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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DA DIVISAO
DE PATENTES

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N9 154.981 - Massey FergUson
Inc.
N9 158.649 - Allied Chemical aap
N° 155.785 - Parbenfabriken Bayer
Aktiengesellsc haft.
N9 156.772
Montecatini &neta
Generale Per L'Industria Mineraria
e Chimica.
N9 158.774 - Compagnie de gaint
Gobain.
/49 156.779 - Societé Rhovyl.
NO 156.831 - Diamond Alkall Cempagny.
N° 156.848 - J. R. Geio, S. A.
N9 157.061 - Allied Chemical Corp
N9 157.105 - Allled Chemical Corp
N9 157.106 - Mlied Chemical Corp
N° 157.113 - Ciba Societé Anonyme.
N" 157.121 - Specialty Converter
Inc.
N9 157.130 - ffercules Powder
ComPanY.
N9 158.881 - it ionsanto Company.
N9 157.054 - J. R. Geigy 5 A.
No 186.171
Aktienselskabet de
Daneke Sukkerfabrikker.
Diversos:
Bial PannacèutIca Ltda. - Titular do tèrmo 130.023 - Indeferido.

N" 141.304 - The Goodyear Tire
N9 181.519 - Sergio Lenuni.
j& Rubber CoMpany.
N9 181.582 - Isamu Miyake.
N9 162.257 - Metais Imprensa N9 142.771 - Asahl Kasel Kogyo
Kabushiki Kaisha.
Privilégio de invenção deferido: Gráficas Ltda.
N9 182.395 - N. V. Philipa' GIJOI- N9 142.938 - The Goodyear Tire
N'' 120.2 - PCOCCS50 para a pre- la.apenfabrieken.
Paraçâo de 1 bela hidroripropil teo- N9 182.433 ---- N. V. Philips' Gine- & Rubber Company.
N9 145.448 - Phillips Petroletun
bromina • - Simes SP&
lampenrabrIelten.
Company.
10 182.837 - N. V. PhIlnis' (Moeiiv 130.625 - Processo para p:oduN9 148.491 - Studiengesellschaft
zI • nia:,-rial de polluretana - Dunlop lampenfabrieken.
MBIL
NO 163.031 - N. V. Philips' Moei- Kohle
Ruloter Company Ltd.
N9 150.486 - Ciba Societé AnoN 120.987 - Processo para prepa- lampenfabrieken.
rar uni vopoUrnero de eincérto de NO 182.455 - Fábrica Italiana nyme.
N9 152.043 - Fanico f a briken
estlreno sóbre um substrato de n vi- Ilagneti Marelli El. P. A.
Bayer Aktiengeselischaft.
nil lactama polimera General Ano- NO 182.481 - Ceskoslovenska Aka- N9 122.273 - Rohm & Haat ComUne Film Corp.
pany.
demie Ved.
Chemical Corp
N' 149.722 - Processo de prepara- N° 162.585 - The Parker Pen NO 130.770 -çáo de um removedor corante para Company.
138.254
The
Firestone
Tire
NO
pisos móveis e similares - Produtos N9 162.957 - Philco Rádio • Te- & Rubber Company.
levisão Ltda.
Químicos Cortina Ltda.
N° 163.154 - MB Indústria e CoN9 144.302 1 - Velslcol Chemical
N9 142.326 - Processo e aparelhos
Corp.
para a formação e sujeição de aleitas mércio de Bijouteria Ltda.
William E. Gaunt.
em combinação Calumet & Ifecia N9 165.230 - Albert H. Bitser Jr N9 150.013
N° 165.412 - Sune Torsten HenN9 155.756 4-, G. D. searie co.
Inc.
British Nylon SpinAke Malmgreen, RagMar N9 158.952
N . 143.150 --- AinpOlas hipodérmi- rilcsson,
Ludvig Muotka e Lars Barald Wi- nem Ltd.
• - Russell Paul Dunmire.
dearen.
NO 161.235 - Imperial Chemi cal
N- 143.558 - Aparelho e processo
para carbonatar e Wstribuir bebidas N9 185.414 - Continental Con Industries Ltd.
Expediente das Divisões
' Company Inc.
N9 162.453
.J. R. Geigy S. A.
- Product R. & D. Inc.
Drew Chemlcal Corp.
195.821 - Proco sso para prepa- I No 165.495 -- Mac Gregor coma- N9 183.158
e Seções
rar laetantas pela reação de uma ani mm.
163.270
Societé
Rhodiaceta.
N9
una suh-tittiida com uma lactona, 1 N° 165.517 - Geloplac S. A. In- N9 164.255 - Mera Chetnicals
De 11 cit. janeiro de 10118
Nanposicão e processo para chit.tria e Comércio.
ililbr :.eictit.anirnte o crescimento N" 1135.588 -- Arnfinn Johansen. Company Ltd.
"Aepublic.dos por ler saldo com indé plant,is inde ,ejavels entre culturas I N0
N9 184.751 -7 The International correções no
do 10-1-68.
103.291 - United States Steel Synthetie
Rubber
Company
Ltd.
rec,1»n 8: Haat; Com- Corp.
Transferência e alteração de nome
164.951
CheniNche
Pabrik
pany.
NO
de titular de processro:
No 118.199 - May 81 Baker Ltd. Pfersee GLIM
Porem mi andados anotar nos pro183.!°9 .• Njva procc.sso lo pre- N° 119.810 - Anichem Prnducts N° 164.959 - Cotnmi.ssariat á
cessos Rb:: ixo as tran.sf..rências e alparação de p,•scido em g eral, esPc Inc.
nergie
Atomilue.
terações cie nome.
-cialmentkardinles,camprend o
NO 165.072 - Imperial Chenoral
oporaçõos de cdzimonto, salmourngem N' 126.278 - Artrite Resins Ltd.
M. T. Chen-ticais Inc. - Trans• desidrainfin por via unida em am- 249 136.182 - Colgate Palmolive Industries Ltd.
ferências (duas) para seu nome eas
bient,, mi.. vapor satrrodo -- 0311 'er- Campe ny
N9 185.547
Cia. Penha de Má- patentes
de privilrelo de invenção teNo 140.852 - Imperial Chemleal quinas Agrícolas.
vas ('ocm,-;ro S. A.
59.488 e tkrrnos 128.018 N9 111.390 - The Osborn Masa- gistro
Industries Ltd.
128.041 - 132.033 - 139.206.
N" 142.232 - Wasag Cheniie Akti- facturing Company.
Desistência de processos:
enf?-sellschaft.
NO 131.233 - Stauffer Chemical
Company.
non) ..y..géncias a cum'menta
Ag Pur Porschung Und
N°
157.123
Specialty
Converters
mm rir:
N9 142.773 - Hercules Powder isittentverwertung -- Declara desisInc.
tência da patento privilégio de inN° 157.193 -- G. D. Searle & Co. Company.
WaIif,S A. El, iro Indústria
N9 115.726 - The National Ce.eh N9 146.394 -r Farbenfabriken Baygr venção - Processo para a purificaOpoenie do cérulo 129.800.
ção de misturas resínicas endureciAktiengesellechaft.
N°
Lanorix do Brasa R•e,ster Company.
NA rs nnn - Varta AktiengesensN9 151.481
Stunitomo Chemical vels tèrmo 122.342 - Anote-se sde•
S. .4.
sistênela e arquive-se o processo.
chaft.
Company Ltd.,
No 335.7a;
Britoeisco Canhos.
153.218 - Merck & Cu. Inc.
N'' 1n31.1.11...1
D3nato N9 125.364 - Montecatini Societé N9
The Goodyear Tire & Rubber ComGenerale Per L'Industria Mineraria N9 154.110 4- Leonard D. 'Curti. pany - Declara desistência da natnte privilégio de invenção - ProN° 157.270 - Merck lá Co. Ino.
N" ii'j. T
1i.md Motor Com- e Chitnica.
N9 125.948 - Philco Corp.
p1 til' .
N9 157.412 - International Bar- cesso de produzir mangueiras reforçadas termo 178.738 - Anote-se a
N.•
International tater Vestem Company.
.!•¡:1 • Pc,rd Motor com- N9 1211 405
Corp.
posv,
N9 182.610 Adolpho Olinto Mu- desistência e arquive-se o procesffl.
• 160.28
welie•ter Indástrla N9 138.514 - 7'le Calico Printers dei' de Brito.
N9 182.732 - Instituto de PesquiErigilnclas
SA
Ltd.
N.•
sas Tecnol6gicas.
- t.vilion't James Cep- A.ssociation
NO
136.620
The
British
Drug
per
Tênnos com exigências a cumHouses Ltd.
N° 162.936 - Societé Pives Z.11.10• 181 347
prir:
1:41tra Carraça N. 137 , 3en
Knapsack
-CrieCri!.
S. -n
Aktletneçolischtift.
1 mi 183.271 - Socleté Rhodiassta. M. & T. Chem icals Inc. - Junba
N'
8. A. de Materiais NO 1/9.8n3
E. T. clu Pont d., W1
"a
R(" - The Norwich Pilar- a patente no 50.432.
1,:(..t rio, inc.
Nemours And Cnillpft ny.
ern,l) 11V.
N9 136.228 - Michelin a cie.
D• 11 de janeiro de 1988
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• As Rep tições Públicas deverão entregar Seção de Comunicações dó Departamento de
hnprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à publicação.

- As reelainaçõe.s pertinentes
matéria retribuída, nos casos de
érro ou omissão, deverão • ser
formuladas por escrito à Seção
de Redação. até o quinto dia útil
subseqüente à publicação no
•
drgão oficial.
•
• A Seção de Redação fruidona, para atendimento do-públieo, de 11 às 17h30m.
à
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ÕIÃRIO OFIéIAL (Seça.o. III)

E X 1=2 E-11D E _1\1 T E .
• QEPÁRTAMENTO DE ,IMPRIlISA INIACICNAL

....Janeiro de 1968 ,

.... As assinaturas vencidas.poclerão ser suspensas sem . prévio
aviso.

- Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a . renovação de assinatura deve *ser
amua oro ~aço oa oug ue-AGIU* •
CMEMIR ow sitcçÃo os ffen*c:20
Solicitada
com- antecedência de
J. B. DE ALMEIDA CARNEIRd
FLORIANCI:"-GUIMARAË
trinta 00)
- i
DIÁRIP OFICIAL
• Na parte superior do endeÇIIVÇXO
rèço estão consignados o número
latoactr. d.; púbIllektlagiai do *apeei tonto do o* oarta-enOnIto
do talão de registro da assinatura
Ministério
',haviam', do PreprIodado lindoatrlOf
e o mês e o `ano em que findará.
114 ONOCIONdlei gi do cory-arcip
OIRO& TM, GEStsts

ALBERTO DE. BRITTO PEREIRA

.
- •
'
Impresso _nas OriCIttèé do Departamento de Imprensa Nacional

ASSINAT1IRÁS -

•

- As assinaturas das Repartições Públicas serão anuais e deverão ser renoradas até 28 de *Fevereiro.

