de
vime. joeiras, malas, maletas. protetores para cama e mesa, rabichos. rebenques, recipientes, rédeas, revestimentos, sacolas, sacos e xergas
Classe: 28
Artigos: Açucareiros, aparelhos para
água. !m an café, para chá para jantar, para refresca, bacias, bainhas.
balas:. baixelas, h:aldeara, banheiros,
a...be tam
taacoleirris, bombonteres.
bot .. ' ha , . ! • t i l f.. s, cabides, caiais calça
doara .,::••mbas, cálices, ralleCOS.
nuctir hcs, carrialhaa. celulóide cera
para balastra cantres d a mesa. nastos, chapas. criadores, colheres, compoteiraa, coateltairas, co pos, cordéis.
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correias. chupetas, cubetas, cubo:. do- •camasas; camisetas; camiaola.s; C4— 1Classe: 42
oracuiçaa, iliCrfai, esferas, (arre- Ipacetes; capas; capotes; cartolas; ca- Artigos: Agus. asai. a; itirso a; ane! sacos; casacas; 'ceroulas; • charles; ritivas; baga:eira; bataias; bebidas
niedoras, espianialeiaas. esaojaa,
ma, farinheira, feches filtros, gama. chinelos; chuteiras; cintas; cintos; alcoólicas não mediçinaia- 5-biriaa
(...1...LCS; 4.-1:1- fermentadas não m arlicini. : :- hatar;
a, .U11.8, garfo., garra- cinturões; co.ai
frra:coa. fruteirra,
fas, adobas. glutelara gorda-a s , atuas, binações; corpinhos; cuécas; cueiros; branda; cachaça; carveja a, .chupa;
jarrea. lamparinas, lavatóri o,. leitei- culotes; dominós; doimans; estalas: cidra: conhaque; !e ris(' t ; asar:. ir -,• a ;
fardamentos;
ra. licerelra. moringas. óleo para pi- fantasias;
fardas; gana i birra ; gin ; a h iger r lcoól iro;
tuia. pal iteiros. paraima preparada, fraldas; gearas; guaraa-pu; grava, as: gra s pa ; lt ira h ; Deãos: a e: i ar al-opires, poas, pratos, recipientes, le- japonas; jaquetas; jaquetões, len- Mico; parati; piparmint; Ta:aches;
vestimen:a, saladeiras, selas, talha- çóis; ligas; Brigaria; luvas; macaquinados; ruam e iii, raia
ra ,. terrinas, tageais arinós,
cões; maios: ma.ars de 1130 pasClasse: 43
mas. vasilh a s e v;•.srr; e xícaras
soai; mantilha: rima os; in ias Artigos: Aguas gasosas araticiais;
Clipae: :9
modeladores; palas; paletó; pija- águas gasosas naturais: aias magAnsa:es: a:seara:a acamas. para chão mas; puloveres; :punhos; roupas far- neaianas naturais; aaarrs saturais
e pita Eacavaes; erpanadores: iamtas; saias,
Lana idas; sapalas; (não medirinalai ; la Saa....: g: ararabares; pitana ar•s ds :ama; vassou- shorts; soutiens; suam; toucas; tú- tes
sem álcool: h:lar:as na i aaafraii.
ras e vrasourinhas
nicas; turbante: uniformes; vest i- cata es.sancias pr: a I .. I yr.': I ; ep
Classe: ',iU
dos VéP3 e visons
garapa; gai ta ;a.a.; a.. • a s . : a al-aArta,as: Aririaaaz; pasa uArda chuCidsse: 37
refrescos em xarape; refaraaoa
vas; arn:asaas para au•rda-sol; bem- Artigos: Acalchoado.t para cama; nas;
bauleira; per; ;ar :-: ,..--r . ,- • r. •. 1,1
anais; caraos de chapau-de-sol; ca- acolchoados para cadeiras; acolchoa- rardes; sodas; staaas
de frans pari
:as para chapaii-de-sol; capas para doa para polaronas; coisertas pa-a
bebidas: atisaats para
g uarda-chuvas; cestões para guarda- cama: cobertas . para mesa; cobertorafo:: cos
chuvas; gula par aguaria-talava; rcs; colchas; . cdredona; e.slregór N;
Classe: 45
g amda-t .uvas de uso pcsacal: aaa- 'ranhas; guardarape; de qualquer Artigos: Mudas
de árvores /ramada:
tetras para bengalas; aambanhas; tecido; guarnições para cama; guar- bancai, ti; d .flasea
a , iiiiii a; e . . ala
vareios para guaraa-chuvas; atm . .ci- nições para masa; lençois de qual- de flores naturais; florta
natitraia,
las para
rtla-chuvas
quer tecido; mantas para cama: ga- germes para plantio; grão de semana.
Classa: 31
nes de pratos e' análogos; panos para
Artigos: Adesivos para velição, arOS cobrir ou enfeitar anóvers; paiaas tetras; grinaldas de flores naturais
em quaisquer vegetais; plana
para vedação; barbantes; beti.nies; para cobrir alimentos; panos para mudas
tas em geral em vasos e sementes
para vedação- barracas dc campa- cozinha; a •
••,
em geral para plantio
a.
nha; canaletas; cimento refratário de banho; toai/ias de mesa; toalhas
Clasae: 46
p ara vraarao: corda" para fins di- de rosto; toalhas para banquatas
Artigos:
Abrasivos
para
polir;
água.
versos; cordões; correias para transClasse: 38
sanitária; alveantes: alado para !a
missa o em gal a) : guarda-sul da
Artigos: "Agendas em branco; árbuns
praia; guitas; lua-s em acara man- em branco; aros de papel ou pape- vanderia; anil; barrilha para lavanderia: boneca de cêra para polimengo iras: iranaoa
laz --as par.
aio; aillõas os papa.; para amei- to; brunidores; bucha para polir;
da ção; molas pr ra vedação: pálio.
tar; bilhetes de inaresso; bilhetes de
de laavnderta; cara para crina
rólhas em geral: tendas; tiras para passagens; bobinas de papel, blocos cera
-ervar brilho; cara aara lastsar;
vedação e litaes pwa vedação
para anotações; blocos para cálcutos; cem para polir; composic& para'
Classe: 32
blocos para Correspondência; blocos
Artigos: Almanaques; álbuns impres- para desenhar,• para eacaever, brochu- brilho; composições para conservai
de móveis e utensílios; detergensos; calendários; catálogos; crónicas ras não impreaan s; papel para cabo- ção
cassam:vaio ti: filtres; da- gramas; cadernetas em branco, ca- tes; esmeril; earonla de aro rara
13+!;l'eS.:
signação de pecas teatrais: discursos dernetas escorares; caixas de pape- polir; fósforos; goma para lavanderia; graxas para, couro, sapatos e
Impressos; folheto impresso: tolicapas da papel paar documen- madeiras: lã de aço para polir; li.
nhas Impressas; histórias impreasas; lão;
tos; carteiras de papel; cartolina; quidos detergentes; lixa; massas
índices telafanaas; c • aaati ¡mores:as; cartões
de Identidade; cartões de vipeças cinematográficas;
teatrais: ' sitas; cartões em branco; cartões para lustrar e polir; óleos rara luspoesias Impressas; programas de cir- índice; chequas em branco; dupaca- trar; óleos para limpar móveis •
co; programas de rádio; ae televisa tas; anvelopes; invóluercs de papel; Utensnios; pastas para dar e conservar brilho; pomadas para dar e consão; programas Impressos; prospec- etiquetas;
fa ; (Olhas de papel; servar brilho; pós tara lavar potassa
tos impressos e presas impressas livros ;comerciais
em branco; livros se: preparados para lavar; ii.at-ar e
não impressoa; malas de Papelão; polis; sabão comum; saponáceos;
N9 828.475/481
maletas de papelão; inata-borrão; sola cáustica; tinta nexo., lustrar e
notas fiscais' papel almaço; papel polir e velas de sébo: rara; espera'
carta; papel para desenho; pastas de
macete e estearina
cartalina; promissórias em branca,
Classe: 47
radiogramas; recibos em branco; recipientes de papel; redo de papel; Artigos: Álcool carburado; álcool
/NDOSTRIA EIRMIZLEMA
talões de cabogramas; talões de in- carburante; álcool motor; azeite
gressos; talões de passagens; talões para lamparinas; benzina; carburande promissórias; talões de recibos e tes; carvão vegetal ou mineral: cera
Requerente: Companhia Interestavalores de' cartolina ou papelão para iluminação; es.senclas para lubrificação;
fluidos
comaustaaeis;
dual de Propaganda
Classe: 39
fluidos lubrificadores; fluidos piam
Local: Guanabara
Artigos: Anela; argolas; aros; ar- freios; fluidos para thuninacão; •
Clame: 34
Artigos: Capachos; cortinas; corti- reios; assentos; bacias; bases; bicos; fluidos para Isqueiros; gás aornbusbolais; braçadeiras; Cabos; tível; gás rara aquec ani•nros; pás
nados; eucerados; esteiras para o bocais;
calças; canudos; c.ntros de para iluminação: gasolina; geléias
chão; estores para janela; estrados caixas;
chupetas; para lubrificacãe: graxas hibrificturpara o chão; linóleos; mosquiteiros Mesa; chapas; chicotes;
chaveirinhos; chuve iros comuns' tee; lenha: lubrificantes de qualauer
para cama; oleados; Panas Para asa cunhas;
descansos;
deS111- espécie; óleos lubrificantes' óleos
dedeiras;
soalhos e paredes; passadeiras, perpara mesas; elás- para aquecimento; óleos para ilusianas; móveis; sanefas e tapetes tupideiras,
ticos; en tos; invólucros; esferas; minação; parafina; lubrificantes: peesguchos; lancheiras; lestóis; maça- tróleo refinado; querosene e turfa
Classe: 35
Artigos: Antolhos para animais; netas; bicos de mamadeira; manoClasse: 48
aparas, argolas; aros; arreios; bai- pias; mocUa: placas; pratos; recinhas; bandejas; b51sas; caixas; ca- pientes; reeestlraentos; rodízios; sal- Artigos: Absorventes de uso em touacetona para toucador; aram
murças; capas de couro; carneiras: tos; solados': solas, suportes; tigelas; cador;
de alfazema; águas de beleza; de coa,:
peles de Carneiro; chapeleiras; chitoalhas; tubos e vasos
=Ia; de lavanda. de quinas de rerls'
cotes: eol:iras; estojos de couro; peClasse: 40
ãgua de toucador em gerai.
les de gato; linguetas; malas: male- Artigos: Móveis de metal, vidro ou sas;
tas: mantas; mochilas; painés: pal- madeira estofados ou não; colchões, águas para einbeiczamento da pele.
águas para maquilagem e águas permilhas; pastas; peles em bruto:
oados para fumadas;
trav
alfinetes para cabelo: ali.
ponteiras; porta-blocos; porta-chamóveis
zadores de cabelo, amido uesfun:ado;
ves; porta-fiques; porta-notas • p2$amónia perfumada; aparelhos para
$9 828.482/489-seiras; rabichos; recipientes; rédeas;
alisar cabelos; para barbear; para
sacolas; sacos; saltos; selas: solados;
• o*
cortar cabelos; para escovar cabelos
solas para calçadoge, solas para tae para frisar cabelos; orilhantmas;
cos; suportes; terminais; tira-colo;
carmim; céra depilatória; cosméti.
tirantes; tubos; valises; vasilhames
coei; cxé para toucador, creems para
;viras de calçados e frasqueiras
Classe: 38
nuxúrrath BELLZILISRA'es; detifricios; depilatórios; cie- 4
&odorantes; elixir para pele emala'
Agasalhos; alvas; anáguas; avanha!s'
I tes para unhas; essências perfuma.
'na
3,
br.‘
baby dol; barreias; batas;
extratos perfum ada, : eatreca de
boin s. Requorenle: Ccaraanhia sni :lesta- das:
bermudas; bluseaa: bliasea
barba; extratos (perfumes), geléias
datil
de
Propaganda
•
•••••
•••:
bolares. ; br :
de uso em toucador; pasta , dentsitiLocal: Guanabara
cal çados; calças; calcinhas; aalc.asa;
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L
das, óleos perfumados; Perfumes:
panei; perucas; pó de arroz; papaatados para o cabelo; rêdea para o
• tabelo; sabões dentrificlos; sabões
;perfumados; sabonetes não medicinais; • sabonetes; sais perfumados;
ahe.rapoos, talco perfumado e vina', gra aromáticos
Classe: 49
Magoa i Álbuns para colorir; altares; anzóis; aparelhos de elnásticas;
arcos Para jogos; balaimos; balisas;
balcõesá baralhos; bastões para jogos; bilhares; bilhetes de loteria;
bolas para quaisquer jogos; bonecas;
businas de caçador; carrapetaç .13X••
rosséis; cartões para jogos; chocalho; confeti; cuim; dados; dardos;
discos para jogos; aparelhos de dlvertimento; esgrima; redes para jogos; rede para esporte e para pesca
e brinquedos de toda a_ sorte
Classe: 50
Marca de Serviços
Atividade: Serviços de: Anand08
e propaganda
tua-Na. 828.490/828.498
ac.
• a•.):
nn••