REPARTIÇÕES E PARTICULARES
FUNCIONÁRIOS
Capital e Interior i
- Os originlais, devidamente
Capitel e Interior;
autenticados, deverão ser dactio- Semestre
247Cr$ 13.50 ▪ A remessa de ve.18res, semNC4 18,00 Semestre
.
grufados em espaço dois, em uma Ano
NCr$ 36.00 Ano
Ner3 2700 pre a favor do Tesoureiro do De-

1par-ta:acato de Imprensa Nadoexterior:Exterior
:
• deventi ser acompanhada de
as emendas e rasuras serão tes.
.
NCr339.00 Ano
NCr$ 301)0 esclarecimentos quanto à sua aplisalvadas por quem de direito., Ano' ......
icação.
-; =MERO AVULSO
As assinaturas- podem ser
O preço do número -avulso figura na última página de cada I- Os suplementos às edições
tomadas em qualquer época do
exemplar.
dos 4c5rgãos oficiais só . serão remeano, por seis meses ott um ano,
O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr.§ 0.01. ados aos assinantes 'que os sp/iexceto as para o • exterior, que
se do mesmo ano, e de Ner3 0.01 por ano. se de AtIMS anteriores. l. **agem rie 400 ebt assinatura.,
'sempre serio ananis.
•
96 face do papel. formato 22x33:

N9 557.232 - Medial- DC/3 -1 P19 558.235 - Utinga - Inibo Via-1 749 55e.sss. - vaia Baatilleula
Union Chimigne" Chemiscbe Beduj- . ção Utinga Leda. -1 Classe .21.
Arriando P. .Peizere - Clame 33.
N9 558.238 - Marcia - Mareia - 749 554.419 --Irapersdk
ven -S. A. -- Classe 1.
13- Lu319 157./23 - Postado:rue - CCB Brinquedos Ltda. - Classe 49. .
zia Ana de Almeida - Classe 15.
uai- 41 249 555.446- Proeme - Premas
-- Uni°11-Chirnique ChemisChe '12c. 'o 5W1.23e -- Cimutra -- --Seilven S • a. - cias-Ie.!.
. . afê (*cinera Ltda. - Classe st. i ~ta de ~papada e )legradoi N9 .5é5.341 - 'Baleie/o - José dal-; &agia . lida.
N9 557.213 .-... Avião -- Indústr,a *
çarese 33.
Implementos Agrícolas Ima. - et - Classe 49.
N9
558.450
O Inani:do - InsN9 558.212 - Wagner - Incthatilas, ta-ate Oatmen- Clame
Classe 21.
32. Wagner
S.
A,
Classe
26.
'I
N9 557.251 - Dinamic - S A. N9 558.248 - São Carlos - Plás-. 249 558.451 - Neo Ph:azin - Pah
Alatrdso Sentiste Indeurtelas Gerais.- Uses São Carlos S. A- - Classe 28. tveo (g~la Comercio e IndfnUia
de Alfredo Martins remendes de prorrogaçáo da patente *DOMO Classe 22.
Indetna Clame
N9 553.247 - Renzo
2,r? 557.261 .- 111~3 ---, H1-1 e Comercio de Cebo Rezar adie
.
a9 5.329.
draubrits __Hidráulica Brasileira II-. Crawe 4..
N9 558.454 - leram:evito Cia. Industrial Brasileira de Cal- oaltada
Clame 11.
Ro- liessolotto - Classe 41.
N9 558.249 - Pisolac çados Vulcanizados - No pedido de N9 .37.271
legres -. Classe 1.
/vedo - treco
I479 524" - ltdrolindla InPMEringaçÃO da patente modelo In- knp. e Comercie Ltda.. - elege 48 N9 158.252 - Canartela - Tecidos
cuistria e Comércio gie Febras • Peldustrial n9 3.825.
- FtegiOre-ee eera exclusão de pe- 'Jananiiiia. Ltda. - Classe 23. •
trolandia
Clame 23. No pedido aos para polir e para limpe/raie
Diusepp.- Pavaretto
149 524.788 - Franga/Anela
N9 553.353 - ¡dar - Indústria de Preengolfinill
de prorrreemq e de patente modelo de No 157.341 - Manzile - Lev
a Ltda. - CUS$B 41,
_.elasPe RemPel N9
rtelaiiele5e5,
Mar -Ltdat'
.rolahas
s. A: Retifica de Matores e PailahoilL.
558.256
Retopel
358.021 - 113epra5e - Metettlrremes de Souza - No de Auto Pe ças - Classe21.
- Rep. de Máquinas e Peeas Ltda. ides Remire S. A.. Zaddetzta e Copedide de nrorregação da patente N9 557.350. VIU/ 13rasil - Casa - Classe
mércio - Chigee 18.
maiseio
efilidade 1.541.
N9 558.321
43ericla
Indttstria NO 558.024 - Mundison IBM&
sita/ Dread Ltda. - Classe 36.
Rectenr---in da patatilum
749 557255 -e Celan - Celan de Artefatos . de 'Tecidos e *nous ra e Importadora 'Musical do _Brasil
Luiz Cinivergovir Ltda. - 'Classe -13.! Ltda. - Classe S.
Ltda. - Classe 21.
Indtals~: de • Metais& Perfurados Comerciai
Tero 557,356 liffirdeevip ecesfei)- . 149 558.322 -. Belida - Indústria* 079 158-038 - .11aenaeur - 44UMoela S. - Nopedido de restem- çeies
Minfanstil Ltda.. - Classe 36. de Artefatos de Tecidos • -amuos re e ~enodara 361~ da Brasil
1.9~ 411.e/ui-me privilégio de InvenLuiz Chilvargues Ltda.
H. Lida. - Ceasse '8.
t-e-, 441.25717 -,-.Xincedo a restaura- IP 157.379 - Brome - Brome - 149 558.328 - Aço Rag -Classe
Mo Sag N9 558.439 - ledlaspain - °alumia
Indústria Meta14110m clas- Ltda. - Classe 5.
eão'21.
149 558.327
S. A. de Cassia - - Artefatos de Aidollado Ltda. TN.-Tatniel Derspany - )To seN9
557.381 - Brome - aronte - Cartonagem
S.
peei" de restaarecão da Palerdie Indústria
Itk de Carola Ltda. passe 11.
C163"
149 558.031 - Genial - Tapeçaria
CIAM 38.
priViliwolo 8" invenção n9 70.745 4-- se 14. Metalúrgica 1.1Ma.
Decoraçáo, Indústria e Comércio' de
•-•
Concedo retairivaçfm.
NO
558.328
Impermetex
InMóveis-astarados a Genial Ltda. N9 -57.451 - Solina° - &lição de- ~tos Plásticos 1111- Clame 40.
Indústria 4 Comércio de Móveis de dústria
FIPED-m•NTE'DA nwastopermetex
Ltda.
CIDASe
31.
Paro Ltda. - Classe V.
DE MARCAR
N9 558,930 - Santa Branca 149 554.332 Idek
nitielo Santa Branca S. A. - Clas34' 457-457 - anel - Beesi - CIXIICS.Elek Ltda. - Clasee 11. No
353.337
mamam
..Olae"
Revestimentos
Gerais
Ltda.
se
31.
i'GrUPo de Trabalho)
1L
NO 118.437 - Santa Branca - LaAgropastatil do aleito IAda. - Cias- raleio
Santa Busecii O. A. - ClasDe 11 de Janeiro de 1983
.
IndteMla se 21.
N9 557.482 - Bresser
se 49.
IP
558.353
Atargoes
de
Artefatos'
de
Meteis
Browser
Ltda.
Indústria.
Manias deferidas:
749 558.051 - Granja Mgralbe
•
i Comércio de CiOnSerSai • 31Prgova Mario
- Clame G.
de Azevedo Carvalho e Alber581.109 - Zaltar Znliar TU- 279 557.471- - Bebei
el Frio
. - Ora- - Classe 41.
ullarta endesirla e tirmaérelo Ltda. zwe "melem - Clame 1 0-• Be- 149 558.378 - Canado - Cega Ze- to de . Azevedo Carvalho - classe 19.
- cke 21.
glstre-ge sem direito de uso exclo-. aba aliZtle& Ltda. - Classe 41,
.149 558.052 - Setov
~lias
- 749 358.3'79 - Braccobll - Brema
& Cia. Ltda,
Classe 8. .
A/aterro - Inato alvo da palavra Frio..
. N9 561.1":
Labs; S. A..- Cias- 149 554.555 - P 3 Asepto - HesiNavsrre Ltda. - Classe 18.
3.
N9 558:108-- Ruletez ~Wein seNo•-iherápica
tei & Ole. CaliD3 Claem
Tecidos ~lex Ltda.' - 1.ass3
N9 561177 - Relln - Refhl - gie
149 553.059
Skn. - Skil Ocirp
149 555381 - laraccememilea
Comercial s. industrial de Perros IA- n°37.
f71asse '7. Iiiddntra
AnIZPsta
"Z9 ..558..330
l'ztn,•nthesdPire
IAM.
46.
A.
!uni" - Clame L
â
149 558.065 - ;Perigas - eterkeu
J. pea- ebia1‘,16' de Meveis e rneorscer
Permail
/49- 557.226
5" Vtt ;
Aneesta Ltda. - ("esse .40.
Breecocsellise•
fieveira e Indústrias Assereienn Vida
r,(lesse 25.
558
284
a
10.---rittiesápica
Laias,
.$.
A.
Clame
8 - Regi qtre-se e-1 Solene 'á
Tavoxy
'IkT9 557 231
("?.,Y-fe
• edes Rolárdia V da. eludi° de máquinas para lavar
•
Cie.

149 156.395 - Organon laboratciireg Ltd.
Prorrogação de patentes:
Porem mandados prorrogar 17.5 processos abaixo mencionados.
BUEM Produtos Ilediciansl 'Ltda.
- No pedido de prorregaçâo das patadas inodeio isclustetal us. 1.886,
1.887 e 1.809,
José Ribeiro da Silva - No pedido
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Janeiro de 1968 323