Janeiro de 1968

quinas; aros da máquinas; bate-es- qui; taxas; telas de some; tona- pesca, balas: bozooka:. bengalas de tom
tacas; betoneiras; bielas; bronzbias; Nes; terçados; trilham verrumas e bombas; busca-pé; canhões; carabinas;
bterinIX.)s; calandras; carburadores;
vitrolas.
cápsulas para armas; cartuchos de ma.
cáries; compressores;
Classe 13
~les;
eletrodos; forquilha; esmeris • medi- Artigos: Colchetes; dedaW'' fechos niçõer; 'chumbos para caças; chuveiros:
nicos; freios; guindastes; juntas corrediços ;fivelas; garras; grifes de de tesão; cloreto. de potássio; cloreto cie
para máquinas; macacos; plainas; metal para vestidos; ilhoses; lante- sódio; ClinamiW espadas; espadim;
polias; prensas rotativas* rotores;
'pingardas; espoletas; estalos; estopins&
joules; miçangas e presilhas.
Classe
segmentos; teares; tornos; turbinas
explosivas; facas; punhais; fõgos de ato
Artigos: Agulhas para costurar;
bor- dado; tundas; fuzis; lanças; metralha.
e volantes (parte de máquinas).
dar ou tricotar; alfinetes comuns;
Classe '1
Artigos: Adubadores; arados; arran- barbatanas; abotoaduras de punho; ciaras; minas explosivas; morteiros; mosm
cadores de frutos; arranco -tocos; águas-marinhas • lapidadas; a/tineta quettes; munições de guerra; nitro
balancins; batedeiras agrícolas; pi- de gravatas; balangandans de me- celulose; petardos; piques; pistolões;
cos para arados; bombas agrícolas; tal precioso ou Imitação; botões de pólvoras; projeteis; revólveres; Metes;
braços de arados; carpideiras; cava- colarinho; bracelete; brilhante; brin- sabias; torpedos; trabucos e baques.
deiras; ceifeiras; charruas; .descava- cos; broches; chaveiros; °imantes
Classe: 19
deiras mecânicas; deslocadores; [s- lapidados; esmeraldas -lapidadas; me- Artigos: Abelhas; antas; avestruz; I*.
uadeiras; gadanheiras; leivadores; dalhas; jóias de ouro ou Imitação; unos; bicha da fada; bois; borboletas;
locomóveis agrícolas; máquinas adu- pérolas naturais ou cultivadas: Pu l
baddras, capinadeiras, cavadeiras,
-seira;ub-Lpidaos;frla- búfalo; burros; cães; cameleões; .camed
pidadas e topázios lapidados
de cortar galhos; montadeiras, mokm carneiros; capivara : castores; tsb.
tores agrícolas; semeadoras; timões
valos de corrida; eines; cobras; codornas;
Classe
14
de arados; tratores agrícolas e Va- Artigos: Almofarizes; amPalas;
Cotias; eletantes; emas; fai.
croc
apa- são;-ddilos
•
porizadores agrícolas.
galinhas;
galos; gansos; gato; las.
relhos
para
água;
para
café,
para
Classe 8
chá e para jantar; aquários; assa- gartos; lebre; leitões; leões; lontras; ma;
Artigos: , Instrumentos de Precisão; deiras;
bacias; bandejas; • bandeiras cacos:. ovos de quelques espécie; pagaInstrumentos científicos; Aparelhos de candeeiro;
barris; bebedouro; bis- gaio: pássaros vivos; pavão; patos&
de uso comum; Instrumentos e apa- coiteira; bules;
caçarola; cálices; peixes vivos; perdizes; perto; Pombos:
relhos didáticos; Moldes de toda a candeeiros; cantaros;
casespécie; Acessórios de aparelhos elé- tiçais; chapas; colherescanudos;
copos; cubos; parcos; sapos; serpentes; suínos; tamantricos; Aparelhos foto gráficos, cine- espelhos; /litros; tios; fôrmas;
fras- duás; tartarugas; tatus; • tigres; touros;
Mie
matográficos; Máquinas falantes; cos; garfos; garrafas; ,ardineiras
Discos gravados e Filmes revelados. jartos; lavatórios; leiteiras; licorel- tucanos; urso; vacas; Veadas e vitela..
Classe; 20
N95 828.497 a 828.1)0.5
ras; mantegueints; paliteiros; pane- Migas: ancoras; ancoretas; birutas;
las;
pedeltals;
pias;
placas;
Pratas:
•
bóias; botalõea; cabrestantes; cadeias
recipientee•. reservatório, saladeiras: de
Requerente: Companhia Interestanavios; cintos de natação; craques;
tigelas;
vesilhamese
vasilhas;
vidro
.. dual de Propaganda
comum; vidro em pó; vidró lamina- para barcos; dispositivos ..para arriar
Local: Guanabara .
botes; ganchos para botes; jaquetas
do; - vidro em geral e xícara.
Classe 1
••
para natação; znolinetes; paraquedas;
• • elArtigoa: Abrasivos quenicos; acorClasse 18
desta; acetatos, acetileno; ácidos;
Artigos: • Açucareiros; aparelhos de roupa salva-vidas para uso ,na água;
, acetona; adeeiVes químicos; albumiágua de café, de chá; bacias; bande-sal vidas; vergas para mastros; vigas
na; álcool para ,Indústria; alumtna:
jas; barris; bebedouros; biscoiteiras; náuticas e vigias para prender barcas.
amida; ao;
inel amoníaco; anilina;
bomboideres; bules;
ia: cadiClasse: 21
antimônio; argonina; banhos qui- Requerente: Companhia Intetísto- nhos; cantaros; canudos; chapas;
•micos; benzeno; benzina; bismuto;
colheres; compoteiras; copos; cube- Artigos: Alavanca de cambio; ambula:1d
dual
de
Propaganda
cafeína; cafeona; cálcios; aduotas; cubos; espremedores; filtros; cias e suas partes integrantes; amorte. '
Local: Guanabara
p; carbonatos; carburefos; carmim;
fôrmas; fruteiras; garfos; globos; adores de veículos; aros para veículos
Clasíte 9
corna; cianatos; ciantrretos; clore- Artigos: Bandolas;
sanitárias; jarros; latribandolins; ban- Instalações
e suas partes integrantes;
tos; cloro; corantes químicos; este a- ias; baterias musicais;
lavatórios mictórios; moringa; automóveis
batutas; be- nas;
rina; filmes sensíveis; .glicol; rnan- rimbaus; bocais para instrumentos
panelas; pias; placas; potes; recipi- auto; caminhões e suas partes Integram.
ganita; nitratos; óxidos; oxigênio;
reservatórios; -talhas; tigaias; tes; tuo motrizes • e puas partes iate»
bongós; caixas de músicas; entes;
papei sensfeel; pós químicos; cotas- musicais;
travessas; urinós; vasilhames; vasi- granias; aviões e suas partes integrancastanholas;
cavaquinhos;
chocalho;
se redutores químicos; removedolhas e Idearas.
tes; bancos de veículos bicicletas e suas
clarins; cordas 1paraluares químicos; secantes químicos; sul- clarinete;
trufftentos
musicais;
cornetas;
calpartes integrantes; breques; calotas; cik
Classe le
fatos e sulfuretos.
.
cas; flautas; foles; gaitas; gongos; Artigos: Argila para construções; mansa de ar para veiculas; camioneta
Classe 2
instrumentos musicais da areias; argamassa; azulejos; balai:a- e suas partes integrantes; caminhões.
Artigos: Absorventes químicos de guitarras;
corda; instrumento musicais de M- tra de construção; calhas de telha- IAM partes integrantes; chapas para
poeira; acetatos usados na agricul- oro;
liras; maracás; órgãos; paradei- dos; cimento comum; caixilhos; cal veículos; chassis; direções de veiculas:
tura; adesivos; medicamentos usados ros; pianos;
pistões; rabecas; reale- para construção; divisões pré-fabri- dragas; eixo de direção para veiculai;
na veterinária; adubos; saia Para jos; aturotones;„
tambores; tambo- cartas; esquadrias; estuque; forros;
adubos; água de potassa; águas as- rins; violas; violinos;
violões e xi- /risos; grades; Janelas; ladrilhos la- elevadores; freios de veiculas; lemes:
-kdtárias; alcalis para agricultura;
jes; lambris; manilhas; massas Para molas de veículos; motociletns e sua!:
•
nofones.
álcalis para veterinária; (lumem;
paredes; mosaicos; parquet; pisos; partes integrantes; motociclos e suas
• Classe 10
amônia para veterinária; óleo de ba•
portões; tacos; telhas; tijo- partes Integrantes; ónibus e suas partes
• bocapara veterinária; defumadorea; Antigos: Cintas abloaninais; abre- portas;
los; tintas para paréde, muros; por- Integrantes; para-brisas para veículos;
líquidos desinfetantes; sabões desin- bocas; abridorescirúrgicos; adedes• tas
e
janelas,
venezianas e vigas para-choque de veiculas; para-lama de
fetantes; desodorantes sanitários; metros; afastadores dentários; agupreparadas para construção.
tertilizadores; fertiVantes; formici- lhas cirúrgicas; agulhas para vaciveiculas; radiadores te veículos; rodas
e. da; ineetcida; sabão desinfetantes; nar; algodão absorventes; algodão
-. classe 17
Staines do chila e -vacina veterinária. ~ético; algodão hidrófilo; algodão Artigos: Abridores de envelopes; ai- de veículos; troles e pneumáticos
de veiculas.
medicinal; anéis para dentição; apa- mofadas para carimbes; aPagadores
•
Classe 4
dentários; bacias para doen- de tintas; apontadores de lápis; arClasse: 22
Artigos: Agata em bruto; aguano, relhos
tes; balanças clinicas; bandas_ para quivos
para mata-borrão; Artigos: Fios de algodão: fios de linha
albuino; alcatra* em bruto; algas
;
bisturis; boticões para borrachas; brochas; canetas comuns; para bordar; fios 'de cánbamo para te'marinhas; careço de algodão; algo- cirurgia;
ir
artificiais; cintas canetas esferograficaa; canetas-tindão em bruto; algodão em rama; higiênicas;braços
cintas cirúrgicas; denta- teiro; papel ebarbono; caixas regis- celagem; linha de coser; linha de cosarabarina; amianto bruto; anil bru- duras; depiladoreses- tradoras; carrinabos; cofres; colado- turar linhas de lã; para-choque; fios em
to; bambu; barrilha; barro; betu- paradrapos; estojo medicinais;
para
médices;
compasso; datadores; desenha- gerar para tecelagem; fios ptásticOs para •
. „Me em bruto; borras; pau-orasil; fundas cirúrgicas; incubadoras -rara res;
dora;
espátulas; esquadros; ficha- tecelagem; fios de serzir; linhas para
re cabeloS em bruto; carnaúba; carbo- crianças; macas para enfarmeiros; rios; goma
arábica; lápis; lapiseiras;
linhas para tricotar; novelos de
muro; cielio em bruto; coral em bruto; meias
cirúrgicas; padiolas; Pinças pincéis .para desenhos; raspadeiras; bocha;
novelos de linha; &IS de nykus ;era
diatomita; enxõfre em bruto; lodo- cirúrgicas; sondas uterinas;
toalhas
desaParadOres
de
ei: tid$1..05 de
oglts; grão; aparas de madeira; mag- 1781ônicase • instrumentos para va- senhos; tintas Pan
para dup licadores e para tecelagem; fica de 'Ida; fiai para
Desiste mamona bruta; minério brucinar
e ventosas.
vidro
de
cola.
'
tecelagem.
to; monazite; óleos brutos; OMS; pebPS 828.506 a 825:511
Classe: 23
Classe 11
dras; sabão; talco bruto e xisto. •
Artigos: Abridores de lata; afiadoArtigos: Tecidos de algochkr tecidas
Classe 5
s: alavanca; alargadores; aldravas;
de alpaca; tecidos de amianto; aparas
Artigos: Aço; adesivos metálicos; al- re
algemas; alicate; ancinhos; arrebide
tecidos; batista: tecidos de cambraia;
calinas metálicos; alpax; alumínio; tes;
bacias; bainhas; baixelas; baltecidos de canhamo; tecidos de case.
•antimônio; aparas de metal: . bronze; des; bigornas; brocas; bules; cabos;
„ carbureto metálico; chumbo; -cobre; cadinhos canivetes; catracas; cavamira; tecidos de cetim; tecidos de crepe;
duraluminio; eletropala; estanho; deiras; chaves de broca; chaves de
tecidos de cretone; tecidos de elásticos;
• ferro-gusa hidrogênio; latão; man- fenda; chaves de P arafusos: confazendas de tecidos em peça; tecidos
ganês; mercúrio; niquel,• ouro; Pia- chas; dr:tecto:3; cunhas; cutelos; ende
flanela; Muar; tecidos de fustão;
quê; platina; prata Untai% tititnio; gates; enxadas; enxadinhas; enxós; Rèquerente: Companhia Interestadual de
tecidos de gabardine; tecidos de gases
esporas;
facas
fechaduras;
ferradaPropaganda
torto e smco.
tecidos de gorgorSo; tecidos de gutas
ras; ferrôlho; foice; formões; gram•
Lecal: Guaialiara
percha; tecidos impermeável; tecidos de
Ciasse: e
pos; grosas; latas; letras de metal;
jersey; tecidos de junta; linhagem; te.
•
Classe: 18
Alavancas
. Artigos;
mecanicas; limas; lime,tões matrizes; parafusos;
anéis de segmento; aríetes; armas; picaretas; plainas; Polias* postes: Artigos: Acido pdrído; alfanges; ateies; ddos de linho; tecidos de malha: moarranqua de ??.110t1
.
3;.. antiga ao pá- saesrrelhan 5Prrasz serrotes; tu- armas de qualquer tapédel arpOR.para_ris mutuam tecidos de nylon; te*

to

•

;Unas

jv

fs

O:
:") C1 . 1C:f.1 (Ser.:. a III)
Se:.tr.-.•a 12
_ _
••••••••—."..-!..•••••:?•••••.!`••••••••
'"7"'":""7
•- •
das da aaaia, te..a.:as de organdt; per.
p: ri
; lida,
,8 d taasa; te:
• t. '
I
de tad... t.a.s.*• e a s mas em
p,:e e ,
,.:
c
• L?• 1 • • ,
• ..
C:C r.rat•
Ni a2:. 512..
p;,snas.
.acca•as
Á
•
5.
i,, • .1 e. p ;
r,
r
C
ti
"
É

de 1CG I3 279
5's)

e C

•

á

(.•nn • ;

r

Indy r.; trj.a

•I'•
:"
i C

rI1t. ir

Requenaa s: ilaa
citiaata e Casa:ai) Ltsla
laseai: São Paulo
Classe: 16
Art_ ;sias nadpsse
N' 828.513
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: .•ea. ars .
r., :1; Cl',
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Requerente: Recatai Universal
Utilidades Ltda.
Local: São Paulo
Classe: Noe Ovi/
N .' 828:514

94wa&mets
...h Invasores

—
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U‘PTT,TDADES LTDA,

Requetente: !nega Tosa da SOM
Local: -Rio de Janeiro
Classe: 33 — Sinal
N . 828.515
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RECATEL UNIVERSAL
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el;ON.

por .

•

dr
p.aba de
hrapar

pc••:,,,.N"ç'1:1,

Regi:crema: Latia.mos Mococa ai As
F....tabelei:ido eu: Sato Paata
Classe: dl
:ema : main Mamo ata
Art ,-;os
carnes em coaserao ou
1
Local: S. Paitlo
PLTIMUCETIE nau, cornada. compotas. creme
Classe 43
te, docc. dc kite, fáriuhas lactem. :o.
Artigos: Aguaa -.acarais ai !afiei:as,
guria, leite, liuguiças, manteiga, isaas
cl a. ¡loaa limou ada • I •
do de cana, laranja
sarda, presuntos, queijinhos cremosos,
lapharzam
Iudeistrie
Farengarrafada refrescos de: tamarindo.
queijos. requeijões, ricota, salames,
á:a
sa:et:ase S. A.
groselha, caju. czipiia.
salsichas e toucinhos.
Est:a.a. :acido: em Sacra -- Suíça
Ni 828.520
Classe: 3
N": 828.531
Artigos: eart marca geia:rica: SubsCataias gut:ricas. pnaiatos e preparados
para sa'rcan usados. na medicinit
CENTRAL BRASIL=RA
. ou farmácia.
VIDSD-TAPE S/A.
: N: 828.526

Jaiuba

Indústria Brasileira

N

51.;

1

•m343torszir*

%tararia:: Els:adio Vieira
Local: S. Paulo
Requerente: lapharzam llidastne ParClasse: 43
nwceutiche S. A.
Artigos: Aguas minerais artificiais, calEstabelecido
em Svaa.zera — Sua)
Blech Diarnonds do de cena, laranjada, soda limonada
Classe: 3
e guaraná engarrafado, refrescos de: Artigos: : como marca genérica: Subslaranja, limão, abacaxi. abacate, gro- tancias comicas. produtos e preparados
The Blach Diamonds
selha, tamarindo e caju.
para :saram usados na medicina
Requerente: Paulo Roberto Nogueira
, ou na farmácia.
828.521
Camara e Alberto de Sá Miguez.
Local: Guanabara
828.527/529
Classe: 33 — Sinal

Requeeeate: Centrai Brasil:ar.% sie
Video-Tape S. A.
Fastabalecido em São Paulo
Nome de Empré::a
N • 828.532

The

828.516

NACIDMAL2

MT 33
MATO GROSSO
INDÚSTRIA

asam-ama

Requerente: Luigi Scoda
Estabelecido em Mato Grosa"
Classe: 42
Artigos: aguardente de cana.