N* 565.145 - Maguary IndiU•
1411 557.222 - Foto Studio Miam! EXPEDIENTE DA DIVISA° DE
N' 558.067 - Calçados Orqul-Déa
tias Alimentícias Maguary Ltda. -•
MARCAS
-- Calçados Déa Ltda. - Classe 36. - Foto Studio Miami Ltda. - elasClasse
4.
N" 558.089 - Twin - José happa- se 33 - Art. 97 n9 1.
(Grupo cli; Trabalho)
199 557.228 - Café e Bar Arnês
asila Jr. - lasse 17.
149 565.149 - Maguary - IndusAldemar Ltda. - Café e Bar Algés Ltda. TART
N* 558.101
trias Alimentícias Maguary Ltda. •-•
Classes 41, 42 e 43 - Art. 97 n*1.
Rio.-11 de janeiro de 1968
Bernardo Gomes - Classe 11.
Classe 41.
557.282
Casa
das
Datarias
149
N* 558.103 - Pirattn1 - Aços Fi249 565.201 - Wilvic - Wilvic tu-.
Vivaldino
'Teixeira
Soares
ClasMarcas' deferidas
nos Piratint S. A. - Classe 4.
~ria de Auto Peças Ltda. se
8
Art.
97
n9
1.
AFP - Aqs Finos
558.l11
Classe 11.
N9 555.915 - Terna(' - Société
Clmse 4.
1Piratini S. A.
N9 54.206 - Sabrina - Itaiplast
N9 558.299 - Auto Peças Paraná Rhodiaceta - Classe 37.
- Indústria de Artefatos Plásticos
Aço,: Pim- -- Irmãos Nuk:tta Ltda. - Classe 21
N" 558.118 -• AFP
149 555.925 - • Estima - Ou.stav Ltda. - Classe 49.
-- Art. 97 11.9 1.
tini S. A. •-• ClaW 47.
Raab 8: Cia. Ltda. - Classe 8.
Italplast
N9 585.208 - Tutu
199 558.335 - Edificio ChaCara do N9 555.958 - Massarenhas - MóN' 358.124 o . - Donradina - Serra.Indústria de Artefatos Plásticos LiCarvalho
Sergio
Stephano
Chofi
ela Douradina Ltda. - Classe 11.
vela de Aço Mar-saranhas Ltda. - mitada - Classe 49,
Lido (..nrii -- Classe 33 -•• Art. 97 n9 4.
Lido
Class e8.
55' 358.131 .
N9 565.209 - Lolita - Itaiplast
199 558.377 - Bracco Industria
N9 555.999 - Mascurenhas - Mó- Indústsia de Artefatos Plásticos Li• • Classe 4éi
Chimica
--•
Bracco
Novotherapica
Lido
Lembi
Í.1111.
veta de Aço Mate-azenhas Ltda. - mitada - Classe 49.
N" 5 58 . 1 31
Labs. S. A. - Classes 1. 2, 3, 10 e Classe 17 (com exclusão de mata- Classe 2.
48 -- Art. 97 n9 1.
N9 565.215 - Agrofertil - Agroborrão) .
Ni, 558.13.! • PrrNin - Presin
249 558.063 -- Organização ContaE:afico:, •• Eletrótiass: Lifertil Indústria e Comércio e RepreApar
Mo149 556.000 - Masearenhas tai &asa(' - • Ameriio Pereira dos
sentação Ltda. - Classe 19.
mita:St - Ctssse 8.
de Aço MaScarenhas Ltda. N9 585.220 - Ponte Alta - Ma-• 558.13s - Iro/estilar -• Masa- :santos -- Classe 33 - Art. 97 /3 9 1. vela
Classe
40.
deireira "Ponte Alta" Limitada /ala r II e. est intentos e Incorpora1,1 9 558.120 - Comedia] e Menan556.001
Desfisa
Desiiss.
190
ções Isembill5rias Ltda. - Classe 16. fil Rodrint
te ,; - Comercial e Mer- Recuperadora Testa Ltda. - Clas- Classe 4.
149 585.222 - Porchetta - Giaeocantil
RodrIgues
Ltda. - Classes 8. se 24.
558.144
Paulibara
PaullN'
mo Cecchini - Chts-e 41.
11. 15 e 46 -••• Art. 97 n9 1.
bani Elétfica. Ltda. - Classe 8.
199 585.225 - Volante - Carmet0 •
199 557.263 -- Três Porqbahos com
N-' 558.121 -- Comercial Mercantil
N" 558.149 - Cri •so - Fábrica de
SasIt•laues • - Comercial Mercantil figura de Três Porcos - Pedro Ber- Ranucci - Classe 46.
Presos estas° Ltda. -- Classe li.
N 9 565.268 - Graciosa - Walter
tholdo & Filhos - Classe 41.
/4'.' 558.1(13 - Racing - Sebsing Padrisues Ltda. -- Classes 41, 42, 43, 519 557.267 - 4: "'utectic - Eutectic & Cia. Ltda. - Classe 4.
Manufatura Nacional Auto Peças - -14 e 48 - Art. 97 n9 1.
149 5115.698 - Tenlium - Produtos
N9 558.123 - Churrascaria Rio Welding Alloys orporation Clas-e 21.
Rocha Quirn!cos e Farmacêuticos S.A.
se 5.
51' 558.1d4 Sebrine - Sebrag Grande do Sul - Dulia Fereanda da
- Classe 3.
álanufaturs Nacionsl Auto Peças - Silva Viera - CS-essas 41, 42, 43 •3 44 Nr 558.808 -- \recatos - Labora- Art. 97 n9 1.
N* 555.'509 - Nocaute -- Nina
tório Lutécia S.A. - Classe 3.
Clas ,e 21.
149 558.128 -• ao. e Quitanda Nova
N9 555.813 - Soutiens Heluany - Gargiulo Nottoli - Antonio Pata O
Udeprat ••• Casnes
N" 558.181
adiantaria - Classes 41, Waldemar te Irmão Ltda. - Abdalia Sarhan Salomao - Ciascio e Rcnresettlacito Udeprat Itda. -•2,Olfato
se 32.
43 e 44 - Art. 97 n9 1.
Classe 36.
• Clas(a. 8.
Oralsone
Vitax
N? 550.448
149 555.818 - Avival - PanificaN9
558.135
A
Caçula
do
ratomais
F.:sport
• 558.18-, • Cre
S.A. - Classe 3.
(lora Avival Ltda. - Classe 41.
Bra-al da Cana do Mundo - Editora fadoe - Luiz Tabachl Flores de Cia.
ConForme14" 555.502 - Fermegin
IV 555.840 - Sizint-Cyr
Coniarcioe ilepaganda Eeacepro Li- Ltda. - Classas 11, 22, 23 e "8 -glii - Ferros e Metais Em Geral
Cl :oes . a: nt. - C 3a. Ltda - Classe 36
A
rt.
97
n9
1.
32.
Ci.
sa.
• mitsaa
37 •-- ,Tod-Phan
Laias- Para Indústria e Comércio Ltda. 54.034 - Rodoviário 5in-e...ui, N" 555.T:
- fs.
• 558.181 •-•
São Luis Ltda. - Classe 3. Classe 5.
• Alfredo 1/a ia-mi& -- Cesse 23 - •sterla
•-• Casse: 23
N? 555.503 - Aaropar Agropar
AsIxrit S.A Agre-Pecuária do At r íua Ia Ltda. N 9555.864 - Oax
x • 'mins' r- s,a . 97 119 1.
N'
es!
31.
Ci
s
.
sia 7/a1:1.- . Isase s s 1 . , u.. -•
Classe
• 19. •
:',59. 142 • ç :
Coal.;reio
SoN' 59 320 - Pmbleinaliea
N° 555.516 - S.staphy -- Fáa asp. - Cilien Carlo Ceisitto - -hW An mame Isskalon -.-Classe 43.
ss 5.:9.u:.
La Leoa ,,,;P.'"-.:•'•" Ciss• z• • 16 -• Art. 97 n9 1.
(lu Caixas de sla,i s i sa 's.:st-anej1 Iodas- brica
N' 5,39.711 - tejj
rii-1 de B , 1.. , : • D'otwell:rio 1-,t(-..t.• ,pule. " Ltda. 20.
1 9 -. Pireeto des P15.'Ssess
s7s 559. .3vn
Ltda.
de
tal
e
Climercia;
rF--i5.-5..' ‘•'"' n''''"' 1•"" -- Claro & Claro I tda. -• c•... - :: - ..,.... 98
Tis:rant
•Ces • .,• :Se
1.
a
•
•+.
3.
MC11:2.110 T:;,;('
-5,., a• cifae) • l: '4. $ ...! .... . i.tfY
Z:1 t • 19 - - Art.. P7 n9 1.
N : .:a.05 - • .i..;.. -.:..- . - cus t :sass7s.sr,- -• ••••snita tilaiSe.el -• AI-.
„
Ni
--vv.
7,1,5
e
C,!r.11111NtIO
(1,81:1:1:1
d.
ferida
:
•• I.
Awm.w. • (
stait '29
I ( i;; , ) inacsa
ss 32.
J , ,ao Pra nehsaa
o
• - Raul Tel.
N 9 560.638
i,58-1?5
-Psit-no
Come-se:si;
- Duo l‘laissati • Ma14'
rim"
ris eues
•
...
e . o r. ,..it :, -- i. 1..s,
.e'i Trs-,..sas
rn 1:10. - Classe 33 • -: •.
ria .1‘.1-=:"
N Q 5&'.639 -- Pint' t•z da História
:•1
Dr..
e •
2.•••
R.' 555.533 - Tatos • - P15.eit tens
I
e•
N ' -.58.01s
• " -1
• Podbol
• . ti
Eeins Inilas.ria e Comércio 1.5 da .1- Cia. :--- Cloves Prates - Cl.eese..32.
" A
Param'
•;1
Ttjtjev(ItnAdnt . Pacticinesõss e Dis -1 N';. 560.040 - Eitaraa - Aço Tossi- C.:12 se 2S.
frende-3o -••• cl • 23 tart• 97 n 0 IN • ma S.A •-• Cl z.s .- • 1 (cem exclusão
a: ••-• 11. Kc.-:aar 513.532 J Nua •- Nito Inustrlatia. • - Classs
!••rs. :1.
de ssina'sss. fanas targems. ól aos do
75,e e r..xporlação Lida.
Cias•:•
Si • 559.ael
Pferizia
linSara, tintas O surnizts).
se lá.
S,Nrs., te., 11•Quituta.. L 1 N- 500.647 - ÁMT - Moraes 011f•Savio
51 9 555.616 - • N• slea ich • - José
.' ''1•1
es 3 • - Vai Cl a Na MUS -- • , ise s. aia. Lie!a. - ela:;sc e36.
ene
lessvich -- Classe 42.
Com.:rck., ssr ( • tansa ial e Ind. A Csmpants.; 1
N • 5s9m.s ..) • V. • 11r
Mansur
149 533.617 - Atlitiaka
C.:sintabrava - Pausi- 531. 675
s 1
_
Pose fusos V tl:ss.
Tiiestrtsseo
- 9 -- 4C sia 101) ' ti c:une:da:Asa
CI:eati 14.
Jcsa niittat
s 32.
Filho - Clase
Sacis. 11.
ArmaN 9 535 520 - Natal 'reside - Na. 1‘1 ' i". 13 .5:77 .
N 559.0S3 •-• Illaussa - Paviatsn-lis " ,-.5 :4 0 as i,s - sua ri ja i.td.:/e,w.: ro..k..,
I
CP! el(:11 J'n 1 3.1 :S.A. -- Ua
vs....Yes:de Indústria Comercio e Re:
data Inatas:a Lida. - Cias ,.ee ia,
40.
prese
ettsçóes Ltda. •- Classe 31.
urael - Sadillas ar 533 1.23
5b9.0,4 • (lua-lei
•
V. r
N ' .563 5: *- 8-• Laboratório
• 535.6C0 - Itirsinstantsoup
r..1:
-• (1.1sse 36.
si. 49.
Rada Straass.
S.A.
-Classe
3.
rutin:4U(
'rer5nica
Birs Betelliesunas` Und Vermatn
N . * 559.090 • anted . ta - Anehieta
299 361.018 - E:a:h •- Roberto gesslisehaft A. 0. - Classe 41.
Es;tp•I:4•itiN
O
Cotv•r:(1
a o. EsportsSãO
149 555.664 - Fundes:o Fundssp
Classe 29.
1!•:sch Cnibh
Eads :s •c 7.
19. 551.091 - San Iziciro - Haat; - Comércio e Industrio. Ltda. -••.( rinee temn e igeliciss Fl
• 559 n92 -- Uch Prat -• -aba,
Classe 11.
• S: Cia. - Classe 38.
cum rir:
sie e Representação Ude Pral Ltda.1
249 555.689 - Laminas Ajas ! 199 561.102 -- IMolpec - Imolpee - Cas•ie 11.
N" 553.15,3 Dri.v.V..larie Indústria de 5.1elas, e Peças Ltda. - Sunteko S.A. Comérsio Importação
Sr: 559.127 --• amaro Araujo -• ,tio
r..xpOr1 ação -- Classe 26.
Classe 21
tussa A.aujo Cemereme Repres.a
N" 555.124 - • - Ouro Preta • N9 5.51.137 • Citsaval - Cibraval
N9 553.751 • - M. M. - Cia.
• ticao Ltda. - Classe 23.
Pecas Ar isticas e Confecções Ltda. - Comercial Esessilairtt de Vaiares. de ISIiiteracão Serra da Ist5eda - Rewal In• I N , 557.277 -- Dante Zanforlitt Com. Ltda. -- Claese ;'S.
N•
Classes 4.
ria 1,1 e: e las:tis-a Ltda. e • Ind. S.A - Dast:tua.
29' 553.797 - Fus i lamci N 9 561.140 - • Sincouro - Indúsn.9 6.
N 9 537.231 -- Naio Leite de Lima.
tria e Comércio Sincouro ttda. - nesata Minais and Manufacturing
N .- 559.113 Ogassavasa - CoasCompany - Classe 28.
undosa Csaesavasa Ltda. - Classe • N9 557.288 - Labss. Branova S.A. Classe 36.
119 555.910 - Ertel •••• Soeiété RhoInd. Química e Farmacêutica.
14 9 561.141 --- Gaer - Farsanteie.
a? 16.
ads. .. diacsfa - Classe 23,
149 557.287 - Labs. Branova S.A. trria e MetabirsJea (ases
Indústhia Ind. Química e Farmacêutica.
W? 559.101 - Peppino
N9 1555.911 - Ertel
Société RhoClasse 11.
1
de Calçados Peppino Ltda. - Classe N9 557.339 - Munhoz - Garcia
d • ass
Cl tr • • 14
O
DP
581.168
-.
iBratanund
Bras36.
14° 515.913 - Ertel - Soclété RisoCom. e Ind. de Metais Ltda.
laund Sociedade Brasileira Editetra 1'
N 9 559.189 - Itil - Oscan 3ornes
- Classe 37.
Propaganda
Ltda.
Classe
32.
149
557.380
Refrateo
Ltda.
Flori() - Classe 11.
N'. ' 581.92 -- Consultor Fiscal de
581.229
Polleraf
Stutea
Serviços
de
Engenharia.
1
9
N* 559.190 - Splandorin - CeraHisimis Alimentação e Saúde Públi25.
mica Splandorin Ltda. - Classe 15. 149 557.481 - Com. e Imp. Hidra- Pol i/Trai Ltda. -• Classe
ea -• Classe 32 - Dr. (3e1onimo AlN9 504.815 -- Ultravinil - Idov!
149 559.197 - Olveg - Olveg - leste Ltda.
IP 558.231 - Djalma Gonçalves da S.A. Tintas e Vernizes -• Class: , t •inst a Gomes.
tndústaia e Comércio de Óleos Ve- Silva.
(com exclusão de esmaltes. lava,. • !'01.426 - Ros-Baron - Mar.
ttetais 8. A. - Classe 7.
N* 558.271 Manca do Brasil - massas para pint a.'óleo de flui:laca .qu,• -(te Ous Baronian - Clame 254
Titulo de eatabelecimento defe- S.A. Ind. de Motores CaminhtSes e tintas em pó, 1quldsis. sólidas tal
149 861.427
Bia-Bla
Abr50
pastosas para n adeira e vernizes . , Kherlakian - Classe 33.
Automóveis.
rido:
149 557.220 -- Estúdio de Beleza IS N.589.187 - Elzio Joaquim da N* 565.042 - V. 'NI. I,. tannfit•- • N* 561.439 - Tragaria - Farben+
tórk? Farrra,s- ta .o hit•:ritse;onni ;fabriken Bayer Aktiengesellsehaft --•
Silva.
- Araujo & Lima - Classe 13
119 559.208 - Latirdes Souto Boca. B.A. --- Cir..sr4 .
•
07 a" 1.
l elawe 2.