Timbre
Regia-rente: Timbre Publicidade Ltda.
N' 828.531
BRA31LCRA
Estabelecido en: São Paulo
Classe:
32
"assa,
Artigos: publicações impressas: AlmaRequerente: REGER — Reparos, Ins- naque:, agendas, aluários, albuns im- R, .a.ereate: Móveis a Nac:onal Ltda.
talações e Montagens Ltda.
Estabelecido era São Paulo
pressos, boletins, easlogos, folhetos.
Local: Guanabara
Classe: 8
jornais, livros impressos, revistas, proArtigos.: aspiradores, abat-jours, aquegramas radiofónicos e radio-teleN' 828.517
W1A
cedores; aparelhos de secar, batedeiras,
visionados.
coquetefleiras. chuveiros, enceradeiras,
exaustores, ferro de passar roupa, fo*
828.522
Casa de Couros
nógraks, fogões, geladeiras, panelas de Requerente: Monbo — Produtos Ali.
mentidos Ltda.
praça°, liq uidificadores, refrigeradores,
Rstabela cido em São Paulo
rádios,
torradeiras,
televisores
TIM312 PUBLIOIDAIe
Ramiro. Corrêa Ltda.
e balanças.
...lasse: 41
LTDA.
Artigos: substancias alimentícias: balais
Ciasse:
34
Casa de Couros
bombons, canela, chocolates, cacaa,
Artistom: cortinados, cortinas. capachos, condi
Ramiro, Corraa Ltda.
Timbre Publicidade Ltda.
mentos para alimentas, chã, cravei,
encerados,
estrados,
linoleos,
oleados,
Requerente: Casa de Couros Ramiro, Requerente: Timbre Poldicidade Ltda.
passadeira& panos para soalhos, para doces, farinhas alimentícias, gelatina,
Corria, Ltda.
Estabelecido em São Paulo
biscoitos. confeitos, fermentos, pimenisj
paredes e tapetes.
Local: Rio de janeiro
Nome de Emprèsa
e sal.
Nome de Empresa
Classe: 40
4E.
N's 828.521/524
Artigds: móveis em geral. estofados ou
N, 828.534
9 828.518
não: Almofadas, acokhoackr P
ara ""
WiS, !assentos e encostos para cadei,
O -D LER
ras,
cadeiras. conamtos p ara dormitóMO STA 11.
rios,
,conjuntos
para
sala
de
Jantar,
Inchistria Brasileira
RFPRESCO LTDA.
ccniuntos para escritórios, conluntos Requerente: Produtos Q
uí micos Hodict
para terraços conjuntos para sala de
Linatada.
Requerente: Gra — Litnao Refresco Requer-me: MC Siar Produtos de Lim- visita, conjuntos para praia. coaEstabelecido era Siso Paulo
peza e Cosméticos Ltda.
juntos para cora e coainha, colbaes de
Limitada
Classe: 4
Estabelecirlo
eni
S
ato
Paulo
diviséses, mesinhan móveis para
Local: Guanabara
,Nrtigos: argila, barita, bauxita,
rád : ces móve:s
Classe: 48
para televisores, sofás feldspato, grafites, kleaelguhr, espato,
Cassa: 33 -- 43 — Ganero de
Artioos: de taucacrar e prrfanaria em cama. annariaa. trawasaa -os e prateNegócio
Titulo
monazite, silicato. silício. quartzo.
geral: água de col(nia, áfi tIN para a
ie(t:
N
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828.535

!.Artigos: Abajiiirs, acumuladores, aatinometros„ amperômetros, amortecea
dores de rádios diversos usados em
veículos, aparelhos de ar condiciona-•
do, aparelhos para Iluminação, incluBao Paulo-Capital
sive os ponsiderados
•
acessórios de
veiculas, aparelhos para anúncios meRequerente: Sabias Bekeman
cánicos, aparelhai aquecedores e meEstabelecido em Bão Paulo
didores, aparelhos aro/flagrariam apaClasse: -23 — 24 — 36 —37
relhos de barbear elétricos, aparelhos
Titulo do Estabelecimento
registradarbs e medidores de distâncias, aparelhos para purificar águas,
N9.538
aparelhos de sinais lampejantes, aparelhos reguladores de gás, aparelhos
de galvanoplastia; aparelhoa didáti'MagY
'
cos, aparelhos cinematográficos, aparelhos automáticos para acender e
Inpharzan Industrie Pannacantlebe regular gás, aparelhos para eeparar
café, aparelhos para aquecer edifícios,
Sociedade Anónima
Estabelecido em: Svizzera — &iça aparelhost para experimentar damos,
aparelhos para destruir insetos, apaClasse 3
de ótica, aparelhos pulverizaArtigos; Como marca genérica: Subo. relhas
dores, aparelhos para aquecimentos
tin.cias químicas, produtos e prepa- de
água, aparelhos geradores aleirarados para serem usados na medicina químicos,
'aparelhos para recepção,
ou na farmácia
reprodução de sons e ganidos, aparelhos automáticos elétricos de passar.
at9 828.537
aparelhos para espremer -frutas e legumes, aparelhos de alta tensão, ap
arelhos para torrar cereais, aparelhos
contra acidentes de opeARINTi ll lt() , de proteção
os, aparelhos afiadores de ferInáaStria
ramentas, aparelhos distribuidores de
,
sabão e de desinfetantes para fnstaRequerente: Arroz Brejeiro 13. A. laçam sanitárias, aparelhos esterilizaComércio e Indústria
dores, aparelhos gaseificadorea apaEstabelecia° em: São Paulo
relhos para analises, aparelhos oroClasse 41
nizadores, aparelhos pa.steurizadores,
Artigo: Arrba
aparelhos reguladores e estabelizadores da pressão e do fluxo de gazes e
N9 828.538
liquido& aparelhos -para salvamento
e para sinalização,_ aparelhos para
escafandristas, -anarelhos para limPitaD PARB111311105
par vidros, aparelhas para combater
e outraa pragas, aparelhos
• Indástriá Brasileira formigas
automáticos acionados pela Introdução de moedas, aparelhos espargido•Requerente: Padaria Plôr de Pare- res,
aparelhos e instrumentos de cállheiros Ltda.
culo, aparelhos para observações aisEstabelecido em: $á° Pau/0
mica. aparelhas para esticar luvas,
Classe 41
aparelhos termostatos, aritonômetros,
croquetes, doces, empadas, trituras, aspiradores de pó, aerômetros, acenfrios, ' lanches, pães-doce =asnes, dedores elétricos, alto-falante, amplipizzas, pastéis, salgados
ficadores, antenas, artigos usados com
tortas e roscas
o fim exclusivo de medido (tais como
recipientes, Inclusive frascos e ma• N9 828.539
madeiras graduadas); batedeiras: balança para clínica Infantil, balança
comum e elétrica, barômetros bateDXSTRI.BLL ., rias
acumuladores, binóculos, biIndiultria.Brasileira tolas,debobinas,
bobinas elétricas de
Requerente: aDistribel" — Distribui- inclue% (exceto para fins Curativos).
dora de Bebidas Lida.
botões de campainhas elétricas, bomEstabelecido em: São Paseo
bas medidoras; buzinas, %segas, baterias elétricas, bules elétricos; .caiClame 43
Artigos: Aguas naturais e minerais, xas de descarga, danaras frigorificas,
éguas gasosas artificiais, bebidas es- e fotográficas. campainhas elétricas,
pIzmantea sem álcool, guaraná, gasosa, chassis de rádios, chaves elétricas,
essências para refrigerantes, 'regras- ememat6gratos, cronómetros,a ciam&
aos, refrigerantes, sola, suco-de-trutas; (tratos. combustores de gás. cidcmesifões, xaropes
troe, cristais de rádios, condensadores, comutadores, cortadeiras para foN9 828.540
tografias, chaves de alavancas, chaves aiitorattle,as. capacitores de bloOFICINA
anelo. caPacitarea eletroliticos, calibradores de bloqueio, capacitares ele, RETRO MECÂNICA
taollticos, calibradores: discos para
telefones, discos gravados. dials, dasRA1OVOLKS.
pertadorea; eletrodo de vidro (acessórios de atarelho elétrico), enceradeiestufas, engenho de assar carne,
Requerente: v. Picinolo & Cia. Ltda. ras,
amoladores de- cabelo _elétricos, espeLocal: Guanabara
lhos óticos, esnelhos de chave interClasses 1 e 21
ruptora, esterilizadores, extintores de
Titulo
incandlo, ferres elétricos de passar
e engomar, ferro de soldar elétrico,
ti O 828.541
filtros e aparelhos filtrantes, filtros
para óleo, filmes revelados, faróis
como acessórios de veículos, para sinalização e "para Bambina° em gerei, tarem 'elétricas. fervedores, trigorificoe, fatômetres. fies elatriaos, filtros de interferência. ronógratos; garrafas térmicas e^07.6metros, geladeiIndústrír!. nrasileira
ras,. globos 13PT" 'tampadas, :dobes para lanternas globos terrestres para
cotonificie da Torre 0.A. ensino, gravadoras; holofotes. hidraPitem incubadoras, indicadores de
aa , Uni! Naileyboe9
•

a

trinp

Jaii-z:ro da 1968

vácuo,' instrumentos de alarma, InClame: 28
terruptores, Isoladores; limpadas de Artigos: Adôrnos 'para mobilias, a
cri
stal, lâmpadas incandescente& lama saber: guarnições de enfeites de mapadas comuta; lampadas-flash, lam- deira, puxadakes prateleiras, adôrnos
parinas, lactômetros, lentes, liquidi- para uso caseiro, a saber: pratas de
ficsadorea, lanternas mágicas, limpa- paredes, vasos, argolas, argolas paro
dores .de parabrisas, luzes traseiras %guardanapos, bilras, baldes, bandejas,
para veicutos, .huietas; maçaricos de cabides de parede cabos, caixas; usa
soldar, caldear e cortar; marcadores tas para pão, aulas para bijouteriad
de passagens„ medidores, microscó- de madeira, cepos de .cosinha,
pios, misturadeiras, máquinas falan- res de pau, colheres, coronhas para
tes, mostradores para rádios, micro- espingardas canecas, ,cavaletes, cunhai
fones, máscaras contra gazes, micró- degraus de ,•escada, dormentes esmetros; níveis; óculos, objetivas foto- cadas, envólucros para garrafas, esgráficas; pilhas elétricas, p.edômetros, premedores de frutas, estelrinhas maa
pluviômetros, pirômetros, pistolas de ra mesa, espetos, fôrmas, forquilhas,'
pintar, pinga,- pinos de tomadas, ,pa- facas, game:as, grades, leques (arma.,
nelas de pressão, pick-ups, para-ralos, ções); letras, macetes, 'machucadoresa
propulsores, painéis de carros; qua- mastros, monogramas, palitos, painébe
dros distribuidores de eletricidade, de biombo, picos, pipas, prateleirW
queimadores de óleo, quadrantes e •pratos, prendedores de roupas, puitaal
sextantes para observação astrológi- dores, réguas (exceto para escritas,'
ca, refrigeradorat, rádios, refletores, rios), rodinhas, rolos, rosários, tonéis;
reostatos, relógios de ponto, de pu'so, torneiras e tubos para faguetes, vagai,
de bolso, parede, despertadores, con- lhas feitos de madeira, buo ou mara:
tadores e medidores de quantidade e fim e não incluidos em outras *Meu
volume, - radiadores, retentores de
Classe 43
graxa e óleo, receptores, regadores au- Artigos: Aguas gasosas, naturais ou
tomáticos, registros para vapor, ,gás artificiais; caldo de cana, caldos da
e outros líquidos, quando não comia frutas; guaraná; retrucas, refrigederados partes de máquinas, reato- rantes; soda; xaropes para refrescos
res para luz fluorescente, registradoClasse 32
res, resistências elétricas, aelays; sor- Artigos: Álbuns, impressas destinaveteiras, sorveteiras elétricas caseiras, das à leitura, folhinhas impressas,
sioquetes, sinoleims, sirenas de alarpublicações em geral, proma, soldadores elétricos; toca-discos, jornais,
radiofônicos, programas tem
fornadas e interruptores elétricos, tor- gramas
peças teatrais e cineneiras, tubos acústicos, termómetros, levisionados,
matogré.ficaz, revistas
para observação , meteorológica, telesClasse 1
cópios, tacómetros, taxímetros, trenas, Artigos: A,bsorventes, acetona, ácitransformadores,' 'telefones, tostadel- dos, acetatos, agentes ~coe Para
ras, telégrans, transistores, tripés o tratamento e coloração
fibras,
para fotografias; válvulas para rá- tecidos, couros e celulose; de
água-rua,
dios, válvulas de descarga, válvulas álcool, albumina, anilinas, ahunen,
de redução, vacuômetros,- válvulas elé- alvaiade, alvejantes industriais, alatricas de vácuo, ventiladores, velas minto em póanti-incrus.
elétricas
.
tantas, anti-oxidantes, anticorrosaa
antidetonantes, asotatoa, água
A marca poderá variar em atires e vos,
acidulado, para acumuladores, agua
dimensões.
para fins industriais,
Reivindica-et o uso exclusivo da oxigenada
amônia; banhos para galvanização,
denominação de `fantasia *Torre" benzina,
bemol, betumes, bicardonapara assinalar os artigos acima -dis: to de sódio,
de potássio; *cal virgem,
criminados.
carvões, carbonatos, catalizador"
composições
extintores de incendi"
Classe: 47
cloro, corrosivos, cromatos, corantes,
Combustivels,
substâncias
produtos destinados a ereosotos; demorantes, desincrustaniluminação e ao aquecimento, a sa- tes, dissolventes; emulsões foto gráfiber: álcool motor, azeite para lampa- cas, enxofre, éter, 'estearatos; fenol,
sensibilizados para fotograrina; carvão mineral e vegetal, cera filmes
fias, fixadores, fluidos para. fretas;
para iluminação, combustíveis; flui- formal,
fosf atos industriais, fasto..
doe de iluminação,• gás, gasolina, ge- ros industriais,
aluoretos, fundente,
léia e gordura de petróleo, graxas Para solda; galvanizadores,
gelatina
para lubrificação; lenha; nafta; óleo para fotografias, e pintura, giz;
lubrificante e • para • amortecedores, emana; hidrates, hidro-sulfitos; gila •
óleo para aquecimento, óleo para des- perrcieabilizantes. ioduretos, lodoi
carbonização, óleo para fabricação de magnésio, mercúrio; nitratos, neugás, óleo para iluminação; petróleo tralisadorea, nitrocelialcie;
óxidos,
refinado; querosena; substancias des- oxidante.s;
produtos quirnioos para
tinadas ao aquecimento'
impressão, potassa Industrial, papéis'
emulsionáveis para a fotografia, Por.
Classe: 48
de turnesol, papéis heliografias*
Artigos; e preparações para canses. péla
e hellocopista, películas sensíveis,
var, polir e limpeza em geral, a saber: papéis
para fotografias e analises de
algodão preparado para limpar me- laboratório, pigmentes, potassa, Paii
tais e móveis, anil, amido, azul da metálicos para a composição de tinPrainha e Ultaamar para lavanderia, tas, preparações • :para fotografias,
abrasivos quando Para conservar e produtos para niquelar, pratear 6
polir, barrilha, buchas para limpar cromar. prussiato; reativos, removee polir; cara para ssoalhos, composi- dores, revalad nes; sabão neutro,
ções para limpar maquinismos, carbo- sais, salicilatos, sensibilizantes, Billnato de potassa, cera para lavanda- catas, soda cáustica, soluções químiria; detergentes; extrato _da anil; fla- cas de uso industrial, sulfatos; talco
industrial
nelas preparadas para limpar metais
e móveis, fécula para tecido& fósfoClasse 25
ros; goma para engomar, goma para Artigos: Cartazes impressos, literais
lavandaria e lavadeira, graxas Para de propaganda, cartazes em geral,
calçados; líquidos para tirar manchas clichê, estátuas, estatuetas, eatanipas,
e branquear roupas; óleo para lim- figuras e_ desenhos, frutas, flores e
peza de carros; preparações para talhas de cera, flores e Palhas de
desengordurar e branquear, pomada substancias isolantes e sintéticas. fipara calçados, pasta • para polir, pre- guras de madeira, figuras de cera,
parados químicos para tinturaria e gravuras, imagens, máscaras de cera,
lavandaria própios para tirar man- obras de escultura, obras de pintura,
chas de roupas, preparados para la- quadros com moldura de madeira ou
material plástico
var, pós de brunir metais; soda para
Classe 13
lavandaria, sabão em pó, sabão coAbototadunes, adereços,
mum, saponaceos, sulfato de soda, d- Artigos:
iluto de sódio, soda caustica; tijolos adornos, alfinetes, anéis, alianças,
argolu, ares, baiangandane, botões.'
*- 0. Plifi. Wel

*ir
eeata-f Cisa 12
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britam% broch aa, • raceletes, jóias, . de malte fe: ment- 'o; ernebra, gen- t.ebssaue para trab spai .. e. rebocadores. cais de brinqued a pistolas de atilar
aiedalhas opala-. pedras, pérolas. gibirra: trin, gingar; 'aummel; lico- 1 rodas para veiculo, saveiros. tara- I flexas, papagaios de papel, panelipita:eira s. todos de matai preciso. se- ', res; rum; vinhos, vadIta; whisky I tiares de freias t andara thiarres . 1 nhas; quebra-cabeça em forma de
.
1 : itantea de c'ur. ia, trantoras, Ceies , i armar; raquetes, Mas de pesca, rénarsesicso eu imitiasao
Classe 19
ra • des para jogos,. rédes de roleta, ta.
Artigos.
Axmaçaõs
rte
trieicles. , irisas de j acoos
.Ruarda
chu¡rasais,
,
Classe 10
ss, velocípedes I variam de brinquedo: soldadinhos de
e
secai
-sois,
bengalas,
barbai
,
rim
valxa
.
_
vagoe:
taa
bocas,
•
tivas,
a ri iaos: Aba ,sai • augans. a
I chumbo; taboleiros para jogos, tacos
Claase 35
t LilaS9 Para os m esmos, capas de '
siv raros. 1 'sedes
adanotarnos. afastadare s.
cia-sois,
Aragas:
Artefataa
de
couros
e
pclea.
de bilhar, tambores para crianças,
auar
hilv
ardaat
1:1,
gu
aaullais
p.ira
na'aros para os• s.
, ai:a:aclaras, bambas - taniburéus. tamboretes. ténis de mesa
saber:
:
sombrinha
s e sana astspartes
e • int arreias
a .. a. alariaaa ha-h-afilo, aia,,ses.á
a
a
„a facas e espadas. beasaa. coares tréns e vais férreas para brinquedas:
aparadores •
tes •es1 "" epai
emalarmos, :a:a:adores.
peles,
caixas. carteiras, calca nisarea, iI varas para pesca: varas para solisr.
cirúrgicos,
apareClasz:e
14
. para fins piaci i sova aonctes: zepelins
para álbuns e para livras..
lhos para mias-agem. aparelhas de Artiaos; Anna r• Ctes de guardaic h 11--rapas
carteiras,
coleiras.
correias,
chicatea,
1
.saber:
Classia 39
diaaparelhos
de.
açucarairos,
alinofarizes.
piai •• ao ari rrisl.
bruns, . estojos, cos resolus, I Ara r as; Artefatos da borracha nan
(para lâmpadas) fim /!1,12- copas, d•
termiza apa i alhos d.! raios ulirav io- ! palas
t
a
1111
.
.
a.
maletas.
pa
j Incluida s em outras (lassas, a rabi';
leia, aparelha s de ralo X, aparalhos (para vacinas),lanéis (circu as de viparto-niquela t
''arca ds b.arra cila para veiculeis. as"""
de infraverna. lho, atai ralhos da sim- dro) • aguaria s . br cias, bandejas be- couro
•
.
•
r•
'I.
1.
.•
=
dez, assentos para enfermos, ia adu.. bedouroa, bibeica, biscoiteiras, bom. :sentes de harr ,.ca a. arrolas para
'os
e
valisas
para.
arre
ras; bisturi s : conta-saiais. cuidada beataria. botelhas, bulbos de vidro
eitos. :ta ias da borracha. amarado •
5
cirúrgica, miei ais para clinica me._ (para 1:anisadas ). cálices. casudi- Artiaoa: DarrasClassa
, chapas, i alhos. fias, res da baias caa, atom taidorra Co
dica, canibais hidrófila, casulas, ca- nhos, chapas de vidro, chapaa de fo- sana, linsaa rs, ' mas aa a p. '
aidi
a , as a da horrael a ;
.borra,
saca ta palmas de feltro, catana cara para lograria, circulas de vidro. confeitei. basss ps,'.., t"IL,t01?(,::
s
err:IS
bacia
n
4
abas
e
.
,
tiras.
"
lin.
cápsulas
solda
meta
inerus tações e articulações, cara la- rias, campineiras, copos. citbetas, cen- ' eie ,r-i; estampado, laniniazass, tad- Id . iras. bicos de ms madeiras, b ico - d ,.
laminadas, cara colante. cintas para t ros cie mesa, cintaras,
dados toi asados, pr.-n,:a dos, ta a dte., birra ...ha rara asam' ti, IN" .1..
fins clínicos. entao umbilicais, coa cristal trabalho, invólucros para cortadas em fcii ma sapeaial - coa 'nora amartf ee,.ores. bocais. bulhes d,a
lhetes, cortantas. compressas de te- vacinas, espelhoa espelhos de fazer brute.. ou pargialmente over:44%1, 1 os: borracha nora ext ra ir Vaie da mata:
cido.s costlamos, ouretaa, dentes ar- I barba, esteiras de lã de vidro, espre!Omitias c!.e ar, e !ia s para farrima 1para uso nas !rabiai sins
tificais, dentaduras,duchas
depressores,
dila- medo,res, Simples de frutas, fios de
C la s.se 9 La;. chapa; e e sraros da mesa. cavagi
nais; vidro, fôrmas de vidro refratário, Artigos: Basculhaa, eseasas pata asa-cataias. caasul a s ela borracha Ta ri
tadores, drenas,
elevadores. espartilhas, espéculos va- fras cos, frascos isoladores para limai- paS, esfregões ivas.sauras de rinn...), centros de m asa, canta -gotas de bar(anais, esponjas clinicas, estufas, es- dos, frascos de filtrar, frascos para espanadores, espanejaciares. aas=oei as racha. &aortas. cordars mar-leoa cla
pa t tilas, escalados, escopros, extra- xarope, fruteiras, de vidro de cristal,
borracha. cordas d aa born t -lvis. rde vaasoui inhas
tares, escavadores; fios de linho pa- funil, g alhetas, g alheteiros, garrafas,
Cla ..se 45 cos. chuveiros; dedeiras & sant ra feridas; ganchos para músculos
gu arda-queijos, Artigos: Fibras , naturais. nualas para (agras, d'S era para mesa. ci Pai a si
e6, globos,
selafiametros, a azes, godivas, goivas, graus, hastes, j ardineiras, jarros la- pomicultura, areares e arbustas, mu- de borracha • raas ta pr rei as a ra av
Osso, grampos para saturas, guta- va-dedoa de mesas, lavatarios de • me- das para a agricultura horticeli ara
s t'eas ea•-st a•a s tara catas ara.-coela
Iir es -mostos. esfera s
percha; ha toróinetros; lrrigadores,
mamadeiras,
sriaeatis: ci os ela
deir a s,p mantel- e floricultura. tianta s aia as, Srllt
' lrijar. reiciso
srl e
m
ias ' s d vidro
instrumento- cirúrgicos para opera- guelras,
casse 18
borracha: PInrIrlieó-c
gr
t
e
a
rt
Iões; ligaduras Sie cânhamo, líquidos pendentes cle lustres —
vidro e de' . Artigaa Alfanges, alvos para arlraS Para arres os. Vtlarn! i) P. tf+ barra ala
e pós para limpeza e polimento para cristal, porta-jarr os de de
mesa poies, de fogo. armadilhas para caçar ani- para automóvel » . glIn r n h A R ,,ara
pires.
pratos.
provetas. poria-jaias mais, armas, aimas cie feao, ha( a- móveis: macanei « a. 'asm a -lia ria (1"
fina odontológicos. lima, luvas e dedeira s de borracha, limas para ossos, p aliteiros, pur ificadores de mesa pu-• martes, baionetas. balas, bucim.:: para borra ca ,a manantes.
:4
da
andores,
q ueijeiras. reclamas 'para
lancetas; máscaras protetora
de borracha. nata r a ina fia ar.s de fogo, canhões, canh õ es de
saúde e da vida. humana. moldes fruta s, roscas, s aladeiras, saleiros apea/io, carabinas, carittehalras para
;55rima ,: para talai s pra t •
para
'i
á ampôlas. cartuchos de batas, earaschos
dentários. massas pl sticas para fins lacas, terrinas, tubos para
- de borracha. Pnrri
aa é C
001;r:"' fir a: do
s. tulipas, vasos. varetas, vasi- armas de guerra, eartacnos para moéd a s de boars eaa
•xiontológicos, máscaras para anseielhas,
v
sin, martelos; olhos artificiais; perasilhames, vidro comum lamide caça, chumbo cie caça, barracha, protetores ae harrae las rias,
furadores, pós e braços artificiais, nado, comum trabalhado, de cristal armas
oananis,. a da
espadas,
espingardas, conforme a es- bicos de mama daira ss;
tr
abalhado,
com
placas para ossos, pontas de gutacomposição especial trutura, espoleta,
s, filais, borracha para matam, ali am ; de
espremedeira
e
,
percha para obturações de canais,
re gio, vidro para nivel, miras e protetores de mitos para borracha revest i mentos el. int-p....4.1a.
para se ringas, au- canhões,
porcelana. protetores
para
selos, pin- para
v eis rori g s (I n bn.r..el-a!
v
idros
pistolas, polvorinaos. projé- Pa ra automó
o
v
idr
mgv
s
protetores
•
t
em, protetores; roupas
eis. vidros para Pára-brisas, VISalt0f4 f so l ados de bo rrsc h n • 4.tnyn.lIt
teis não explosivos, resólveres
-ias, protestares; rou s protetoras droa para faroletespade automóveis,
.dc borracha taaa forrar mesas,
Classe: 49
ai ospa
de arautofrn
da saúde e da vida humana, rolos vidros
aróóvs
isel. vivdfdr
ttielns
ospar
aa
Artigos: Jogod, brinquedos, artigos
cirúrgicos de lã de pau, ruge e roxafcapo
rarr desportivos e passatempos, a saber:
•
Cla sse: 44
das para. deasaste dentário, retascóClasse 12
albUn.s para recortar a armar, Artigos: Acendedores de c i t•A rrns
pio bugia, ruginas; sarjadeiras. man- Artigos: Az •golits. agulhas de metal aviões,
automóveis. aros, argolas; bi- charutos. A roma nza dores piras tuoca
derasa, séda e crina para sai uras, ra. ctrur
máquin
etu
lhetes
de
loteria, barcinhos, bonecas,
bolsas para fumo, tabaco e
sacos para géio e bolsas para
água de eascroché,
a para
para bordar alfinetes bonecos, baralhos de cartas, bolas mantas;
booulthas; eikarros ou aliartiquente, sondas, seringas para fina de metal, botões para roupa, canuti- para
todos ore esportes; brinquedos raPé•
s
os:
tos. cachimbos cie
médicos, seringas para lavagens e lhos , col chetes, dedais, fivelas, fechos em forma de animais, balões de ta 'n- filtros
para rateiras fosforeiras. nana
Injeções, serras, serras para regdo- corrediços, grifas para enfeites de quedo, bilharea, brinquedos macani- manufaturado
ou !r ani !semearas: navestidos e presilh as
tomia; tampões hig iénicos preservacos, brinquedos em forma de instru- lha vara claarros, nitraras. ponteira,
tivos, tira-leite, termaimetros. tesoumentos musicais, brinquedos em fordo cachimbas. norto-charutos,
higiênicas;
ras, trépanos, t oalh'
Veículos
e sú eb s2t1tas Partes hi ma de armar, brinquedos em forma
porta-cigarros
ventosas, verniz a ola a t e para fins Artigos:
I agram; N , a aba: * aeranaves,
de
ferramentas,
brinquedos
em
turamos- ma de máquinas, brinquedos de cordontalóalcos
Classe: 11
talas, ali <planos, alavancas de frei
tansa tecedores, am bulâncias, andori da e brinquedos de borracha cc.n ou Artigos: Ferramentas de iõtla sana.Classe 2 •
cutelaria em geral e outros artiArtigos: Adubas. ama sanitários. nhas. . a asantos de veiculas,s'aviões sem assovio; carrinhos. carrocmatts, cie, de
metal, a saber: al'ea i es. s iaáguas desinfetantes e para fio, sant- atitamoveis, balões,. bi ciclatas, banas.. caminhões, cg tas de jogar; 7.hnea- gos
i de . freias, barras de tração, bsaça- lhos, caneleiras para esportes. car- vascas. armaaões nara &Voa, arruetarjas, água oxigenada, a panha
moslas. aldravas. arrnacões ir, tal,
ca e insetos (de gema e panai ou I duras de caixas, braçadeiras cie eixo tões para loto! casinhas de brinque- abridores
do latas, arem- liso ou forral pelaca . álcalis; bactericidas. bara- ; OraCada irsis de molas, braços cle' do, casinhas de armar, cadeiras de nado. assadeiras.
rasteai-faros brasa,.
tiaidas, cana paticidas, crescia areai- I.v,easalos, charretes, curas cie isapa - brinquedos, carteiras e envelopes com
masa.
c a r a tua. carretas de artilharia fólhas para raciortar e armar. calça- biaorna s. baixelas batias:ias
ta iina cias-ao:o; desodorantes. desin- 1•caeils.
baldes. bombaniere s. halai
fetantes, caluniadora :, exterminado- is ailioa. c aninhas de Meto corri-. dos para bonecos, cordas para ;al- cadeados.
castiaals. colh am: para nores cln prra a a e ervas daninhas, es- libas para pedreiras, carros para iar, clavina para tiro ao alvo, Capas dreiros. correntes.
cabidas: ca ale%
embrocações para ani- cana, carroa para (airada de ferro, de dados. caixinhas de música; dater il iza nia
fuso
chaves de liar as
mais. enxertos: farinhas de assoe, carros, ciuninhõesa carroce:lua Carro- dos, dardos, discos, dominós; espin- mamonas.
flexões para eneannirrnt o ei.1”11:15t.
f eia i es, fóaforos, formicidas, tu- ças, carruagens, c arros-tanquas, ea- gardas de brinquedo. espingardas de caixas
de metal para pari 6 ..s. ensaia
marante fungicidas; glicose para mionetas, chassis, carburadores, cba- vento, estaquelnhas paia jogar, enigfina veletan!". rios, guano; barbicidas; pai de cabeçalho de veículos, cnapas mas engenhos de guerra de brinque- de metal, chaves de fenda.
iodo, Inseticidas. insel Migas; larvici- circulares de veículos, aharneiras, co- do; ferrinhos de engomar. ferranion- inglêsa. cabeceies. canecas, copos, cadas; microbicidas, medicamentos pa- ches, conexões de tope de veículos, tas para crianças, figuras de aves chepota, centros da mas
ris animais. aves e peixes; óleos de- cubos para propulsores, cubos, das- e animais, figuras para jógo de 'ca- ma caixas para a condicionamentn
tas. chasinfetantes e veterinários; papel ligadores, eixos de hélices, eixos de ches. fogões e fogãozinhos de brin- alimentos. caldeirões catara
cafeteiras concha a. condoa:a..
mata mósca, petróleos sanitários e locomotivas, eixos de velculos, em- quedo, jogos de futebol de mesa, joe- leiras,
rn-desinfetantes, papel fumega tório, barcações, elevadores, en gates de lheiras para ' esporte; ganchos para disti ntivos. dobrada:as enxadas.
xadões. esferas. amasie s . esecuichas.
pós. inseticidas, parasiticidas. funga- borracha, engates de ferro, estriboe, pesca, guizo:s' para crianças; baltepara arreios, estribas. u.fecicias e desinfetantea, preparações e para canmagens, estribos de veiculas, ros; ióhios iscas ratifielats para enfeitas
para arraioa, asnumadoiras.
produtos In:atai:das; germicidas, de- freios automáticos. freios pneunláti pesca: jogos de damas, jogos de do- ran
sinfetantas e veterinários; raticidas. coa freios para estrada de ferro, minó jogos de raquete; linhas para nões. foices. ferro tiara cortar ca atra'.
remédios para tios veterinários; se- ferra de paralama, galeras, hastes de pesca, luvas para box, para esgrima, ferrolhoa, facas, fechada sa s.
fruteiras fubões veterinários e desinfetantes, veiculas,. hélices, 'lates, injetores de Para Jogador de pela, para jogador farra comum a carvão.
saia para fins agricalas, hortírtilas, locomotivas, jogos de eng•renastenS. de soco; mascaras carnavalescas.r me .- iiis. fôrmas para dnee e . freios wrtt
vai atanados, sulfatos, joaos de rodas, jogos de rocias para sas de bilhar,' de canoasta. dc oleta. estradas de ferro. frlaideircts, gala sanitários
Ranchos parasun:afalai as, vacinsai para aves e tranaporte de taras, la.nchas, lanchões, da xadres, mobilias de brinquados, eixos , garfos,
mama is. salvava canira insetos, uni- liteiras. locomotivas, molas de borra- miniaturas W- máciulnas, minai • ti ra .: Plifterf .g. 20115:0 tiara es raias ma, mcha. para caries, molas da vaiei aaa. a- lit aia-na-a elomasacos; patins pisa 1- sianias. limaa laminas. lieoreiraa la mais e ervas daninhas
o 1 a, ia; s netacas, peças de jogos tas d.., lixo, jarras inaeltadiub.
moi.oeiel sias. motadclo 4. mansa h.
Cara a 42
rnra, Çïinást l ea , molas para. p ortas, molas para cv•or
r•
A ri a as :
A s i airaanta. niz ar:orla- m a.o.u. tas, na; ias talas- s. azilitst d.:
Kadres. ria mOs. maridos, marretas. mai:azas.
••••
• i - ' e t ( '--n l in(*)
: • -• • :V*: • •
batidas, balar; ca- at ,..cutc:'.o de v:
i/asa
Vüllins, puas. pás, pregos p::r:tf
1 1: • a • ia .5 . •.- 1
13-; a is, r...0
••
chaga, cervejas, conhaque; extrato aara lamas, pantaas
•
•

.