- r.:,..é...if, __.

t% • -
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-

No 561.448 - Gestetner acatei- in 558.853 - Galeria Floresta -- 249 584.860- Esquadrias Perro liExpe.dienie da Seçdo de
ner Limited - Classe 38.
Brasil América Construções S.A. 1- mitada - Esquadrias Perro Ltda. .Transfesincia e Licença
561.449 Geetetner Clestet- Classe 33 (art. 97 n9 4 do
(Aia. 08- W 2 do C.P.I.).
ner Liralted - Classe 1 (com embuti° 149 580.583 - Aria-Itoset Cabelei- 249 505.995 - Banco dá Produção
Rio, 11 de janeiro de 1988
de esmaltes, lacas, óleos para pintu- reiros - Ana-Rose - Cabeleireiros Riograndense S.A. - Banco da Prora, tintas em geral, talco, thiner e Ltda. - Classe 33 (art. 97 n9 1 do dução ltlograndense S.A. art. 93 Contrato de Exploração de
C.P.!) .
Vernizes).
n9 2 do C.P.I.).
Marcas
149 581.454 - Popp - Tapeçaria 149 561.112 - Exposição PermaNome Civil Deferido
Popp Ltda. - Classe $4 (com ex- nente de Máquinas Agrícolas.ema
(Art. ip3 do CP/).
clusão da expressão "industrializa- - Classe 7 (art. 91 n9 1 do C.P.I.). 249 857.852 Guarapiranga Golf & Por despacho do Sr. Chefe da Seção dr).
249 561.254 Salão de Beleza Beth Country Club Guarapiranga Oolt ção foi mandado averbar o contrato
I.T9 561.600 - Silerapan - Labor- - Elisabeth (tomes Coelho - Classe & Country Chib (Art. 93 - n9 3 do de exploração da marca-liyocardon.
C.P.I.).
terapica - Bristol 13.A. Indústria 33 (art. 97 n9 1 do C.P.I.).
n9 251.215 - Ripan, 1i9 259.447 Química e Parmaceutica - Classe 2. 149 565.237 - . Museu Nossa Senhora
Eu0311011, n9 290.223 - EuPhYllin 119
Insígnia
Deferida
N9 563.024 - Saeta. - Sineta Grã293.044 - Riopan n9 299.561 - NeAparecidaCongregação
do
Sanfica Editôrá Ltda. - Classe 32 (com tissimo Redentor - Classe 33 (art. 97 .149565.121 - Conjunto os Uirapu- baeetin n9 304.34e - Thyreocordan
exclusão de agendas).
rus* - Nutre Pavoretto - Classe 33 n9805.3$3 - de rearledade de Byk1 do C.P.I.).
N9 563.907. - Kalendagraf - Ka- n9149
(Art. 97- n9 1 do
Gulden Lbmber -Cá( nalsthe Fabrik
584.525
O
Palácio
dos
-Pneus
lendagraf - Omites e afitara Ltda. - Pneus° S.A. Comercial e ImporGmbh, estabekeido em Alemanha, e
Classe 32.
• Expressão de Propaganda
em
favor de: LaUs. /37k Ltda., esta1
do
tadora
Classe
39
(Art.
97
n9
José
Costa
Mirou
149 564.034 • 'Deferida
.
belecido em São Paulo - Averbe-se
C.P.I.).
de Macedo - Classe 41.*
contrata de explonv:/.0.
- Mercado Livre de Au- N9 883.819 - Miss Bronze - Gui- o
X 584.021 - Golde - R. T. Goide 149 561.4.60 ~saindo
Por
despaèllo do Sr. -Chefe da AcExpedito Ar- lherme Auglístp de Vasconeellos. G.m.b.R. & Co, K. G. - Classe 21 tomóveis -ção foi mandado averbar o donCatto
(com exclusão de defletores devento elite da Silva - Classes: 21 -33 - Classe 33 (Art. 101 do C.P.I.)
de exploração da" marca Marie Brie cataventos . para veiculos em 8('-' (Art. 97 n9 1 do C.P.I.).
n9-257.870 - Te/As See, Brizard
149 564.370 - Esquina doe Estofatal).
Nome Comercial Indeferido . zard,
n9 264.519, de propriedade de Aforai
149 584.035 - Olheiro - Henrique dos - Casa doe Estofados Ltda. & Roger, estabelecido em
Vieira Albuquerque Melo - Classe•• Classes: 23- 24- 28 - 34 - 40 -N9 557.200 - Móveis Montagens e 13rizard
zard do Brasil S.A. (Licores), esta(Art. 97, n9 1 do C.P.I.) .
42.
Aparelhos Eletrônicos Estevão Gins- França,
e em favor de: Marte 134149 584.090 - Comi:11=U - Metalfeld & Cia. - Móveis Montagens e belecido-em
Nome Comercial Deferido
São Pau/o. Averbe-se o
brim Insiústria e Comércio S.A.
Aparelhos
Eletrônicos
Estevão
Commaltrato de exploração.
Ciasse 8.
149 557.758 - Indústria de Imple- feld & Cia.
N9 564.119 - Lebres Indústria mentes Agrícolas Ltda. - Indústria
Por despacho do Sr. Chefe da SeEletro-Mecanica - Labias SIA. - de Implementes Agricolaa Ltda. (Art. • .Extancias
ção foi mandado averbar o contrato
Classe 8.
23, 119 2 do C.P.I.).
Termos com exigéncias a cumprir: de exploração da marca Anneley U9
149 564.120 - Olirum • - Murilo
266.815, Pirniclis n9 2D5.323 - Dia149 557.809 - S.A. Mercantil Ter- 149 $57.756 - Armazém Trapiá Li- valo
Gabriel Bezerra - Classe 41.
n9 298.429 - Vau Loo 119308.604
tuliano remendes, - S.A. Mercantil mitada.
Oretria Gree,n n9 312.293 - Creme
149 564.128 - Multibox - Samuel Tertullano remendes - (Art. 93 - 149560.396 - Imobiliária Agro Pasdepilatório Artes Westerley 119 3131)67
Albano de Aratanha - Classe 40. 119 2 do C.P.I.).
toril Ltda. Impai.
paia/terias, estabekoido, em Argenti149 564.151 - Schwartamann - Indústria de Pianos Schwartmansi S.A. Ne 58.359 - Grand-Fibroso Ltda.
- de prepriedade de Sophie Dolega
..
Permatini
S.A.
Co149
565.678
-a
- merciai e Importadora.
Grand-rilmes Ltda. (Art. 93 - n92
na e Brasil, e. em favor de: Artes
- Classe 5.
149 564.223 - Nogos - Ciba So- do 0.P.I.).
We,sterlev Prrdutos de 'Poen S.A.,
N9 565;137 - Casa Mime S.A. - estabelecido
clété Anonyme (em alemão:. giba 149 561.238 - P-Nibrica de Aparelhos Comércio
em Rio de Janeiro. -a,
e
Indústria.
Aktiengeselischaft) - Classe 2..
Averbe-se o contrato. de expimaçao.
584.398
Indústria
'e
Comér149 561.225 - Fervia - remsela de Precisão "Pai:" S.A. - Fábrica - N9
Por despacho do Sr. Chefe da Sede Aparelhos ae Precisão "PAI' 8-A cio de Pescado Naita Ltda.
GMBH - Classe 8.
19 564.402 - Casa Laudares /Ma. ção foi mandado averbar .0 coa rato
-(Art.93 4
n2 do C.P.I.).
119 564.239 - Bic Borclin Hordin
de exploração da maios Mount Rape,
S . A . Indústria e Comércio - Clasregistrada sob o n9 327.695, de pro•
se 4.
priedade de Molmt Rope Machinery
149 664.254 - Viria Delmar - CoCompany, estabelecido em MUI,. e
mércio de Móveis Vina -Delmar Ltda.
em favor de: Mount RoPe Macliiner,
- Classe 40,
Ltd. eatabelecido em Inglaterra. 249 564.262 - Dialog - TelefonakAverbe-se o contrato de exploração.
Pricsson
Classe
8.
M
ii.briaget L
14% 564.282 - Lano - Lirto CaiTransferências. e alterações de
çaa"s Pinos Ltda. - Classe 38. •
nome do titular de processos:
149 564.296 - Gume - Gume . /r'SALVAGUARDA. DE
rs)(v s S.A. - Irmãos Comércio e
-rompi mandadas anotar nos . proA o- 'c -ItUra - Classe 43.
cessas abaixo mencionados as seguins19 564.375 - Renoir Compates transferes:leias e alterações de nora-'^ de Cigarros Souza Cruz - Clasme do titular de processos.
se
' ma na
RAdio.Simis S.A. (alt, de no
- Centena - Corring
expressão
Cadeado
de
Sete
Chaves
e'rs Wocks - Cistase 14.
T. 471.951).
./
561.386
Riski
Confecções
149
DIVULGAÇÃO14 9 1.004
Victor Caccuil 'Jr.. e Mauricio Cao94tda - Classe. 36.
P
cnn (transf. para seus nomes da
Meia
gistic
149 564.404 - Deflo
leva S.A. Indústilae Parmaceutimarca Dois Em Um n9 237.008).
Espólio de Fernando Minada&
c- .. - Classe 48.
(transa. pára seu nome da frase de
Kongeletor - Pas-e
N , -564.501.
propaganda Guia Moderno Para .•
eha-e Agosnot Ltda. - Classe
Mulher Moderna, tt9 293.769).
Preço NC4
(m-t'i exc'usão de chaveiros).-Endlider&Macias •
DP 564.612 - Rosecler
•
•
• s Rreect-r - Classe 28.
Termos
com exigencias a cumprir:
d
Indústria
149 564.620 ligael
Borraaliaria São Cristovão Ltda. -ia
d^ Produtos Químicos Brasiontiniea
(junto ao registro n9 213.141).
Ltda. - Classe 1 (coai exclusão de
esinaaes, goma-laca. laca, óleos Para
Lab. Ouldotti is Co. (junto ao ria.
'A . VENDA
pintura, Untas.. tintaras. tintas a álaistro n9 260.721).
cool, vernizes -e vernizes a álcool, e
Artes Westerley Produtos de Beleza
mansa à base de óleo 'Para Pintura)
S.A. (junto ao registro n9 279.04$).
GragOabarit
Indús149 564.621 - Litamina
E. R. Squibb & Sons Inc.. (Junto ao
tria de Produtos Químicos Bras/quí
-eillstro n9 348.722).
, Seção de Veideos Av. Roddgue g Akei, 1
-micaLtd.-Clse1(comxluJ. a P. Coats Ltd. (Junto aos ter"
de esmaltes.- goma-laca. laca,
s50
moa 759.695, 759.692 • 750.894).
óleos para pintura, tintas, tituras.
Agencia
II
MlaistirlO
da
Fazenda
..
•
Diversos
tintas a álcool, vernizes e vernizes a
akool e mansa á base de óleo para
•
Instituto Terapeutico adi Ltda.
Atende-se
a
pedidol
j
pelo
Serviço
de
Ru:abalso
Postal
pintara).
(Junto ao registro W 178.480). Arquive-se o pedido de, anotação da
Tirldo de estabeleci/ama> deferido
trans!, por falta de cumprimento de
Sai Brasília
wrigencla.
- Atro Aérea - Agro
119 512.990
Aérea
S.A. - Classe 3$ (art. 97 nú-. ‘Ni • sede do DIN
Standard OU Company of California (junto ao registro no 295.823).
mero
DUM& - D)iaraná
558.056
Nada há que deferir, pois o contrato
N9
le.• Representações Ltda. - Classe
Já se encontra averbado.
....•11~~~
83 (art. 97 n9 1 do C.P.I.).