•

• n••

•
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Janeiro de 1965

poeta-01a. Pose" Uai redes, papel almaço cem *1Nem xpauta.* quinas ,para ó fabtico e acibamenao
828.580-581
parta-Odiai, Paliteiros. Pana- ael, puel em bobina para impressão, latas * outroa saraPientes Jaletilkaat
dai,
laa. 'Menai. Mios Para 4
41110.- puete-repen, papel de sê& á:~ • .
borracheiras e ma:aduas têxteis,
tei, rege=4;eraigos de chã e cal ..„„2 ancerado, papel mouco. papei quinas
máquina& de tirar cortiça, máquinas
machoa,
=canalha*,
a'aea"
lerceara
tesourai.' talham mamam tar_. ampeomeávd .para copiar, papel ,para limpar e afiar lacas molas para ndquie desenleai papel para anibmaso imper. atas, máquinas Irigorilicas, máquinas de Requerente: El~dedsanik Gaba.
gumes, tenazes 'Cavadeiras,
aram torneiras, tatuam, auboa para madalizado, papel para encadernar. pia rotular, modelos a valsara, maiaboa e Local
Estabelecido: Weadenerhatte tibeit
trilhas para porta tle pd para eacrevar. papel para ~min mas não sigralcolas, motores de
e camasaeado,
a
01Pe, Westfalia, R.F.Alma attribulms, la papel panai= para ambradbos,
tão interna elétricos e a gás, motores
Coam taças,tra
Classe: 6
acidule, papel celulose, papel de
verrumas -aos, dm
para bicicle
tas e motocicletas, -pentes
puma -absorvente, papelão, recibos, rti: quando parte de máquinas. penteadores Migo& Bombas eléalcas, engrenagem
Classe: 17
auloa, mciplentes de - papèl, rosetas'ade de Mama, Mos para suaradaa, saras lsiddacas e lialromecluicas, auriga'
mentos elétricos
papel. dado de papel, xiSlos de papel micausicas, serras laidráulitaa, oerras de
artigoa a— Ara:adrice e com
Cause 3
de aziagos & enoitaria, -calados para ~rente. Asam & papel, =rpm- fita, tantas mectinicia, danos de ralaMeou ApareIgos_ r~ml.ai ela&
atatak apagaaarea de tinta s lapia apon- doas. tubos postais & cartão, tuteais -ases para caldeias, veada de ase
pneurnátia
de. papel
adores para lápis, aparelhos para
máquinas industriais, velas de ignição ,cos, mecankoa,
Clame: 20
produzir ditados e semelhantes, aparepara matares, válvulas e ~adores, coé, x:1E:te:mecanizes, elearcabidnialicas
eletacpsseamaticos. aramatado para ma
~Nom Ancoras, Miai, Ifdas. para
duplicadores de snanuscritos.
quando parte de magana
mando. ~lagoa ,
Classe: 7 •
relhos thad icadores de desenhos, pata , ardes, cintos de natação, ~me paras
Csaritallos, aquarelas, arquaros. banda- bates e dispositivos paia arritralos, pa- -Artigos: Máquinasa uteruillios para
Na 8383113 •
las humédécedoras para copiar cardas =apedro, salva-vides, toletes para ze- rem usados extliaivantente aia -as
. -..-. ,cuattra, a rói= -aduhadeima
mies, vigas e vergas
berço Para inata-bondo. borradas ,pitta pagar tintas, cadernos de mataabor- 'Classe: 19
arrancádores de touca, ~silos e iria,
BUR1EV.
riko para escritórios, cantam canetas ao. Artigos: Avos passaras e animais di- Iiilhadares cosalsiaadom bambas de
ferasráfIcas, Craletzs-tintelm, canetas de . vos, inclusive lido da sal, ovos dias, bombas Para vapor, para lias aquiilsibtSTRIA BRAMEM.
meta precioso .e semi-precioso, odiais
colas, ebarruara ielscardfica&ares, e=o-'Classe 9 -.
registradores de dinheiro, carimbos, ca. Artigos: — -Abafadores
badalam:
docas
paia
naquirme#e sem, moa.
fosadees
thribos =ama de relêva para papei, deons, altos, -arcos de alolino
'amovias, c. das, grades artladadas, *gradai aritiaa, lb:~ Tabacada
Gaia Grainabana
elsa,pas para transferir desenhospar
...2.,_ buzinas de caçado t bandolins, banjos, -guiares, grades de Molas paraneteutra,
Amigue -Cagaram
nolo de Perfura ções. colma eadi -n baseei^ blrimbeua, lzeálsardizios, bom- aia, grades de' discos ou delito% lanf,a^.
Classe: Mk
*
rei de cartas. craions, compassos para boa, boquilhas. caixas de . magica, car- 'abonas; máqiiinas para pdiverirar e bari
." desenfias. escaninho: para pis" aspa- ailhaes de arqueada, cavaquichea, c
rifar deátfetantes, máquinas balada:iras.,
gail184
radas Para cortar papel. esquadros para ;ars, clarias,'clarinetes, alargam conaer- ilaalibias Para icr3gniaa, margidas para
desolhas, estojos de tintas de, tuaricaÇlia. :tinas, contra-baixos, comedies, come- andar formigas e -outros Inseto& máfacas para cartaiaagdis, /Idas de cor- ous-earnetina,
aukai fragosas, limam quinas de, (iodar, saiquinas aadadeaa,
•
tonna para arquivos, • ficarfalos, abai & flautins,
Paitarres,"%armealeas,
lampas, máquinas . amalhado:a& ~saias'
baques= & ascrevar, Sadia= para
Iodaras ' -de grau" makilahraa
r----jr°3'
Planai'
moina= de ~ta, anatimiránam
--6144ícis'
'tantãs,
-' "maP
Cens, ' Giz Para daninhos, IP" Pra- lira.'
tamboris,
limpanos,
arombanes,
11~A13~RA,,
paratla para papelaria, bamedecadonal
las
compre:amara
para edettelar terna
rraraPen. Vielaucelas 49 . 1aoliiee :
& sEos .para envdopes, lápis demar.
segadas, -saaaaaaaaaa tosa:lares de
' ondres 13. A.
.
'1:
31asse 48
lapia .comuns, Ima:beiras , de • metal- cograma, trataras a soem usados crii ca." ~reate: Tabaraarla, L
Gamasiabarn
anua, máquinas de apontar liPia. -Ie. Arries: . — Agua 03114~4 égua de balhos de fazendas; ‘17ITSSOMill ler-Clailea.1
gabas de escrever, maquinas de samarroliabia, agua de quina, Mata de Meã.
pans acedi=
Artigos: Cirros
a calcalar, máquinas perfuradoras de dpas de alfazema, amônia perfunusda.
1•nn
unam, ma,gamas apagado:as' de zscao batons, bililiantinas • burlam autifichda•
N9s E28.574479
24,
el18.585
Ws.
maquinas
=balata:eu
de
,c.aritica.i
blapiclea
a:~
cibos
Mitificials,
•
~dores de filma. móveis de MO ane para at'pde, ~ices para
para escritórios a saber: ampoteca, .11- lie; carmim,-cheiros em pastilhas, amodiários, cofres e ~vos, multi-copla- &mantes, depilatarloa, dissolventes,. os' ma„ „emaachis, clamem,
dores, papel carbono, palhetas de pira aaan de . asco
anatos paia ualan, escovas:para 43
tse, pastas de cartolina para argui
-17116ÜSIIIIASBAELInk
•~orca de papel, penas de metal baio, dentes; - caia& e minhas, -lia
oram pinos pua papéis, papel catana pata ar * .uabeics, *mal= perfumada papkméis para desenhos e pluturas, P xe -i rã ama de toucador, mangas parem cailaquerentm. Tabazarla Londres 8.
aila mancais, :éguas de madeira ede belo. Incenso, ligais para niegidiagem., Repercute: Calanese Tecelagem OD
Uma: Guanabara
Classe! 44 •
Mela para esetitiarloa, tábuas para and- logliea, laçam para barba, líquidos alral: Brasil S.A.
Artagac Gatualma taram lixas ata =dm% ,6leiaa para
*traça° e duplicava°. aba= para
Local: 'Babas
'rever, tintas para pinturas de quadras,. O cabelo, penca, papéis ~mala,
• Cias% 24.
249 828.588
perfumes, petrZileos, lxittM 39~
tintas gráficas, tinteiros
Artigos: *ma ruim
para
a
pele,
pé
de
arroz,
patas
de:Clame- 36
Classe 38
CU:sias, muge, radia para .0 calda,
Artigos: *ao clames
,
Arria= --: Aros Para quaadlaaarla e ~em e sabonetei ,perbunarlás; sais
Casco '17
papel aglutinado, 41buna ;(em brama* ~nados, *achateis talco asedusnado,
Aragem na clama
tilDOSTRIA ~IMA
álbuns para -atentos e autiffladoe. asma datam para o calmba dadas
Clime: 31 '
laes (exceto para bria~. ~as mates, calas estadeie, wemace, proa
Artigos: -ma dum
Requerente: Tabacaria, lanares 1. A.
per* corresporablesela, blocas, para
nano e stbiame aromática, saimA
Clame 32 .
Local:, Guanabara
culpa blocos para tteetagrots, b&I,j
•
Casar 6
Artigos: ma doam
def asagem- — Aquecedoras & dama
mame 44
Glasse: 28
escrever, capas para accu= s tara alasses:Nato plass., -arado para capaArtigos: Clasuas
Artigos: na dama
tetras pesa cisaram oda= de lisi~ liar nem . ~alam de Cortar Ir!
.
149 423482
149
para
fia de papel ma papal*, cápsulas ldalsonibaa .de ar
ta pneuznaldeps, bombas
papel. camas de papelão, cadernetas, para gasolina de incet" dia e elétrica&
cadernos, cabais de Gatão, caixas- pasa,i bsamaaasa. jaaaaa's ,ejaticas btotalos
papelaria, cacaus, -carnes de aisnasainsulladores de- asa, li gam quando Jen."
.-JACKPORIst
cartães comodafs, carece &Alces,
les tae maquinal. caldeiras si lomat, cofed. cartolina, =danos de papel rádia ntarem migados de dem carneiros
-'1)!IDOSMA ~Mai
aleirado e em branco para desenho, ca.; hlarinilicas, Cavaleiras. 0.1.-in., ~ademos esoolares, cardes em branca, dores de Orno aslaa., dunnaceiras ou
Requerente: rabanada Landim &
a os de cartolina, chapas plasma mancais de antafricgão, •caletasea de dl-.
.Zatea.1: Guanabara
cas.
cadernos
de
tembranças,
cgr.'
numas e anotares. compressores, coa-.
tiráfi
Classe: 44
redis de papelão ,envelopes,4aVeltaerae , densadorea, esp=adoras, espalha arfo
Actlgos: Cigarros
pana charutos. de papel, encadernaaão: 1 eixos quando parte de maquiam; ena;
119 823.5811
de papel ou 'papelão, etiquêtaM ~tal bolos guando parte de máquinas, iapolares; fôlbaa índices, Mau de sela- ganha fie serra, engenhos de cana. s
fase, lasurai, fichai, gamelanapoa, .11- •Igreuageas quando parte de máquinas,.
ame não bripremos, livros , fiscais. livras teias quasada param -de minada:" adula"
. • .T. 1.1....de secada:alidade. notas pramiadalas. a r- chaa ale fricção. guinchos Para caçam.'
~noa de Papel trna*Pareiree.. Papel ba de arrasto, -guinchos de- ~cota
13RAZIEMA
frIDOSIIIIA
-i
bsata-borrão, papel especial para riga- alma, geradores à gasolina, guindastes,
tas. em mala= ou ~, pipa" usa- limpadores de canos pa.m., máquinas.
_
atos, pratos,_ pape:~ papais de esta- de impam*, lubtlficadores quando parRewieserihr, Tabacaria .Loadres Irl.
:lho e de. ~abe papéis sem impres- te de má quinas a ' rapar, ‘ngultainas de
Requerente: Orlando Matado
Least rOtankbent
.
-são, papéis em branco para Impressão, lavar-roupas, má:Minas de costura, maa
Local: Guanabara
.
emas: 44
mais
=MOS para -fama paa calinas de furar radial e _horizontal, máCiasses: 33 e 45 —
I
Artigor Cr:-mata
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I bald e s, aaaa Isa . asa ,..;s • s,„ b,,i4;cii.,,,..,%

N" 823.5n
belitao,iros, bi s:'. • ilt.T...:,.- 1.,u1:::-, rato (-1!i:
()UIVA, •..13.5VV., l'a. • :. %, ei'be... (-.", • .. e,..., t s.. ,.I.
.L O O K
canecas. esnit.litin% cai:. .. r-.;
f,I r
l
v,.:.-,Iaiar•-.), r . rr,..:,:lhas, •:•'. :
.4
7;".:C!‘
INDÚSTRIA BIÇASILEIRA
át;:t•i,i, cenl.•':à ;:: . . - -. ••.. ., i*,W .
nas, Ttri;u, :lar .....! ..is ‘ci..w..... u,.... • :
.L
A !; th .n ..., exiii...i , , ou e--,..:ri, I. ,': , uirs it.: .1.
aa'a,
Local: tillun:11.),t,-;),
Saa1 .aao
' uh.; rsi is. coili( res. c:.:--1-..:,: i ç •i: • n i".j:.;
CIa >C: 44
11.
.3fi unto
it.° qiiiiniew, is.i.i ., •,- ,.,!,,
: ri; res
A. ;
Ias. ci,p•ii. , ...orti:.•.,, i.: .., , s, cit.s....i.s.
N
cubc,, Toin . i-i or,...:y.»;;:,, 11.!o do (..df;
N
trai C1 , - , . cerca! ...., i .l.patadas ido,
Cat OtliTZ.1,,, Clak,e3, (i,; : ,,, ,,/1 . 08 pari tuNOSSA SENHORA
llierea di.aaaivas eassa, as, .„:1,..1.5.:e 2,,
D I; F Á "1" I 11 A
dobrialica.i. eii‘:Oluo..i n!:. n ...l..•1,. e4u1clua.;, esmaltes, c:-.;:,:a., c,t, iii.e:ik 11:0 e
INDÚSTRIA BP.ASILEIRA
Ira
s
.
a
s
es
de
v.t::..,
de toucador. ess
espestasa ( Spertituw.,0 preparados, es- Reque • CILL" Landim:cie
Se•
preinsdores,
ispuniacicii as, e:tojos, exRecitas en( e: Jo5 o 1.n.. ri
aliara de Fatiii:a Ltda.
fariniaSros,
i,:".1ra
L'te.),:i.
tansoes,
calam
Local: Guanabara
Lao: est idie:Toldo . G uzina
fachos, filtros, filaisa aarasns, lemas,
Classe: 3t;
classe: 41
frasco:,
fruteiras,
funis,
fargos,
garArtigos
de
vesaisrio
de
tõda
ArtlgOS:
tigos: Angu, arroz, a.,.sactos, azeitosorte, inclusive de esporte e para rafas. felatinus náo illimentielas, gelo. nas. bacalhau, brócavs, bolos, casas
gés:io, exCC to odonág ieo e para'
criança.s (fraldas cticaos ele.)
caniarões, cha.
construçao, globos. gluteina, glutinai alimenacias,
- — - •feijoad::s, lagostas, massas anN 9 828.594
gordur:..-z,, giz, para alfaiates, jarras,' menticias,
peixarias, presuntos sopas
jaxrcs, lacres, exceto de escritório,
e vitaminas
lamparinas, lava-dedos, lavatórios.
"•*".!.
-.,.
leiteiras, licor leoa, inantegueiras,
1.N .:? 828.600
massas preparadas nãu de outras
( y• ..... 1, ',4
classes, mastáque., nia.téria plástica ou
LANCHONETE NOSSA
sintética, mirra, moringos, mucilagem
para selos, negro de iuno, óleo para
SENHORA DE FATIMA
pintura, paliteiros, palitos, exceto de
N...:;,-.-...
madeira ou metal, parafina prepaInt-) Ara slIAtrn
rada, sabões para us .) na inclusLia,
saladeiras, saleiros, películas virgens, Requerente: Lanchonete Nossa Senhora de Fátima Ltda.
pendentes, penachos, penduricalhos,
Requerente: Companhia
plaçã ou plaçaba, pires, plombaelna,
Local esialielecido: Guanabara
Interamericana de Metat.urgia
Classes: 41, 42 4:3
pluma para escol°. pós para moldaLocal: São Paulo
gem, potes, pratos, queijeiras, reciTitulo de Estabelecimento
Classe: 16
pientes, resinóldes, preparados, revesNo 828.601
Artigos: Alcatroados para construções, timentos, rolos de imprensa, rosários,
argila preparada para construçõas,. sangue cristalizado, selas, serviços do
argamassas para construções, asfalto café, serviços de chá, serviços de janpara construções, azulejos para cons- tar, serviços nara refrescos, talhas,
ttistras de construção, ba- •1ruções,bla talheres, terrinas, tijeias, tipos para

sa" fa.a. ass

1

'or.eirus 1 •

ALFAMA

tentes para construções, colunas para, impressão, urinóis, varetas, vasilhaconstruções, cornijas de concreto. arei mes, vasilhas, vernizes exceto para
para construções, divisões pré-fabri- lustrar e de toucador, tr8.908, xicaras
eadas, derma para construções, edifi-ai
N 9 828.595/596
eaçõe.s pré - moldacl as, esquadrias, es - I
teces preparadas para construções,'
estruturas para construções, blocos
para construções, blocos para pari~Mação, calhas de telhados, cimento comum, caibros preparados para
construções, caixas de cimento, caixilhos, cal para construções, chaminés
de concreto, mosaicos, papel para forrar casa, paredss dlvisõrias inclusive,
paru escritórios. parquetes, peças ornamentais de cimento ou géssa. para Requarente: MB Indústria Metalúrgica
tetos e paredes. exceto na classe 25,•
Local: São Paulo
estuque, fõrros, frios. fichets. grades,i
Classe: 8
imitações de niãrniores para cons- •
trações, iinper n aeiibiliziores de ariageGtos,
gamassãs.
lajes, aunara,
[viseiras, para
de ittriiies para
construções. li.v

Artigos: Aparelhos eletro-doméstic0s,
de precisão e uso comum, a saber:
aspiradores ele p0, ventiladores, exausteievitoies,

s'

e-

f
Ot

,
Loe: I:
:.•••:•'
_ C1.1. e:
Artigos:
rus.
radillins. ma:it.., ti .
meias, peimi•iirs.,
,lias. 1n•••43.•
e xesiid..s

N. s

21.;2 .6e6

ASSEC —
Assessoro Ecencmica

e Pianc!:!nr.rVio
Nt-querentv:
Párij,.•:Vneb

Local do

e

c.a te:
Nome Com: rcial
Mo 828.607

Polifiber Expansível

MOSTRIA BRASILEIRA

Requerente: . Maces Mistela
INDUSTRIA BRASILEIRA
Local estabelecido: Guanabara
Classe: 13
•
Requerente: Szlama Kac. à ,C 7
Artigos: Alfinetes de gravata, alfine- Local do Estabelecimento:: G:2:1.1.1)arin::
tes para adornar vestuarios, anéis,
Classe: 40
argolas para usar como joms, balagandans de ;metal precioso ou imita Artigos: Colchões, trave..eiros. elmofa-,
ção. berloq&es, botões de colarinho, das, assentos acolchoados, divent,, sum..
braceletes, rincos, broches, chaveiros, miara, sofás-camas a poltrimas•camas

correntes de, metal precioso ou imitação para pulso, medalhas, nu.selras,

prendedores de gravata, safiras lapidadas e turquezas lapidadas
N9 828.602 —

•

N." 828 608

2Pia 9v-caga

ARMARINHOS

PRUDENTE

Requerente: Bela lguaba Limitada .í

construções, niaaailas. mármores pre- sores, máquinas lavadoras, limpadoJaneiro .
Local tstabelecido: Rio
aiasas pa- ras, e picadoras, de uso domestico;
parados para c g r 'a ri
Classe: 50
ra parede, pe(l1( lltu preparados pa-! dade: re:as..., registros 9ara t.gua, Requerenta: Armarinhos Presidente
Artigos: Na classe
ra cun.struções, p!'as da concreto,' registradores de ar, pressão e veloclLtda.
pisos, Vacas paai pasin ealtneão, pe- canais, gás e luz, rádios, reatores,
N.o 828.609
Local; Presidente Prudente
dras preparadas para consti uções, maçaricos, manOmetros, estufas, solClasses:
12,
22,
24,
38
Titulo
prateleiras
quando
portai, por tões,
dadores elétricos, bobinas, aparetrioli
construções, produtos bettlintno.sos pa- de ar refrigerado, aparelhos contr67aN 9 828.803
construções.
prodaies
de
base
asra
dores de calor, força, movimento e
iáltica, soleiras pari partas. tacos, tomptratura; apa.elhos iie gaivanotanques de cimento. telhas, tijolos,,
platia e chaves nuigneticas.
FESTIVAL BRASILEIRO
tintas para pari. Lic.. :ulicos, portas e'
Classe: 39
janelas. tabus :te conereio, tubos de Artigos: Artafazoi de tiorraeria e
DA MUSICA ERUDITA
uso exslusivo em eonsmteóos, tubos giita-Nroba. a sa:mr: aros, ar'-is, bode ventilaçao ie edifieioa etiesiona.s, cais, bolsas, braçadeiras, cabos, caRequerente: Audiplan — Auditoria e
vinga/tient-os prep.:rados para cons- tilaras de a", cc s re ais, o :',,• ro ces- Requerente: Nestor Fusos do MellO
Planejamento Ltda.
truções: vigas preparadas para cous- causo& desintupideiras. discos para
Filho
Local estabelecido: Ceará
taieões. vitrinas, (atando cum:trações. mesa, encostos esferas maçanetas,
'Local: Suo Paulo
Classe: 50
vitrõs (oa svitreaux")
manoplas. mochilas, placas, tilintaras.
Classes: 32. 33 e 38 Titulo
Classe. 28
recipientes. sacos, solados. saltos tuArtkos: Serviços de auditoria, plana828.604
'
Artigoa: Aetiesairas, alcatrão, pri pa- bos e guarnições para móveis e anniPimento, contabilidade • fisco.
rados para as iiidisaxias. anéis exceto
• lares
NP 828610
- • ••
de outras claaaa. aparelhos paia -N
-•, R911.599
ARMARINHOS
água, aparelho . : para cale, apareIhra
para chá, aparalhos para jaatar, apaCODEG — COMISSÁRIA DE.
relhos par a reircscaa (tornos afie dr.

tuviikaa

outras clas. r.s. are r,las não de (nitras
!liv.. e liara óculo,
classes, aros
e para gnard inarki § . bombonieres.
borracha ar I iit ..in: ou siltetica.
racha natural qu . ind nrodutr., ae7
bort

irriperio das Doceiris

PRESIDENTE

Requerente: Ernesto da Fonseca
Local: São Paulo
Classes: 11, Zl5, 21 , 38 e 46 lindo

Requerente: Armarinhos Presidente
Ltda.
Loéal: Presidente Prudente
Classes: 12, 22, 34 e 36 Titulo

DESPACHOS GUANABARA UR

Requerenn.: Codeg — Comissária da

Despachos Guanabara Ltda.
Nome Comercial

gle

•%,
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chapas para construções, colunas,.corClasse: it
Artigos: Discos fonogrificos; gravados,/ hijas de carreto, cré, divisões Préfabricadas, drena, edificações prée sonoros.
moldadas, esquadrias estacas, estrutura, adligue, forros, frisos, puinbes,
N.° 282.620
grades, impermeabilizadores de ergaas, janelas, ladrilhos, lajeotas,
lajes, lambris, lanho, lixeiras posa
FESTIVAL LATINO-AMERICANO'
construções, luvas de junções, macadame, madeira preparada para consDE MÚSICA POMAR (RAPW):
truções; manilhas, mármores preparaINDUSTRIA BRASILEIRA
dos/para construções e sua imitações,
Requerente: Celso Ribeiro
massas para paredes, mosaicos, papel
Requerente: .Codeg — Comissária de
Local: Guanabara
para fOrrar casa, parda, diga, parqueDespachos Guanabara Ltda.
Class.: 8, 32; 33
tez, peças ornamentais de cimento ou
Classe: 50
Expressão de Propaganda
Osso para tetos e paredes exa cto da
Artigos: Da classe
classe 2$, pedregulhos, pilastras de
N.° 828.621
concreto, pisos, placas para manamN.° 828.612-614
tafiet Pons°, ~ui Prata!~ quando construções, produto* betuminosos
para construções, produtos de base
adáltica, - "oleira. 'para portes, tacos
tanques da cimento, telhas, ' tijolos,
tintas para parecias, muros, porta •
janelas tuba de concreto, tuboa da
Indústria Brasileira
uso inclusivo em construções tubos
de , vmatilação d edifícios, venezianas
Requesentai liakart
1adéia:1a
vigas preparadas para construções,
Gráficas Ltda.
vitrina* quando construções vitral:.
Local: Guanabara
Indústria
Braailei"Pg
Classe: 25
• -NP 828.625
f-Artigos: Ações, fotografias, apólices
nus, títulos cartazes, cartões postais, Requerente Tinira S.A. Comércio
Indústria
cópia ~grá
ficas, flâmulas, nine e
Locai: Rio de janeiro
frutae 'artificiais, miragens, gravuras,
ettigrésa de palamentaçA
Artigoa: - Bombas hidráulicas
maqueta, obras artísticas, pronectos,
projetos, quadra artística • selam.
N.° 828.622
terra plenaseem Itda;
--Classe: 32
Artigos: Jornais, revistas e publicações
Ornpate
em gera/.
Classe: 32
'Artigoa: Papéis seal-impressos, a saRequerente: Empraza de Pavimente:ber: agendas,. albinos, capas para do0o • Terraplanagem Ltda.
cumentos, livros e cadernos, cartões de Requerente: Emprisa de PavbnenLocal estabelecido: Bahia
visita, duplicatas, notas fiscais notas - tação e ,Terraplenagem Ltda.
Nome de Fznprisa
Local estabelecido: Bailia
promissórias, rótulos *ignitas, faturas,
Classe: 50
cheques, envelopes, livros aia') impresN.° 828.626
sa:O pastas, recibos, papal pa.ss embni- Serviços: Para assinalar serviços de
pavimentação
em
geral,
terraplanagem
lhoi, para escrever • para encadernação.
e construção:
N.° 828,615-616
•
N.° 828.623.

* N.° 828.6291630

n° 828.611

:empate,

1

SipeildWIAZ

.,tPTOL"-1 Go
rInd

oi

. Bras

Requerente: Polígono Filmes CA.
• Local estabelecido:
Classe: 3à
•
Aplicação:. A ar usada em: bilhetes
de ingresso e da passagem, blocos
para anotações, cálculos, correspon.
dências escrever • desenhar, apua de
papel e papelão para documentos, „ciunt
iões de identidade • de visitas, cher
que. em branco, duplicata*, inavelo•
pai, etiquetas, faturas livros comerciais de contabilidadis • focais dar
imprimo., notas fiscais notas promir
ideias, ~bar não imprime
N.° 828.631

imante: Companhia
da Balda
Classe: 38
Aplicação: Paire ser usada em: Agendas em branco, bilhetes de ingresso, bilhetes de passagem, blocos para anote;
ções, cálc.:31os, correapondincias, para
desenhar e escrever, caixas da papelio,
capas de papel vent documentos, capas
de papeira para documentos, cartões
de identidade, cartões de visita. cheque*
em branco, dupilcatas, envelopes, etiquitas faturas, livros comercial.,
vroat de contabilidade, livra& fiscais em
branco, notas fiscais, notas promisedrias,
recibos can branco,

indústria Brasileira
Requerente: Athenas — Indústria a
Comércio de Produtos Químicos Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 46
. -Artigos: Polidores de superfícies e
Requerente:
Pollgono Filmes 8. A.
• vali*.
Local estabelecido: Balda
Clame: 47
Classes: 32, 38 e 50 .'
( Artigos: Graxas lubrificantes, óleos
Sinal de Propaganda
combustível' e aditivos de petróleo
, N.° 828.624
•
N.° 828.617418

•

N,

828.432

-COSIDA
ima @Bras •
N.° 828.827
Requerente: Companhia Siderúrgica da
•
Balda
•

Local: Balda

POLIq00,

Classe:. 16
Apiaição: Materiais usados exci
. usisse.
• E Ii P /1,.TjEj
'runs
mente para construções • addrnos de
prédios • estradas: alcatroados, argila
r` Breie
preparada, argamassas, asfalto, azuleIndústria Brasilefrã,
jos, balaustres batentes, blocos para
construções e pavimentações, calhas
ritaquerunte: Athenas Indexaria • Co- Requerente: Emprisa de Pavio:entade te/hadce, cimento comum, caibros
saárdo de Produtos Químicos Leia.
preparados caixas de cimento, caiailis
•
Tairrapieuagna
Ltda.
•
CF0,
828.628
ls
lhos - cal para construção, chaminé*
Locai: Guanabara
Local estabelecido: Balda
de concreto, chapa para construções,
Clame: 46
colunas, cornijas de concreto, cré diClama: 16
Artigos: Cara de polimento
visões pró-fabricadas drenos, ed giraAplicaçõos Para assinalar materiais
lassas 47
/c -6S o:
Oca . pré-moldais:1e, esquadrias, estausados • *alusivamente para constru„.‘'' Ardam Graxa leinificaatee.
cas, estruturas, estuque, farra, frisos,
ção • adilam da prédios • estradas: r'
guichee, grades, imitações de mármoNP 828.819
Alcatroadas argila preparada, areia
Poligono Filmes 8.A. re,- impenneabilizadares de argamaspreparada, anternames asfalto, azule- Requerente:
sas, janelas, ladrilhas. le geatas lajes,
Local estabelecido:
jos bairiastres balcões quando cone
lambris, lamelas, lixeiras para constrações• batentes, blocos para consClasse: 50
truções, luvas de junções ir.aeada.
truções e pavimentações • &ilhas de Atividades: Serviços empresariais ci- me. madeira preparada para
ta/badoe, cimento comum, caibras ati- nematográficos, crédito, financiamento nados, mamas para paredes, mosaicos,
itequerenta: Celso Ribeiro
nas* de cimento, caixilhos, cal para • investher--r`rs no ramo chsairtato- papel para forrar casa, parquete", peLocais Guanabara'
construções, chaminés de concreto,'
ças ornamentais de ameno), nu seis"
crkFes

FLAMA'

COM-

‘.•

N.° 828.638

para tetos • paredes exceto da classe
yelatebtimew
UQU
uwea„

Ott‘14.umiávoUS 1.04

ho.m..x.,

twie
1.1111444 j.da

s, 1111.1.1UN pOt wtlà e jaeu.4.e.4
CAJAL,. açue.s, tu. os t..te N J110.14404.1 tm.t.

iNDOSTRIA BRASILEIRA

pai

,

(XII ,C4).,. 11 Itle

pua

e••
t.t Ádito

1;,41.u.e.11e.1-3

UJ

4,

Requerente: Antonio Antunes Gomes
Local E.'stabelecido: GB

Várt..5

etlitli Á"!

bl° 828.920

N9 88.642

VITÓRIA

construções, produto: no &mus atsieluce,
C du(nt"),
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Artigos: Esp inador de Cera.
TÉRMOS DEPOSÍTADOS EM 23

N." 82tk .633

Reqtrrelite: Soz..rr, d. 5.: â Cio.
23 DE OUTUBRO DE 1967
Requerente: Oki Electric Industry
Limit3da
N.° b28.956
Co., Ltd.
Local: Tóquio, Japão
1
4-Ynataripe
Classe 8
Artigos: it'a: • ;: . 1 para bali:sitias
Artigos: Estac3es telefônicas; apareCI:w;e: 3
Ind.Brasi leii- ra , lhos
de radar; aparelhos de telefone;
Artigos: Alc...o:s
aparelhos de telefone; aparelhos mediChisre: 47
dores;
ep:relhos
trrnsportadmes.
relóArtigos:
Álcool
caiburado, álcool cat.
1 eléttices; apare:hos de rádio; epaburante, álcool mrqor e álcool solidiRequeri:ate: Postos dê Lubriiicação gios
ficado
relhos de alarme do inc'éndios; apaieMataripe S.A.
lhos de radiodifusão; gravadores de
N." 828.924
Classe: 47
1fita; aparelhos telegráficos; t-álvulas
Pecus — Cia. Agro-Peidsiaalar, combustíveis ele tr tmic,s para ondas milimétricas; Requerente:
Aplicação:
cuária q Administradora
e moi o lealiveS.
aparelh is para procet,samento de dados
Local: Goiás
N':' 82t; 834-635
Nome de Empresa
N.° 828.639
,XL

TICOS CIA. AGROPEÚDLRILI E
11DMEASTartOORrA

I•Em.