ASSUNTOS SIGILOSOS
•

1.
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(Seçao III)

'..1'• 5a0.513 - 13: r e 1...1M-.
PA No
P:armorgr.11 Ltd.: :jante.; ao N9 589 210 - Artur da Cunha SoC , 1• )
Vol-ia Ltda. •- 111-• •, , ..- , 2-.:
raiva.
...rí) II ?! . - - A r• o: t. - • e :
Pir.ta.
-•.: 38 p-..ra par ';
v.:• n•!::,. Ari
coaT.N.::: • t • aite n.o Nc 50.218
Produçõts
1,..‘ :,t0.1443 --- :111. t.....:
N9 539.220
;
r
.
••-e•a••.::•.•
Cf.;a: reás o; M. u. • ( ie.
s 1. C,' !3 • rreto Ltda.
C a. lud. e Cum. Lir
.;.•
., st • ai.?
Gr:t" 1,.:-.1
t9.2`.••7 - F. s sia Guia dos; - P:ON'À'...,d. •:,.• 11:x , ". • ,.:• •,, s , ;. ',jillit0 :•
•0.
ai
. -a• 7 2 •-;
•'
Ir
onibas
- AllUAtiO
;••.: ? •••:• 1•• •••• t
• Péi :2:1111 ,111:11';';•:.J.
da Silva Rea • lia. • Clas•-... 32 - t:;i ••
•::
Q' 1
:-;') oZ,:).•,...,:: -- ....., ..,". I... 1 • 1.1::',1
cila publ"eatio em
1? 2, • .,..
L. ilza. -- Proz.:,I, .. ... na. c! tr.; • aa
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Ude.' Raphael Musetti S.A.- (opa- Banco FOrtugatis do Brasil S.A.
tição ao termo n9 817.819 - Marca:1 (oposição ao termo n 9 816.758 .
Nome: Com. e Ind. Caravela Ltda..
-ríaranhus Industrial S.A. (oposiBanco de Investimentos Financioçáo ao termo n9 815.395 - Marca:
na! S.A. (oposição aos termos:
Ua de ilhéus).
Sigla S.A. Equipamentos Elétricos' N. 792.587 - Sinai* de P.: F.. '(oposição ao Urmo n9 813.895 - Financiai.
Nome: Sigla Distribuidora de Va- N. 795.434 - Titulo: Financial.
lores Ltda.).
N. 795.436 - Titulo: Financial.
N. 795.439 - Título: Financial,
Espiro Ind. e Com. de Molas Ltda.
N. 795.440 - Titulo: Financial.
'(oposição ao termo no 814.740) N. 795.438 - Titulo: Financial.
Marca: Emblemática).
N. 795.437 - Título: Financial.
Plásticos Plavinil S.A. (oposição
N. 795.435 - Titulo: Financial,
*o termo n 9 812.373 - Insignia:
N. 795.429 - Título: Financial.
Emblemática).
N. 795.433 - Título: Financial.
N. 795.431 - Titulo: Financial.
Cia. Swift. do Brasil S.A. (o IN. 795.430 - Título: Financial.
ÇA° ao termo n9 811.593 - Sinak
N. 795.432- Titulo: Financial.
Rótulo).
Kibon S.A. (inda. AlIcenticias)
Inds. York S.A. Produtos Cirúrgicos (oposição ao termo n 9 668.042 (oposição aos termos:
Mias Remington).
N. 820.199 - Marca: 'Q.Pudlni.
N. 820.200 - Marc: Q-Flan.
• Companhia Swift do Brasil S.A.
rMarc:
ei:Posição ao termo n9 813.879 - •N. 817.132 - Marca:. -Ke-Limpa)
Emblemática).
Bernardo Golfarb (oposição ao
Banco de Investimento FMancional temo n9 817.188 - Marca: Mafisa
S.A. (oposição ao termo no 792.592 - nas c/asse: 8 e 34).
Insígnia: Financial
T. 792.590
Ind. Máquinas Lima S.A. (opostTítulo: Financial. T. 792.593 o) termo no 813.411 - Marca:
Sinal de P. Financial. T. 792.589 •
Witulo: Financial).
.
Casa Faliui S.A. Ind. e Com.
Maquibrás Máquinas e autPamen (oposição
ao termo: 818.805 - Mar-tos(piçãoatermo:812.46- ca: Doe).
Marca: Mac-Brás).
Renryo Doy e Batom Doi (oMiBanco Portugues do Brasil 8.4.
termo n9 797.318 - Titulo*
'(oposição ao termo n9 813.189 - In- cio
Nutrimentos Sumo).
sígnia: Emblemática).
Chocolates Kopenbagen S.A. (opoBrascola Ltda. (oposição ao ter- tição
ao termo no 789.711 -Marc:
mo: 815.141 - Marca: 33resooil).
-Dias Pastorinho S.A. Cora: e Ind. Dona Benta).
Refinaria Tupy S.A. (oposição ao
'<oposição ao termo 9 815.788 termo: 812.408 - Marca: Tupy).
Marca: Pastor).
Plástificio
Antonini Ltda. (oposiBanco PortuMe do Brasil S.A.
ção ao termo 119 788.186 - Titulo:
Toposidp ao -tkmo no 816.757
Super Marcado Palhaço).
Titulo: Caravela).
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Emílio Borla (oposição ao tanto
n' 787.725 - Marca:. Cabo -Flux).

zopan.

no 822.288 - MarcestA

panhia União dos Refinadoree
Maroto Umeda (oposição ao termo deCom
Açúcar e Café (oposição ao térmo
n9 816.742 - Marca: Caninha
Tar.
no 819.155 - Marca: Café
taruga).
Inda. Vilares S.A. (oposição ao Ottaviano
Ryan (~içãd ao tertermo n9 815.105 - Insígnia: Telea- Mo
n9 820.577 - Titulo: Casa Roma.
tlas).
S.A. Fábrica Camelo Ind. e Com,
Fibratana S.A. Usina de Tambores de Calçados- (oposição ao termo no
de Fibra (oposição ao termo ao 820.967
Marca: Camelo Júnior..
810.561 - Marca: Fibraton).
T. n9 820.968 - Marca: Camelo.
Rhodie. Inda. Químicas e Testeis T. no 820.959 - Marca: Camelo. T. •
S.A. (oposição ao termo n 9 819.935 a9 820,970- Expressão de P.: -*
- Marc: Mirafla. T. -n9 819.937 - Camelo Sempre Presente).
Marca: Mirella. T n9 819.938 - Inds. - 1310-Quimicas Micsol Ltda.
(oposição ao teimo n9 821.217 Marca: Mirella).
Marca: Neo-Maizon).
~tete. Ith-odiaceta (oposição ao Minastex Ltda. (oposição ao terUrino ar'819.532 - Marca: Zagal). mo no 813.893 - Marca: Idinastex).
En1Prása de Transportes Asa Bran- Perfumes Malibu Ltda. (oposição
ca S.A. (oposição ao termo número ao termo n9 798.685 - Nome Com,:
815.504 - afama: Emblemática. T. Signo Ltda. Com e Representaç5eál.
no 815.505 - Marca: Emblemática),
Jolimocie Roup as S.A. (oposiç.g
Gauanbara S.A. Com. e Ind. ao termo n9 799.388 - Marca:
(oposição ao termo no 818 - Titulo: Voce. T. n9 805.433 - Titulo Ipanema Modas).
Fornecedora (.ivanabara)."
Perfumes Manhã Ltda. (oposição
Cate° Casa de,Tecidos Ltda. (o2o- ao tèrmo: LadY's and Gentleman's.
*lição ao termo 31 811.093 - Nome T. n9 811.099 - Sinal de P.: The
Comercial: Calteo Ind. e Com. Gentlemen).
S.A.).
Jolimode Roupas 8.A. .(oposição
Militar Ind. e Com. ELA. (opM.- ao termo 818.789 - Titulo: 3::dy
Ção ao termo n9 821.488 - !Titulo: Modas).
Quiinioterápica Brasileira Ltda. 'oposição ao termo n9 813 - Marca!'
I~a Ind. Paulista de Máquinas Reglovis).
Ltft (oposição ao termo n9 814.481
- /Área:. 'paras).
Abreu Loureiro e Confecções -• A.
(oposição ao tãrmo n9 807.370 Cia.- Brasileira de Roupas (opo- Marca:
Galo de Ouro).
sição ao terra° n9 818.3435 - Marca: The Seven-17p'
COmpany (oposição
Discai).
ao termo n9 812.849 - Marc: Tupi.
Ccialfeecks e Beneficamento de Te- T. ii9 813.428 - Marc: Sete Estrelas.
cidos Ltda. (oPoal9a0 ao termo: tr? T. n9 813.742 - Marca: 0-01).
Rio 11-1-68.- Assinei e encerre,
813.875 - Marca: )Lati-lCor).
Laboratecio Orces Ltda. (~00 45 laudasi - Ndtore Moita net"
ao termo n9 656.523 - Marca: Dia- Diretor do S. Documentação.
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MARCAS DEPOSITADAS
p

us;!caos tens de :cerdo com o art. 109 e sena parágrafos o cpdigo da Proprieuseir trio:melai