Piou

n le
4

tndústria Brasileira

fterpitrente: •Postos de Lubrifkução
Metaripe S.A.

Local: Bahia
Classr: 38
não impressas,
Agcnclas
Aplicação:
blocos para: anotações, cálcu1o:4 cor-

respondências, desenhos; capas de papel ou papelão para docennz:flas, centões de identidade e cartões ue visitas,
cheques em branco, duplicatas, envelopes, etiquetas, faturas. :ivros coInerciais, fiscais e de contaotlidade
Mc Impressos, mata-uorrao, notas
fiscais, notas promissórias, recibos,
papeis para telegrama e cabogramas.

Requerente: Zyma S.ALocal: Nyort, Suíça
Classe 3
Artigos: Produtos farmacêuticos
N° 828.840

le

Requerente: Hotel Lodi Ltda.
Local: Paraná
Classe: 41
Artigos: Substáncias
seus preparados. Ingredientes de ali~atos. Essenc:as alimentícias
Classe: 42
Artigos: Bebidas alcoólicas e fermen,
tadas, não incluídas na classe 3
witosms susittirs
Classe: 43
Requerente:: Pecus — Cia. Agro-Pe- Artigos: Refrescos e águas naturais s.
artificieis, usadas como bebidas, nat.,.
cuária • Administradora
incluídas na classe 3
Gols
Classe: 19
N.0 828.922
Artigos: Animais vivos inclusive aves,

ovos em geral, inclusive do bicho da
seda

1N1.° 828.918

DETIFICROODU DE',
MOTORES 111111 te,

Aplicação: Combustíveis a lubrificantes.

Classe: 47

Requerente: Retificadora de Motores
Tuiti Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Nome de Emprésa

N.° 828.636

N° 828.928

A NOITE.,

E

Requerente: J. C. Jarros & Cie.
Local: Rio Grande do Sul
Requerente: Oiro Advincula da Silva
Classe. 33
Requetenta: Peou — Cl.. Agro-Pe.
Local: Guanabara
Artigos: Um jornal impresso
=Me is Administradora
Classe: 38
Classe: 32 — Insígnia
Local: Goiás
Arava: Papel de carta, envelopes,
Classe: 32
Sinal de propaganda
Classe: 38
cartazes, diplomas, etc.
Artigos: !Cartões comerciais o do viNs.
828.932-933
e28.6'

2,19

o".

Requerente: Nelson Peneira Dias

Local: Guanabara
Classe 33
Sinal de Propaganda
4n14.

N.° 828.637

ROYCE
Requerente: S. Kocher as Cl..

Requerente: Silvio Leite Campos

Local estabelecido: GB
Classe: 50
Atividade: Recortar noticias. ar:tinetas
e Publicações de Jornais e revista,'

sites, cheques, duplicatas envelopes
de qualq:ter tipo, etiquetas Impressas,
faturas, letras de câmbio, notas pro=lidai", papéis de carta, recaiu e
rótulos
Classe: 50
Artigos: Administração de fazendo.
(serviços de)
N.'282.923

HÓTEL, ILODI

Raquerents: Livraria 'rabejaras 8.A4
Local: Grenchen, Suíça
tocai: Rio Grande do Sul
Classe 8
Pesquisas em rádio e televisão atraClasse: 38
Requerente:
}lotei
Lodi
Ltda.
croArtigos: Relógios, despertadores,
vés de serviço cle eaci.•:`a Divu12.rea0,
Local*
Paraná
Artigos:
Cardes
COMe•Ciaill • de vid.
s8rnetros, mostradores e mecunismos relações Públicas. Public:10e'. e PU.Título tua, choque% duplicata, .envelopes
Classe: b3 —• 41 — 42 e 43
blicidadc.
para relógios

p.
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qualquer tipo, etiquetas impressas faturas, letras de câmbio, notas prOmis.
sóriaa, papéis de carta, recibos e IS(tubos
Classe: 50
Artigos: Editâra (serviços de) .
. •N.° 828.-934

tis. 828.941 a 828.945

_Classe: 49
mente trabalhados, usados nas indfm.
Artigos: Para distinguir oomo marca trias, podendo ser em barras, em chagenérica: jogos de tada espécie. Brin- pas, em fillhae, em massa, em lingotes,
quedos • passatempos, petrechos • ar- em fio e vergas, em tiras, estampados,.
tigos para fins exclusivamente des- forjado'', modelados, torneados e perportivo.
filado*, eletrodos
Classe: $0
Classe: 37
Artigos: Para distinguir- muno marca Artigos: Para distinguir roupas brancas para cama e meia: acolchoadas
de serviços
para camas, colchas, cobertores, estro- s
.
Classe: 43
Artigos: Para distinguir: águas mine- giim, fronhas, guardanapos, togo. aosrais, águas gasosas artificiais, bebidas dados, lençóis, mantas para camas, paespumantes sem álcool, guarema, gaso- nos para cozinha e panos de pratos,
sa, entearias para refrigerantes, refres- toalhas de rosto e banho, toalhas de
IIMUSTRIA gRA$11.e1gt.i
cos, refrigerantes, soda, suco de frutas mesa, toalhas para jantar, toalhas para
bnquetes, guarnições para - cama, mesa
sifões, xaropeei
Requerente: Farmácia e Laboratório •
• banho, toalhinhas (cohr9 pão)
Homeopático Almeida "Prado Ltda.
Ciasse: .39
Classe: 38
Local do Estabelecimento São Paulo Artigos: -Para sliatinguir como marca
a distinguir como marca
• Classe: 1
`s\
genérica: artefatos de borracha e . de Artigos: Par
genérica: papéis, Impressos em geral
Artigos:- Na classe
guta-percha
e artefatos ele papel e papelão
Classe: 2 Requerente: Livraria" latjejarà S.A.
Classe: 40
Classe: 26.
Artigos na classe
Local: Rio Grande do Sul
Areiem Para distinguir como malca
Classe: 32 e 33 -- Sinal de ProPagonact
Classe: 3
genérica: móveis de metal, vidra ou Artigos: Para distinguir como ' mansa
Artigos, na c!ssse
madeira, estafados ou não. Colehães; genérica: artefatos dê madeira, osso
Na. 828.f35-937
•
travesseiros e acolchoados para móveis ou marfim, não inetuidos em oures*
Classe: 10
•
classe,
e móvel' para escritórka
Artigos na ryasse
Classe: 27
Classe: 41
Classe: 48
Artigos: Para distinguir como marca Artigos: Para distinguir como marca .
.Artigos na classe
genérica: substâncias alimentícias e genérica: artefatos de palha ou fibra
Classe: 28
N.° 828.946
seus preparados: Ingredientes de aliArtigoa:
Para
distinguir como marca
mentos,
essências
alimentícias.
Requerente: Livraria Tabajaza S. A.
genérica: artefatos e produtos acaba- "
Classe: 31,
Local: R. G. do Sul
: 1! )3113- 4,9 RICA" Artigos: Para distinbuir, barbantes doa de origem animal, vegetal a miasClasse; .38
Artigos: Cartões comerciais e -de vibarracas de campanha,- canaletas, cor- Tal,' artefatos a- substingias químique,
artefatos de material plástico
sitas, cheques, duplicatas, envelopes Avlustria - Brasileira
doalha, cordas. correias de transmissão,
Classei 29 .
de qualquer tipo, etiquetas impressas,
coberturas cie lonas, Brilhos, guardafaturas, letras de câmbio, notas pro- Requerente: Restaurante Bar .— Rica sol para praia, gazetas, lonas, lonas pa- Artigos: Para distinguir( espanadores,
Limitada
znimlérias, papéis de carta e rótudos
ra freio., mangueiras, mangoens, ralhes, escovas Comuns. larnbasea, Mos, varsouras e vasculhas
Local: São Paulo
elasse: 50 .
' tiras, tampões, tendas e válvulas de
• Classe 41
Artigos: Editara (serviços de)
vedação
Clames: 30
Clama: 32 e 33 — Sinal de propaArtigos: Na classe
Artigos: guarda-chuvas, guarda-adia, hea
•
Classe: 36
. galada
galas e suas partes integrantes
Artigos: Paria distbeguir colho marca
N.° 828.94 7
Classe: 10
genérica: Artigos de vestuário de Vida
DL° DL° 828.938
sorte, Inclusive de esporte • para":-..ri- Artigos: Intsdumentos, maquinas, apare.
lhos e petrechos para a medicina, a arte
anças
dentária, a cirurgia e a higiene. tadqui- D.ANPER....tiõráIs
Classe: 35
nas, aparelhos e instalações hospitalares'
Artigos: Couros e peles preparadas ou
de expurgo e fina análogos
• não."
o." Artefatos de couros e peles
Classe:
Classe: 44
Artigos: Ferramentas de toda espécie
Requerente: E. R. Squibb Cs Sons,
Cigarreiras, elnzeiros, cachina- (exceto quando parte de máquinas),
Inc.
Requefiente: Doutor Imóveis S.C. Li- Artigos:
bom,
carneira'
para fumos, . charutos, ri- ferragens e cutelaria em geral, pequenos
Local: Estados Unidos da América
mitada
garros,
cigarrilha*,
filtros para piteiras artigos de qualquer metal, acessórios de
Classe: 3Local: São Paulo
metal
para
cigarros,
fumos
em falha ou
e
Artigos: Preparação farmareuticer in- •
" Nome, Comercial
Classe: 24
era corda, isqueiro, piteiras, tubos de
dicada para o tratamento de infecções
' Artigos: Artefatos de algodilo, nilon.
cachimbo, rapé, tabacos
N.° 828.948-995
dos tratos gênito-uritário, respiratório
. plásticos, cânhamo, caro:1, juta, lá, pacae gastrintestinal
Paco, rami, calou, alda natural " e outra,'
Artigos: Perfu2a
ri
assaes:, 4co8smériros,
N.° 828.939
t
i s tt
tifrício*. sabonetes e preparados para fibras: Alamares, bolsas de tecidos para
ascoSenhoras, bordados, cordpões, c darços,'
o cabelo. Artigos 'de toucador e
para objetos fabricados de
e
vau para os dentes, unhas, cabelo coberturas
tecidos, debrunsc, etiquetas, entretelas..
roupa, aparelhos e petrechos para te- fitas,
franjas, galões, montas, Ombreiras. •
beleireira
passamanaries, palmilhas rendas, redes.'
Classe: 12
sacos e telas para bordar
I
Artigos: de matai comum e miudezas
Classe: 25
Requerente: Ronson Corporation
22eumarente: Hemisfério- M.A. Crédito, da arnearinho: alfinetes, alfinetes da Artigos: Apólices,
bibeiots, cartões poaLocal: Estados Unidos da América
arinanciamenta e Ineastimeatos.
segurança, *Olhas, argolas, botões. 'cal- tais, cartazes, &piava, desenhos artistle.
Classe: 44
Estabelecido em: São ' Paulo ' chatas ,dedals, fivelas e fechas carta& coa, decalcomanás, estatuetas, estampas,
Artigos: Isqueiros
Clame: 45
ços, garras, grifas do metal para safei- gravuras;frutás de vidro) "figUras de or..
Artigos: Plantas, sementes e mudas tez de vestidos, ilhotes, lantejoulas, natos, fotografias, imagens, manequim,
N.° 828.940
para a agricultura ,a horticultura • a
magnetes ,obras de pintura e e.scultura.
missangss, presilhas
floricultura. • ,Flares naturais
cartazes para decorações e para expealm
Clame: 13
Artigos: joalherias, bijoutadas, Ouri- ç2o, projetos ,mostruários artísticos de
.
Classe: .47
mercadorias para propaganda
Artigos: COmbutetívels, lubrificantes, vau:iria e artigos de metais preciosos,
Classe: 34_
substancias e produtoó destinados à ilu- semi-precimos • suas imitaçõga; usa- Artigos: Cortinados,
cortinai., capachos,
dos
como
adornos;
pedras
preciosas
traminação e ao aquecimento: álcoo
mo- balhada
l
ema, amar,. encerados, estrados, linóleos, oleado&
Imitações:
e.
suou
tor, carvão _a gás hidrOcarboreto, gás
passadeiras, panos para soalhos, para
metano, baiano e propalam, gás engarra- ças Abotoaduras, alfinetes de gravatas,
. paredes e/Upétes
brocha.,
brinco,
braceletee.
barargolas,,
fado
gás
liquefeito,
gasolina,
graxas
Classé: 23tecidos em go.
13,equerente: Produtos Químico. Feraz
loques,
colares,
correntes,
fios
de
tenro,
Artigos:
Para distinguir
lubrificantes, óleos combustíveis, óleos
Limitada
medalha.'
pulseiras,
lubrificantes, óleos destinados à iintal- "ci " e prata'
Local: São Paulo
tecidos para confecções em geral.
.prendedores de gravatas • ral,
nação
e
ao
aquecimento,
óleos
para
para
tapeçarias e parei artigos de cama
Classe: 8
Clame: 5
e
mesa:
Algodão. alpaca, Canil-sino. cen
amortecedores,
petróleos
•
querosene
tigos: Equipamento para fazer emArtigos:: Para distinguir: metal branco, dm, casimiras, fazendas e tecidos de lã
Classe: 44
balagens de falhas e de, pede:alai
metais antifricções • metal patente,
peças, .juta, tersol, linho, nilon, permatéria plástica; equipamento pare o Artigos: Velas, fósforos, sabão comum aço, alumínio, alpaca, bronze, chumbo, em
calina, ranal, rainn, soda natural, tecifechamento -de embalagens feitas de • detergente,. Amido, anil e prepara-I cobre, estanho, forro, gusa, níquel, ia- dos plásticos tecidos impere:teto/eis, teci.
da penadas de matéria plás- Ma parei lavanderia. Artigos para tão, zinco, metais para ligas; todos os dos de pano couro e veludos (.1--idos
tica
•
conservar • polir
sintéticos)
1 metais acima oão cai bruto ou parcial-

RICO PEJARA

-PRINCIPEN,

na -ens nt e o

ROVER

WEIXOTRON

Indústria Brasileira

,

e prepações
ta g-da:st:as auti•corrcsix .s
20
ate: oxidantes
Artisos: Pasi d sizaaaa: Xneoci;r, h6,15,
-•
•-- -• •--• •
Cint,s de o '• ssa itutesd..res. ;sus: hlN'
çu::R!
darl• tiss
•:dias paia'

N" a:19siss

clebrsrs. enchi 1

e•

(!tl.:: 18.

r1N (!.'
Wrst111.1:

I,

1; n re,,,

•teeira‘s paisslisss n ss•
bún.
eilss e telss
INDOSTY, (A -1.;.:1riS11,CillA

,ffien

para msstros
Chese: 21 •
Attisce: Para es:,tatssa coms massa
e ...se. nartss
genérica:
ba ri.
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22
. ,. • - .-4'..-...,_ f
... •
•
! Ari
r .1 ,
Artigos: P,as s:. as-sr fios e linhas de
•
C.; cila. ,..• • .11.
it
/ "-----f . ••-)
tôda a espssis: Alsasiao. canhamo. juta,
i
r•
• • ..
r877:-•1•!:•?,:',---:-.4,/'
rami, lã, linho, Ci:k)rt raion, poliester,
SKO PAULO -CAPITAL
• _ ..- '' f•-•••40,j-:,. .
acrílico. seda naterul sinticos, plásticos,
lajes, in.iiiiiii...i. 1,;.1, ..., p,ir . ¡..ivitin-i.r,
• - •i•
I .''' À.: celulose e mista das mesmos. para teceçáo, e unnities ti.. ‘ :Mento
b.;rrL.,,;..../r
..1....2.7.:.,..: •
lagem, co.stura. bordado. tricô e crochS Reoeereute • Hesaisfsrio S. A. Cr,'.
dito,
Financiamento
e
ineestitnentos
Classe: 3
11 ...ç'.i k.'..: n:6..‘ç.'!,n•:, ::•I .1.fii''
1
N" 8 li; .(104.;
...
Estabelecido em Sio Paulo
Artigos: Pata distinguir como marca
..=n,
r.:+44,"7":':"!
Classe: 3 3
genérica: Substancias químicas, prodtems
4
laias/ia Lie cumérsio
e preparados para serem usados na me—
-rlcina ou na farmácia
N" 32a.997
Classe: 4
Artigos: Para distinguir como marca
Resserenre: Seta C.:sei-siai lida.
genérica: Substancias de origem animal.
Lou:
aj São Paio
i vegetal ou mineral. em bruto ou parcialPeutivrentep Indlisi.s.ui Gess:7.
MICROBAN
Clasres 11, 16. 26 e 50
mente preparadas
Lever S. A.
Tindo
In dátrra Brasileira
aas.se: 6
Lutai: Sao Paulo
Artigos: Máquinas para indústrias taClasse -;t1
N" 829.010
Attigule Sabonete
teia, máquinas para fina industriais. máRequerente: Casa Bernardo Lula.
preciaão.
mãssfinas
operatrizes.
quinas de
Local: São Paulo
Brasas Brasil - América
motores e peças para motores
Ns 329.002-003
Classe 16
Classe: 7
Artigos: amido, alvejantes, anil, água
Artigos: 1144.14 ,:inds de agricultura e bot.- lavadeira, cera para soalhos, detergem.
Sociedade de Inglês
, elcultura se suas partes integrantes. — tes, esponjas para Lmpeza, fósforos,
.• Grandes Inststonen s:s agris-olas. Inclusive goma para engomar roupas, lá de aço,
Peonerente: Brasa% Brasil-Armirsa
LÀ 3 -R 1
tratores
pomadas para calçados,palha de aço,
Sociedade de !males
Classe: 8
In
&latria
Brasileira
preparados para conservar, polir e limLocai: Guanabara
Artigos; lastrumento de precisão, instru- par madeiras, vidra e objetos, sabões. Pe,:r •renrn: Lastri-Contecções Ltda.
Classe 33
mento científico, aparelhos de uso r.osapouáceos e velas
Local: São Paulo
Titula
mum. instrumentos e aparelhos didáticos,
' Classe 2.3
----aparelhos eletrônicos e elétricos para veiN'' 828.998
Artigos: Tecidos em geral. tecidas
N s 829.011
culas. moldes de te/da espécie, acessórios
Requerente: Casa Bernardo Ltda. para confeeçi3es em geral, para tapede aparelhos elétricos. (incinstve válvuLocal: São Paulo
çarias e pura artigos de cama e mesa:
las, lâmpadas. tomadas, fios, soquetes),
Classe 2
Algodão, alpaca. cânhamo, cetim, caros.
aparelhos fotográlicos, máquinas falan- Artigos: Substâncias e preparações qui- cas:miras, fatendas e tecidos de lã em
tes, &sem gravados e filmes revelados micas usadas na agricultura, horticul- peças, lesses; linho, nylon.
rayon,
INIXTSTRIA 3RASILE1RA
Classe: 9
tura, veterinária e para fins sanitários: seda natural, tecidos plásticos, tecidos
Artigos: Instrumentos musicais e SUN Adubos, barat:cidas, carrapaticidas, de- impermeáveis. tecidos de pano couro,
Requerente: Marcests: Cidade Nova
partes integrantes
sinfetantes, defumaliores, fertilizantes do
veludos, fios acrílicos e tecida::
Classe: 15
solo, fungicida, formicidas, germicidas,
sintéticos
Local: LGuanabara
tdd.
Artigos: Artefatos de parcelaria, .cerás óleos para fins veterinários, raticidas,
Classe 22
laica .faiança. barro e terracota, louças remédios, sabão desinfetante, vacinas e Artigos: Fios em geral para tecidos, Artigos: Batata, leWo, tomate, arroa
açúcar, milho, fubá
i vidradas para uso caseiro, adôrnos, fins
unguentas'
confecções para uso comum, linhas de
artisticos e Instalações sanit.irias. artefacostura para bordar e para tricotagem
N" 829.012
tos de cerâmica para uso caseiro, adórN° 828.005
nos e fias artisticos
829.004
Classe: 16
SAVESPE SOCIEDADE
Artigos: Materiais para construções, decorações e adornos de prédios
AUTO-PISTA
AIIIIEISTRADDRA
Classe: 42
VEICITLOS' DD ns 11 A DO
Artigos: Aguardentes. aperitivos, bitter,
Requerente: Panificadora «Auto-Plstaa
Requeretne: S. Bohadana
brandy, conhaque, cervejas. esséncias
ns S,LO PAUW
Ltda.
Local: Rio de janeiro
para bebidas alcoólicas, fernet, gim. liLocal: São Paulo
Classe 41
cores, nectar. punch, rum. sue ode freArtigos:
Confeitos
de amendoim dose
tas com álcool. vinhos, vinhos, quinados, Requerente: Savesp Sociedade AdminisClasse 41
galgado, balam, bombons, doces, drupa,
vinhos espumantes. vermutes, vodca e tradora de Veiados do Estado de São Artigos: Artigos
de panificação: Bola- eeavarselos,
Paulo
nisque
biscoitos geléia., gelatinas
chas. bolos. biscoitos, croquetes, doces,
Local: São Paulo
Classe: 19
empadas, fritaras, frios, lanches, pães, •
lkl" 829.013
Artigos: Aves e ovos em geral. inclueive
pães doce, panetones, pizzas. poeteis.
Ns. 828.992 • 829.0-00
do bicho da Mela, animais vivos, bovino.,
o roscas
salgadas,
torradas,
tortas
cavalar, caprinos, galináceos, ovinos e
0.0••n•••nn,••n•••n•nnnnn•nn••
sumos
N'829.006
081
3
1.T
11
1.
Classe: 2
Artigos: Substâncias e preparações quíIndtietria
3raelleira
Requerente: Companhia Brasileira de
micas usadas na agricultura, na hor'iZILLEETAL
Investimentos
cultura, na veterinária e para fins
34
4
Local: Guanabara
Paulo—Capitar
Requerente: Indústria e Comércio de
sanitários
Tricota Crisette Ltda.
Classe: 1+
Classe 50
Local: São Paulo
Aritgos: Vidro conuun, laminado, trabaAtividade: Serviços relativos a opera.,
Requerente:
Restaurante
Zillertal
Leda.
Classe
23
fluido em tedas as formas e preparos,
çães de crédito, financiamentos e laves.
Local: São Paulo
vidro cristal pari todos os fins, vidro Artigos: Tecidos em geral, tecidos para
Ur:lentos, assim como planejamento e
42
—
43
—
33
Ciasses
41
•—•
Industrial com teias de metal ou com- confecções em geral, para tapeçarias a
assessoria de construções
para artigos de case e mesa: Algodão,
posi e ões especiais
bi"
829.007
N' 829 .014
alpaca, cânhamo, cetim, caroã, casimiClasse: 17
Artigos: Artiaus: máquinas e instalações ras, faceadas e tecidos de Ui em Peças,
IED:ISTEIÀ E COMÉRCIO
Juta, jersey, l'nbo, nylon, percalina,
pari est-rMrios • desenlio
raini, rayon, sécia naturat tecidos piásClasse: 13
DE THICOTS GEISETTE
Artigos: 'Ares s s. nmn:sões de quem e ticos, tecidos Impermeáveis, tecidos de
LTDA.
pano
couro,
tecidos
sintéticos
e
caça. Ess l es'osç foaos de artifícios
veludo:
Casse' 1
;Rrouerente: Emprèsa Comercial tumor.,
C/risette Ltda.
Classe 24
Artinos: Sals• • :"-/eiss nreoaraeses
1 • 11:ç'r'á e Comércio de
tndora Ltda.
mica% assei- el . 3 ia-S .J....sins. na fotonra- Artigos: Artefatos de tecidos em geai.
8.-i • Paulo
1
Local: Guanabara
Fia e na g ans'ises quilniens. Substáncias Mamares. bo rdados. cad..••çe•-• cnrrr
C:;
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Classe: 6
órgãos, apiane as, planos, ' pistões rebeNQ 829.027
Artigos: Máquinas e suas partes inte- cas, rabecões, saxofones, surdirias, sura i
grantes não inchraias nas classes 7, dos, tambores, tamborins, tronalainesa
10 'e 17
violas, vida 'os, violões. violoncelos
Classe: ar
N9"829.018
Artigos: Instrumentos de precisão, insRequerente: Ricardo Rudge
to-o:lentos científicos, aparelhos de uso
Local: G.B. •
comum; instrumentos e aparelhos ,didaClasse:. 33
ticos; moldes de tõda espécie; ACCS•
Titulo •
Soros S. A. — Refinaria
aórios de aparelhos rlétricos (inclusive
válvulas, lâmpadas. tomadas, ffos, soNs, 829.02i35 quetes, etc.); aparalhas fotográficos,
de Olees Net*
cinematográficos, de televisão, máquinas
falantes, etc., discos gravados e filmés
revelados
•
Requerertie: Alvaro Moia Moreira
- Classe: 21
Loçal: São Paulo
Artigos: Veículos e suas partes inteINDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe: 41
grantes, exceto máquinas e motores
Artigos: -Abacate, abacaxi, abio, ala3a
hora, abritõ, açúcar, aipima-elcacho- Requerente; Caixa de Pecúlio' dos'
N° 829.015
fra, alcaparra, aletria, alface, alho, alilitates-Beneficente (CAPEIVII)
mentação para aves, a:piste, ameixa,
• Local: aÇuanabara
amêndoa, amendoim, angu-araruta, arroz,
Casse: 1
A G .R O 3 I Z
Artigos da classe
aveia, atum, azeite, azeitonas, bacalhau,
Classe: 2
balas, banakada, banha, batata, bertalha,
Inddstria Brasileira
Artigos da classe
beterraba, Biscoitos, biringela, brócolis,
Classe: 3
bolacbas, bolos, bombons, bachos,-cacaa,
Requerente: Phdro Cariani
Artigos da classe
café; •camarão, canjica, caqui, caramelok,
Local: São Paulo
Classe: 4
carnes, castanhas, cebola, cenoura, ceClasse: 41
Artigos. da classe
reais, cevadinha, chispe, chouriços, churArtigos: Amido, arroz, aveia, açúcar, rascos, coalhada, cõco, cogumelos, coClasse: 5
azeite, bambons, bolos, balas, biscoitos, lorau, compotas, cravo, cremes, doces,
Artigos da -classe
bolachas, banhas, caramelos, cremes, drops, espinafre, extrato de carne, erCitasse': 6
chocolates, caCau, confeitos, canela, venço, erva-doce, ervilhas, farelo, faArtigos da classe
cravo, carnes, abouriço,_ 'café, em espe- rinhas alimentícias, farinhas de cereais.
Classe: 7
cial café solava', chã, cereais, 'doces, e mandioca, e de trigo, feijão, fiambre,.
Artigos da classe
doces de leite simples e copposto, doces figos, flocos, Nhãs, .gergelim, jilõ;
Classe: 8
de frutas em conservas, em massa, em goiabadas, gorduras alimentícias, grão
Artigos
da classe
caldas. em compotas e em -geléias, de-bico, lagosta, lentilhas, macarão,
• Classe: 9
drops, empadas, 1-aranhas alimentícias de marmelada, massas alimentadas, milho,
Artigos da classe
cereais compostas ou não, féculas, frutas mortadela, mostardas, nabo, nozes, óleos
Classe: 10
frescas, sêcas, passadas e cristalizadas, alimentidos, pão, pessegada, pepino, p1Artigos da classe
gorduras, legumes em conservas, lingui- cicies, presuntos, queijos, sal, salsicha,
Classe: /1
ças, leite, milho, molhos, massas alimen- sardinhas, talharim, tempos, vinagre e
Artigos da classe
tícias, mostarda, mortadelas, massa de
charques
Classe: 12
tomate, mel, manteiga, Óleos comestíveis,
Artigos da classe
Classe: 42
pudins, pastilhas, pickles, pães,.. peixes
Classe: 13
em conserva e frescos, presuntos, paios, Artigos: Aniles, aperitivos, aguardentes,
Artigos da classe
pimentas, queijos, requeijões, rações ba- bagaceira, batidas, biter brandy, cerCana: ,14
lanceadas para animais, salsichas, san- 4ejas, chopps, _cidras, conhaques, geneduiches, suco de frutas _para fins ali- bra, genebrita, gengibirra, gerabita, gim
Artigos da classe
mentares, sal, salames, tortas, torrões gingar alcoólico, kirsch, kummel, licores,
, -Classe: 15
marasqtanhas, néctar alcoólico, parati,
e vinagre
Artigos da classe
pipermint, ponches, quinados, rum, sucos
' Classe: 16
alcoólicos, vinhos, voldka e whisky
N° 829.016
Artigos da ciasse
Classe: 17
- Casse: 43
Artigos
da Classe
Artigos:
Aguas
minerais
artificiais,
beGOD
Classe: 18
bidas espumantes sem álcool, bebidas
Artigos da Classe
Indttatt1a, Brasiletira.
não alcoólicas, essenciais para refrige•
Classe: 19
rantes, garapa, ginger-ale, groselhas,
guaranás,
hidromel
como
refrigerante,
Artigos'
da Classe
Requerente: Irmãos Dei Vacchio Ltda. sodas, sucos de frutas para bebidas,
• Classe: 20
Local: São PaOlo
xaropes para refrescos
Artigos da Classe
Classe: 9
Classe: 2/
N°
829.022Artigos: I3andolas, bandolins, banjos,
'Artigos da 'Classe
baaeriais musicais, bongós, cavaquinhos,
Classe: 22
clarinetes, clarins, cornetaa, cacas, flauArtigos da Classe
tas, gaitas, guitarras, guitarras elétriClasse: 23
cas, instrumentos musicais de corda,
Artigos
da Classe
instrumentos musicais de percussão, ms.
Classe: 24 trumentos musicais de mapro, maracas,
Artigos da Clame
órgãos, pianolas, pianos, pistões, reClasse: 25 •
becas, rabecões, saxofones, surdinas,
Artigos da Caies
surdos, tambores, tamborins, trombones,
Classe: 26
violas, violino, violões, violoncelos .
bla 829.017 •
Artigos da Classe
Classe: 27
&Nas da Classe
.T W I S T •
Classe: 28 inddsfria Brasileira'
Artigos da Classe
Classe: 29.
Requerente: Matos 8 Cla.,
Artigos da Classe
Local: São Paulo
Requerente: Irmãos Dei Vecchio Ltda.
Classe:. 30 •
Local: São Paulo
Classe: 43 •
Aatlaaa da Classe
Artigos: Aguas . minerais, artificiais,
Classe: 9'
Classe: 31
Artigos: Bandolas, bandolins, banhos, caldo de 4 na, laranjada, soda limoArtigos da Classe
cavaquinhos,
bongds,
nada
e
guaraná
engarrafado,
refrescos
baterias musicais.
Classe: 32
clarinetes, clarins, cometas, cuicas, ni de abacaxi, de laranja, de limão, d
Artigos da Classe
tamarindo e de caju
,flautas, gaitas, guitarras, guitarras eléqasse: • 33
tricas, instrumentos musicais de corda.
instrumentos musicais de percussão, bisa
trum,entos musicais de sópro, maracas,1
PREÇO Dó NÚMERO DE ROJE: NCR$ 0.16

1-EENAGERS

(CAPEM')

•

Janeiro de 1968
-tremem

Classe: 32
Artigos da Classe
Classe: 31
Artigos da Classe
Classe: 35
'Artigos da-Classe
Classe: 35
Artigos da Classe
- ahsse: 36
Artigos da Classe
Classe: 37
Artigos. da Classe
Classe: 39
Artigos da Classe
Classe: .40
Artigos ala Classe
Classe: 41
Artigos' da Classe
Classe: 42
Artigos da Classe
Classe: 43
Artigos da Classe
Classe: 44
Artigos da Classe
'Ciaste: 45
Artigos da Classe
Casse: 46
Artigos da Classe
Classe: 47
Artigos da Classe
Classe: 48
Artigos da Classe
Classe: 49 ar
Artigds
classe
•
Classe: 50
Artigos da classe
N° 829.021

illeoPts
indústria Bras:feira

Requerente: Clotilde Tõrres ,
Local: Saci Paulo
Classe: 43
Artigos: Aguas minerais artificiais,
caldo de cana, laranjada, soda limo.
nada e guaraná eng arrafado, refrescai
de abacaxi, de laranja, de limão, de
tamarindo e de caju
.N° 829.023

a W.C. it Requerente: Bloch Editora S. A. •

Local: GB
Classe: 32
Artigos; Jornais, revistas, publica:0es
impressas, programas radiofónicos e de
televiso
Ial° 829.025,

SC it1 0
H

13

indústria Bracileira
Requerente: Natal Schincariol
Local: São Paulo _
Classe: 43
Artigos: Aguas ntin. , iiy artificiais, mai
de cana, laranjada, soda limonada
guaraná engarrafados, refrescos de: li
ranja, caju, tamarindo, soda, limão,
groselha