TS-11Ms)S 1JEPorTADO6'
SO-10-1907
N •• 829.707

Ei

iáLu1Jtáriu4 pão

insta:ações
ware;

8:.*.) 973

Nni

¡Debito:10S em

classes
Clas.se 17
!Artigos: -Artigos. máquinas e Instala••
PANIFICADORA ,
ções para escritórios e desenho, não
BarrArz,
tecluidos nas classes 38 e 40
Classe 25
NOVA
Arer.cos: Imagens, gravuras, estua-,
Rerp.cret.tc: Armando Boaretto
estatuetas, estampas, manequins e
Local: Paraná
anillogra.. Quaisquer obras de pinClasse 34
tura e escultura, não - incluídas em
Titulo
INDEPENDÊNCIA
• outras classes
N , 829.768
Classe 35
Artiaos: Couros e peles preparados
LTDA.
liou não. Artefatos de couros e peles
i Mio ineluidos em outraif classes Requereute: PanifIrstdora Nova InClaase 43
depi:ndéncia Ltda.
Artigos: Sementes e mudas para a
Local: Pernambuco
horticultura e a floriNome de Empresa
Industru Brasileira
! agricultura.
-_
a
!'
. cultura. Flores naturais
.
N( 829.787
Requerente: Helio nanem, Nteineire
Ns. 829.779 a 829 781
Requerem:c: Armando Bometto
Local: Gua na lia ri.
Local: Paraná
Classes 33 e 3t;
Classe 38
Titulo de Estabelevitassito
Ardeu*: Calçados para homens, se- 1
Nu? 829.79::
;Per SaWanit0
nhor:us e crianças
—
N” 829.769

Meu

PALã

hutjti

CALCADOS usa:

UNA avaÇEllL
Re(e . erriite: Messf & Cia. I,rcia
Local: Paraná
Class: 30
Frase de Propmanda
•
•
829.770

ELDORADO
PROPAGANDA

Barra cão

illecits:reitte • MilIlleipk) de Joinville
INDUST RIA "AS'I`EillA
Local: Santa Catarina
1•
Classe 32
Requerente: 41.1s,,i, Pereira Franco
lArtigos: Jornais, revistas, e publicaLevar,: Guanabara
içõea em geral. Albiw.s. Programas
classe 8
.radiofônicos. Peças teatral:, e eineArtigos: Di2C0t, cravados
;
•
inatográ ficas
829-.788
Cla.sse 38
Artigos: Cartões comerela.s e de visitas. cheques, duplicatas. envelopes
da qualquer tipo, etiquetas Impressas,
PE CE
faturas. letras de cambio, notas pro!etaissortaa. papéis de eart:.. recibos e
P RODU ÇOE S
rótulo!: .
LTDA.
Requereute: Helio Raposo No. n-ire.
Classe 50
Local: Ouanabaca
1 Artigos: Exposição e promoções de
vendas (serviço dei
Regi 'creu ' .7. Peca Produções
Classe 36
Ltda.
Artigvie: VegtUárt0 cill tV•1141
N" 829.782
Local: i ltio de Janeiro
Nn 829.793
Nome Cour:retal

O RADAR "SUL FABRIL"

zkr.s.,”.7.39

Ateauereme. Eldon . cis Propaganda
Req:usrente:
Sn!
5. A.
Ltda..
Local: Santa Catarina
Local: Santa Catarina
Classe 32
Nome de Empresa
Artigos: Um Jornal Impresso
.
Ns. 829.771 r: 8:2.778
—
• • -• •e 829..794,
Ns. 829.783
•

UIDUSTRIA BRASILEIRA

Requerem : Municipio de Joinvil e
1.ot-til: Santa Catarina
Classe 11
Artigos: Fortamentas de tOcia c- pede, (exceto quando partes de maquinas. • ferragens e cuir•laria em •
geral. Pequenos artigos de qualquer
metal quanda não de outras classes
Cia5:k•

ti

Arti g os: •oalheria e artigos de metais preciwcs. semipreciosos e suas •
Imitações. usandos corno adornos e
não incluída . em outras classes: Ptduas preciosas trabalhadas: e suas
ituisações •
Cliese 14
Seul:ais: Vidre. eraatt e seus atleta:os não mrudv em outras classes

NU 892.794
D ES T UR

C ON SUL H I T PARADE

da Orquídea
Cassas: 23 e 45
• F• rase de Pioi:asanda

TATT=.

Requerente: Jarbas Santos Toledo
Estabelecido eia: Taubaté
Classe 33
Título de Estabelecimento

Requerente: . J. Pece Produções
1 Ltda.
Local: Rio de Janeiro
É
Requerente: islunielpio de Joinville
Classe 50
Local: Santa Catarina
Artigos: PreStação cie serviços :ela
Classes: 33 e 45
cionados com diversões em geral, esFrase de Propaganda
pecialinente de serviços empresariais
Clasaes: 33 e 45
e de produção e pro gramação de exiTitulo de Estabelecimento
bições artísticas , encenações, repre•entações e espetáculos teatrais, rdN .• 829.785
nematográficos, de ráctin e de
• televisão
1n19 829.790-

Requerente: Mniuciplo
Classe. 15
t sts te, ti • csrtunica I porLocal: Santa Ca.a,.ina

fa i.ans a.
ra vidrada e ou•rest, para uso va ro, adórno, fins •

BA TE

Fender-Fula Nacional
nas Fiares,

fenaar-festa Nadou'

AUTO ESCOLA

Requerent s : 1 inter Americana de
Publicidede S. A.•
'meai: Rio de Janeiro
Cla s se 32
Ar
rre:rania radiofônico e de
. televiscio
•

Requerente: -DESTUR" - Desen.
volvimento e Turisaie Ltda.
Estabelecido em: Santos
Classe 38
Artigos: Marca a ser asada eu. papéis de correspondência, tsil papeie
de contabilidade, bilhetes de turismo
e passagens sèreas, rodov,arizu lerroviárias e marítimas
ar! 89).795

PER ES FAVORITO,
Industria brasileira.
Requerente: Benedito Peres

Zababolasida ess: 8o Paula
Class* 41
ialljoet Macanle RDA 14"

326 Tárça-W . e if

trials e de equipamentos industriais - Impermeabilizantes - impermea- Instalações elétricas - instalasaes bilizantes para construções em ligaitécnicas e serviços de metalurgia - do ou sob asaras formas para revestimento e para outros fins na
engenharia e construções
construção - ladrilhos - lajes Classe 11
INST ITUTO BRAS I LE IRO
Artigos: Ferramentas - ferragens massa betuminosa para enchimanto
de metal e seus artefatos - para- de juntas de dilatação á quente pafusos - arruelas - dobrasiças - para uso nas construções - massa
PARA DEFEtAD A VIST4C
tubos de metal - conexões - trilhos grafitada - massas para revestimentos - material isolante contra
fera:ilhas - pinos - brocas
Requerente: lacrton Públiciasde S.A. alavancas - suportes -,alscates.
frio e calor - pisos - produtos
"
Local: São lauto
arcos de pua - bigornas a- correntes betuminosos para uso nas construClasss 33 - quadros de meta/ 2 uniões - si- ções - reboco em pa aestiztado para
Título
tuações de metal - telas nletalicas revestimentos de barra lisa e estue vasilhames
ques lucidos
revestimentos NB. 892.797 A áJ.,C)
Classe 5
jalos e tintas para construções
Artigos: Metal branco - metais • a
•
- Classe. 1
anti-tricOes e metal patente - aço . Artigos: Abrasivos químicos - abalumiais
alpaca
bronze
sorventes - adesivos quimicch
chumbo - cobre - estanho - ferro amaciantes
emolientes - enadsio- gusa - niquel - latão - zinco nantes. - mastigue 'betuminosa.. - metais para ligas - todos os produtos químicos adesivos para conmetais acima da em bruto ou par- creto - produtos químicos impers
cialmente trabalhados - usados nas meabllizantes e isolante - usados nas
indústrass -- podendo ser em 'barras construsões para revestimentos de
IND. CRU,.
- em chapas - em fõlhas - em fachadas - produtos químicos para
massa - .em -lingotes - em tio e preservação de tintas e argamassas
vergas- - em' tiras - estampados - - produtos quimicos usados tas -asforjadas .- modelados - torneados gamassas e nos revestimentos plas- perfilados e eletrodos tificados - removedores e secantes
. ES. 829.805 A 829.807
NS. 829.811 E 829.912
9 a32.706

N

Requerente: Cia. Industrial de plásticos CIPLA
Local: Santa Catarina
Classe 8
Artigos: AdaptadoreS - diafragma
- duchas - torneiras de. estupras:ao
- Tubos "concluas"
•
Classe 11
Artigos: Argolas para guardana pos e
similares - bacias - baixelas baldes as bandejas - bebedouros
- bules - canecas - chuveiros comuna - Colheres de mesa - coaraies - conexões pais encanamentos
- confeiteiras - coma - -agua,
• caos - suais - garfos - jardineiras - jarras - jarrss - latas latões - lava-dedos-d--mesa - leiteiras -• linguetas - luvas-não sendo parte de máquinas - luvas para
bombas dagua • - mangueiras marmitas - manteigheiras - paliteiros - panelas - peneiras - pires - placas - potes- - postes pratos - queijeiras - raladores aalos - recipientes - regadores • redomas - reservatórios - rolos saladeiras - saleiros - salvas ,tachos - talhas - talheres tanques - terrinas - tlieNts - tra
vasos - xí--vesailhm
caras - serviços para ea f é -* serviços para chã - porta-copos - portagélo - porta-frios - porta-jarros
posta-soias - parta-pão - porta-toalhas
Classe 16
Artigos: Tubos de uso exclusivo em
construções -' tubos da ventilação
•
em edifícios
829.800
N9

51181.)&5(:)I-A
INDUSTRIA BRASILEIRA

Janeiro' ele 'Jatai
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ilioeSTala -111tkettffilta
•
ReqUS:enter i LillUm S. A. - Indústria de Linho.
Estabelecido em: São Paulo
Classe 23
Artigos: Tecidos em- geral - tecidos para confecções em geral - para
tapeçarias e para artigos de cama
e mesa - algodão - alpaca - cãnhamo - cetim - caroã - Casimiras - fazendas e tecidos de lã em
peças - juta - jersey - linho nylon - ramas- rayon - seda aatarai - tecidos plásticos - tecidos
Impermeáveis - tecidos de pano couro - veludos - fios acrílicos e te•
cidos . sintéticos
•
Classe' 24
Artigos: Artefatos 'de algodão nylon - plásticos - cânhamo caroã, - juta - lã - linho - paca,'
paeo - rami - rayon a- seda natural e subas fibras alamares bolsas de tecidos para senhoras bordados - cordões - cadarços - coberturas para objetos fabricados de
'tecidos - debruns - etiquetas entretelas - fita - franjas - galões - montas - ombreiras - passamanaries - palmilhas - rendas redes - sacos e telas para bordar
Classe 36
Artigos: Bonés - cuecas - ceroulas - chapéus - coletes -- casacos - camisas - calças - blusas
- gorros - pijamas - capas a
-meiasntrophmens e meninos - paletós - sobretudos - soutiens - e vestidos
N9 823 e08

z

•••

ARCAM:ri!'

tridiietria Brasileira

Requerente: Quartzolit S. A. Materiais de Construção
Estabelecido em: São Paulo
.
Classe 1
Artigos: Abrasivos guimbas - ab'sorvente,s - adesivos químicos, amacientes - emolientes - emulsionantes mastlque battuninosos - produtos químicos adesivos para conimpescreto - produtos meabilizantes e isoante - usados nas
construções para revestimentos de fa•QTLART-ZOL
chadas - produtos químicos para
Indústria Bratileirt
preservação de tintas e argamassas
- produtos químicos usados nas arRequerente: Quartzolit S. A. Ma-, gamassas - e nos revestimentos P las
-tifcadosremvdosecant
testais' de Co/st:ação
- Estabelecido em: São Pauli/
Classe
16
Classe 1
Aditivos para concreto Artigos: Abrasivos químicos - ab- Artigos:
argamassa --, argamassa adilais& sorventes - adesivos • químicos '- cal
- chapas isolantes - cimentos
amaciantes - emolientes - emulimperzneabinzazites impermeasionantes - !antigas betuminosos - -bilizantes
parai construções em liprodutoa químicos adesivos para con- quido ou sob
formas Para
creto - produtos químicos impes- revestimentos outras
para outros fins na
meabilizantes e isolantes - usados construção - eladrilhos
-- lajes nas construções para rsvestimentos de massa betuminosa para enchimento
de
fachadas - produtos químicos para juntas de dilatação à quente para uso
preservação de tintas e argamassas- nas construções - massas grafitadas
- produtos quanicos usados nas ar- - massas para revestimentos - magamassas e nos revestimentos plasti- terial isolante contra frio e calor ficados - removedores e secantes pisos - produtos betuminosos para
Classe 16
uso nas construções - rebôo° em pó
Artigos: Aditivos para concreto - destinado para revestimentos de barargamassas - argamassa astaltica - ra lisa e estuques lúcidos - revescal - chapas isolantes - cimentos timentos - tijolos e tintas para
- impermeabilisitates - impermeaconstruções
bilizantes para construções em liN. 829.517
quido ou sob outras formas para
revestimentos e para outros fins na
construção - ladrilhos - lajes ST
Massa betuminosa --para encbitnen.
to de juntas de dilatação à quente
Indústria
Brasileira
para USO nas construções - massa
grafitada - massas para revestimentos - material Isolante contra Requerente: Silvio Behniro Edueta
frio e ealor - pisos -- produtos be
Estabelecido em: São Paulo
tuminosos para uso nas construções
- Classe: 36
- rebSco em pó destinado para re- Artigos: artigos
de ves‘ tuárias e rouvestimentos de barra lisa e estuque
lúcidos - revestimentos - tijolos e pas feitas: Blusas, casacos capas, cintintas para construções tas, calças, camisas, camisetas, cuecas,
gravatas, jogos de lingerie, meias,
1415. 829.814 E 829.814
maiôs, penboar, pulover„ pijamas. roapão, aborta, soutiens, uniformes e vestidos
K A .8 T Z .0 l• I e
•Indústria Brasileira
N. 829.818

Requerente:" Quartzolit 13. A. Materiais de Construção
. Estabelecido em: São Paulo
.
• Classe /
s
Artigos: .abrasivos químicos - absorventes — adesivos - asnacinantes - emolientes - einuisionantes
mastigue betuminosos - produtos
qufniicos impermeabilizantes e isos
lentess - asados 'nas construções para -revestimentos de fachadas - produtos químicos para preservação -de
.k 33 O .IT
tintas ..e argamassas - produtos quiIndústria Brasileira
talcos Usados -nas argamassas e 'nos
INDOsTain emAsit.e.ips,
remorevestimentos platificados
- vedores e secantes
Requerente: - Quarbolit S, A, MaClasse 16
teriais de Construsão
1141querente: idetalmi canisa S. A, InArtipm: Asiitesos para concreto - arEstabeletiao em: São Paulo
dústria e Comércio
.
gamassas
nrgamassa
esfanica Classe 16
Estabelecido em: São Paulo
Artigos: Aditivos para concreto s - cal - chapas isolantes ciMentós
Classe 50
eabilizantes ---'impermea'Ertigor Instalações e montagens argamassas - argamassa asfaltica - - imPerm
chapas boiantes - cimentos bilizantes Para contrações em 11"
fie zakeleas — da annum judas- cal

Laticínio Josino Dias
LIEM
Moreira Ltda.
ps ano
INDISTRIA
Local: Minas Gerais
Classe 41
Artigos: Manteiga, queijo, creme de Requerente: Linum S. A. -e: 'Inleite, requeijão
dústria de Linho .
Estabelecido e,m: São pauto
NS, 829.801 A 829.980
Nome de Emprèsa
1413. 829.809 A 829.810
Requerente:

quido ou sob outras ionizas para roo
vestimentos e-- para outros fina tê
construção - ladrilhos s- lajes asi
massa betuminosa para enchimente
de juntas de dilatação tt quen% para uso nas construções, massa gram.
fitada -a massas para revestimentos
- material isolante contra frio •
calor — .pisos — produtos betungX10005* para uso nas construções
rebóco em p6 destinado 'para revestis
mentos de barra lisa e estuques -láeidos - revestimentos - tijolos* •
tintas para construções
NS. 829.815 E 829.816

-CÂRC4RÃ.
Indústria Brasileira

,

Requerente: CotOi - Cia . To:til Agro
Industrial
Estabelecido em:. São :Paulo
,Classe: 23 .. '
Adagas: tecidos em geral. tecidos para
confecções em geral, para tapeçarias e
para artigo.s. de capa e 'ileso: Algodão, alpaca, cânhamo. cetim. 'caroá. casimiras, fazendas e tecidos de lã em peças, juta, jersey, linho. nylon, perca-lias. rasai, imitou, seda natural, Maks
plásticos, tecidos Impermeáveis, tecidos
de pano couro, tecidos sIntésticos e
yeludos ,

DIARIO OFICIAL (Seção III)
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J4S.

829.819 e 829.820

PEEIR
pousai*

1%

1Ssaa S. A . Ad.-stvos

N.

,do m:
0.tsse:
:

l•

C: s

-4

4.

Indúati'j

9 ilira

àtt pare • iint..nze pr•
Cola animal e e tietal em
bfuto p;ircialmente prep. ".`ickh g ° 111 ' 1 Requerente:
Co ‘ k
em lio utu on parcialmente ',repas:idas.
L:d...
extratos oleosos. resinas k getais, res.EstabelecSio in Ssa P.ado
cèra.s vagena 's naturais. seivas.
Cl asse: 4 1
s
xistos
tais abrasik-us em bilro
Artigos . is s's abstida:.
• • Cl, ; .1 t,

•

N. 829.82I

Só BOM BRIL TEM 1001
UTILIDADES
S.A. Indústria e
Comércio
Estabelecido eras São Paulo
Classe: is • . - Prase de Propaganda
- -•
N. 829.822
R, quer, n:.. Bril

li O .en O A
Inchí ria Brasileix'a
rent e. Plújticos MoSsca Ltda.
Estabelecido ema São Paulo

Classe: 28
rt s: artefatos de material plástico
Argolas, armações para
P
aconclie 'A.:mento de alimentos, copos.
colheres .c' tinhas, embalagens. enfeite para automóveis, guarnições para
objeus. laminados de plástico, lancheiras. siladus, revestimentos plásticos, tubos plástisos. tubos plásticos, vasilhames de material plástico, colas, pastas
acksis as e tintas não incluidas em outras classes
- • • _

• 1.,,,;•!.• • 11 • : i •:... •t . Are: Inzlúst ria e Co-

, a :s. iii s• 1.„! .. •":,....i:N. baraticistas, carropatis idas. ,rssul. treststalina. creosoto:
•de • odoraits., des;nie ia 'lies. de fumadores: :stern) na :ores de pragas e hervas
daninhas. esterilizaates. embrocações
1 paia anarrss snxerius: farinhas de ossos, feri iliz.iiwia. festa tos. formicidas,
NS. 829.327 a 329.530
lumigantes. tbna icidas: glicose para
fins veterinários, guano; herbicidas;
iddu. insetiCidas. insetifugoa; larvicidas:
das medicamentos
para ani,
a ierobici
mais, aves e peixes; óleos desinfetantes
e veterinários; papel mata moscas. petróieos sanitários e desinfetantes, papel
fumegatório, pós inseticidas, parasiticidas, fungicidas e desinfetantes, preparações e produtos . inseticidas. gel miciIndústria Brasileira
das. desinfetantes e veterinários: raticidas, para fins s..eteri nárico; sabões veterinálica e desinfetantas, sais para fins
Requerente: Alba rus S.A. — Indús- agrícolas. liort:culas, sanitários e vetes
tria e Comércio
rinárica e desinfetantes, sais para fins
Local: Rio Grande do Sul
para aves e animais, venenos contra
Classe: 5
Insetos. .1sintais e hervas daninhas
Artigos: Aço, bronze,
metais brutos,
N. 322.834
cobre, duraluminio. es'anho, ferro, metais laminados, manganês. mercúrio, ligas metálicas. níquel. couro. aluminio,
chumbo. latão, zinco. prata, platina c
soldas metálicas
Classe: 38

Wrigçração
3 irmãos
-

ár

Arcintan

ester

d .: 5,i limpreadi...•
r:entoa Ltda .

Estabeles ido em: São Paulo
Titulo
—
. . de Estabelecimento
N. 829.825
BR

AÇA . E

N•

Indústria Brasileira
Re-guri

(riais
N. 8.1 0 . .5 IS

ámt.ts dr ::1,....,.¡:.1. s .• p.tra fins SP Ilitá Irio . .. agua ./N I ...; .,1.-..:I. apanha mosca e
inset. is ( de (mata e ps pal ou papelão) .

Artigos: Blocos para anotações, blocos
para correspondência. blocos para escrever, cartões em branco, cheques, diiplicatas, envelopes, faturas, carteies de Requerente: Refrigeraçao 3 Irmãos
Ltda.
visitas, cartões indico, etiquetas, notas
Local M. Gerais
fiscais, notas promissórias, papel carta,
Classe: 33 — Titulo
papel para escrever, promissórias em
branco. recibos em branco. "a% de te. 829.835
legramas rótulos da papel, cartões de
N. ...2n . 823
Identidade
Transportadora vaie do Sol
Classe: 32
551',DE JX) :3 MUNICIPIOS A rt:go:.: l'olhctos iulpressos, jornais. Indústria :e Comércio S. A.
peças cinenintogra ficas, programas de
•
PAULISTAS
rátl'o. prograni;:s impressos. prospéctos
impressos escr:tos. publicações impres- •Requerente: i ransportadora Vale do
Sij o Paulo—Capit
sas. rav'•ans impressas. roteiros Impres- I
Sul Indústria e Comercio S.A.
sos de filmes, scripts de televisão, caN . 829.1i36
r.•In • . Per. . -v Sá Emprendi- tá!ogos. folhinhas impressas, programas
(amuo Lula .
de telsva . a propaganda unp, •essa eaEst Ii.i, :cio , ou: S;,.) Paulo
. 't
1
Classe : 5
C.;asse:
25
Tiodo de estai...leen:ten.°
II
Artigos: A,„ões, apólices, cartões pos.
N. '.824
tas, I'
cartazes. clichês, letreiros,
figuras. pri:néis. taboletas, placas para
Indústria e C.ontércio Ltda.
residèncias, projetos e desenhos, sélos,
Local: Rio Grande do Sul
multas,
plantas
de
obras,
fotografias.
'Classe: 50
ENTRO ros muno/nos'
gravuras, diplomas. estampas
Ramo de Atividade: Serviços de enPAULISTAS
genharia
N. 829.831
Sio Paulo—Capital
N. 829.837

R !,

piorar com ss:s s c representações, exara
I cer a iniportasso e exportação de I'llá4
quinas e produtos siderúrgicos e nietaa
:úrgicos .p. • .' . • It::, fazer parte de outra.,
sis cor .1cri • a iN ou ilidiu.
stx nat. ai s.

el..i .. ..., .. 2 t..cm),...1 n;:ns I .: j . : .
1 :K.:I ";;.`m Pauto
. t. i.: ,,e 2
;Arti.. 1 0:: A.I.:.:. á.:,10S. sAnaárkm.

C0

!

!Dt

N ,:
inelasr;a Tsranneira

!empreendimentos Industriais, administrar
quaisquer bens imóveis. Ou móveis, eK4

1
I
1

•• •

•

14. 829.833

Classe: 41
Artigos: azeitonas, bananadas, carnes
em conserva ou não, cerea1s, condiustntos. doces .extratos de toma •e. frutas
secas e naturais. geléia?. goiabada, gorduras, laticínios. le g umes. linguiças. palmito. patês. peixes as, ,saiserva uu WS.)
‘• refeições egla
pickles ,para

Janeiro .de 1968 329

t Cutonifisio da Torre S.A •

Local: Pernambuco
Classe 22

Artigos : Fios de algodão.
;filham o.
IndUstrie Brisiteira
celulose . uta, linho, lã. fios plástsco s,
fios de seda natural ou rabo para te12.•allettlitt
. A &Nal Indústria e selagem, p ira bordar. para costura.
tricotagem e ssra ero-hè fios e linhas
Co re,'•rcio
de toda esp.•:de
Estabelecimento em: São Paulo

INDAC

•
Requerente:
Industrias Metalúrgica*
Unidas S . A . 'musa
Local: Colômbia
Classe: 11
Artigos: - Ferramentas de nada espSa
cie. cutelaria em geral e outros ar.
tigus de metal. a saber: alicates,
váncas. arma k cies para óculos. amteMs
argolas. aldravas. armações de metaI
abridores de latas. arame liso ou farpado. assadeirtis ..tçut.11, abridores de
latas, arinne aso mi farpado. assadal.
mis. açucareiros. brocas. bigornas, bat.

selas. bandejas. h tsiaa. baldes. sabonea
tes. bule;; k.chn:1 is, .deados, casti*
çais. colheres para pedreiros. correntes,
cabldes. eltax S. I. rents . dus. chaves de
parafusos. C011e X ô. 5p Int encasamento,
colunas, salsas d • inetzd para noritScs.
canos de meta!, diaves de fenda. chave

inglésa, cabeções. saitesas, copos, ca.
becpete, cent rei ri; mesa. coqueteleirass
caixas para acondicionamento de ali.
mentos, c&derões saç .irohis, chaleira%
cafeteiras. conchas. coadores; distintia
vos, dobradiças: enxadas. enxadões, C3*
feras, engastes. e- miallos. enfeites parst
arreios, estribos, esferas para arreioa,
espumada ris. 1- ferra
para cortar ssaiis. let:a;hos. facas, f ia
cães, fechaduras. ierro som= a Cat.
VitC). (ri:tesas, hal s, to:siais para doces,
freios para e...radas' de ferro, frig ¡dei.
ras: g a ncho.:. grelhas. garfos. ganch
para quadros . gonzo, p.tra carruastens;
insignMs:
tas de lixo: (AI

licoreiro.s, li.

mashadinhas, mas
las para portas. molas :ara venezi Ansa,
martelos iivarratas matrizes; na. ,11!)
puas, pas. pregos. parafusos, pi,Cs.i.
porta-gelo, p.s.eii . [s. porta-pão. pot ta.
Jóias. pidieiros. pan,..las: roldanas, ialas
para pias. selins,. regadores; serviços
de chá e calS, se; ras, serrotes. sashos.
sacarrolhas; tt sonsas. talheres, talhadeiss
ras. torquese. tenazes, travadeiras. toa
Ias de aranie. torneiras. trincos. tubo*
para encanamento. trilhos para portas
de correr, taça & travessas, turibulon
vasos, vasilhames. verrtunaa
.
_N" 829.840

LONG LIFE.

Requerente: Ii ldoC - Indústria, AdministrNão e Comércio S.A.
• Local: Rio Grande do Sul
Classs:
A sociedade
Ramo de Atisidada •
is ao indus- Requerente Lgna Life Propaganda,.
tem por objetivo .1 ••• •
Ltda.
trial e comercial de produ-on siderúrgiLocal: Minas Geral"
met:. 1.11. ,deus. e tnateriais de canaNora* °marola:
Assistir tècnicentent*

Propaganda Ltdà;

- aio- lranitak is
.
•

•

MARIO OFICIAL. (8eçao Mi)
N9 829.844 •

' N. 829.839

HlanWir0 de' 1968

249 829.850

Na. 829.858-4

Indústria Brasileira

Requerente: Indurxial e Comercial
Brasileira S.A. — Incobrasa
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 41
Artigos: — Amendoim, canjica, cereais,
cajá, cevadinha, amêndoa, araruta, azeite, bombons. café, canja, caramelos,
confeitos, doces cristalizados, essências
alimentares, ervilhas favas alimentícias,
cáco, cogunielo, farinhas alimentidas,
feijoada, flocos, gorduêss alimentícias,
grg o de bico, laticinios, tentilhas, óleos
alimenticios, ostras, pipocas. rações balanceadas para,animais, soja, tortas ali~d.mentícias, tapioca, trigo, vagens
No 899.84/

• Requerente: Produtos Quimicos
Requerente: auci:su S. A. Comércio
Farmacêuticos Dia! Ltda.
e Inuástria
Local: São Paulo
. Local: GodIs
Classe: 41
•
taaa.e: 41
Requerente: D. Octavio Auguato Artglos:
Adocicantet e uma sUbstart
Arergus: Arroz e feijão
- Marques Ribe,ro
• aia alimenticia dietética
Local: Guanabara
N9 829.845
Classe: 8
.
Classe: 33 titulo Artigos: Substancias
quimicae, Vacl829.851-52
nas, bloculturas, soros, vitamina&
preparado para sere munidos na medicina e na farmácia
INDÚSTRIA BRASILEIR,
119 829.859 --MODO
AC
Jud,nia 13-. A. Comércio
e Ntillstria
Local: Goiás
Requerente: Modero El. A. — Móveis. I ala
gota Pad
Classe: 41
de Aço e Cofres
Artigos: Arroz t feigio
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 32
829-846
de Almeida
Artigos: Jornais, revistas, almana- Requerente: Manoel
Sena
que; folhetos, livros, prospectos e
Local: Guanabara
publicações em geral
LÚCIA •
Classe: 33
Classes: 8, 1, 32, 35, 38 e 40 insigN. a
'Sinal de propajanda
119 829.853
INDÚSTRIA BRASILEIRA
119 usais°

UMUARAMk

Ragu,.•,J:na S. A. Comércio
, e Indústria
Local: Goiás
Classe: 4/
Artigos': Arroz e feijão

JVIODACO s.

A. Wveis

deAçe' C9fré
Requerente: MOdaco S. A. — Móveis
de Aço e Cofres
Local: Rio Grande do Sul
Espécie: Nome comercia/
/49 829.854

Requerente: Finasul S. A. — Financiamento, Crédito e Investimentos
Local: Rio Grande do Sul •
Classe: 50
Ramo de atividade: Prestações de
serviço, de financiamento, crédito e
investimentos
N9829.842

•Grande Sinal
Requerente: Editora Vozes tida.
Local: Rio de Janeiro
Classe: 32
Artigos: Uma revista
No 829.861

4,1RISA
.6-

iNDOSTRIA BRASIffitit

ruffnãos

Requerente: Rira — Artefatos de
Couro Ltda.
,
local: Guanabara
Classe 28
Artigos:' borzeguins, botas, botinas,
chinelos, chuteiras, cintos, galochas,
perneiras, sandálias, sapatos •
talabarte
Ne 829.855

v Indústria. Brasileira

Requerente: -Quivesa — Indústria cfe
Produtos Qv imicos Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 2
Artigos: Desinfetantes, inseticidas,
desodorantes sanitárias, germicidas,
formicidas, fungicida& baraticidas e
clorofórmio

Requerente: Refrigeração 8 Irmãos Requerente: Luiz Sérgio Alvares de
Ltda.
Rose
Local: Minas Gerais
Local: Guanabara
Classes: 32, 33 e 38
Classe: 8
Artigos: Aparelhos de ar ~gerado:
%
N9 829.84R
aparelho de contraia de calor; apaINDUSTRIÃSRASILEIRA Requerente: Lanches 15:tonte1ro Ltda.
relho de controle de temperatura:
NO 829.862
refrigeradorfrigeração,
aparelho de
Local: Guanabara
res, estabilizadores, reatores, interRequerente: laboratório Teráplea
Titulo de /estabelecimento
rupto" calmas frigorificas; goleirasPaulneta 8. A.
Classes 4/, 42, 43 e 44
'
aros; 'soldadores; Isolantes Indicador Requerente: Dr. ()atavio Atento
Local: Sb Paulo
•
.- 2e pressáo de gás; odermetros; gela-Ribeiro
14 829.883
Marques
.
•
Clable:
.3
balcões frigorlflOos; procussoletras;
Localr„Cluanabara
Artigos: Um produto farmacilutico
r • registradores de precato, ar,- •
Classe: 28
(antibiótico) indicado nas Infecções
tro; para gás; ralam resistem:ias, Artigos: Tubos,'
b isnagas reflPleli- •
_ SIM geral
lorveteiras; chaves elétrica; 0°mb:às- tas de material plástico,
para acon:ores d eras; maçaricos; máquinas de dicionamento e embalagem
149 829-.258
d foron.~ café de uso domésticos; zedi'
dutos diveraos.
dores de fórça
119 829.849
N9 829.843
..1;;;;I :

~is ..FIELIFSNICOL
-

Lanches Montero.

Vida . peitada

M14 IGDALETE

•
3IITURITS
Z.ND *BRASILEIRA

Serviço de Tereoêutica*
•

inten"; n

-

pequerente: Produtos contset Ø. A. 1Leguirern ... TI-. napvil Amosto
•• -• /44areu . s. Ribetto
Local: Mio Paulo
Lneol:
•Classe:. 8
Clame: 93 titulo
*regou Exaustora

Indústria BrasileTri

•

Polifiex
dstria Br:asleTra

Requerente: Eversil O. A. — Produ- . Requerente: Srlama Racolviez
•dutos Farmacêuticos .Indústria ,
Local:. São Paulo
.
e Comércio.
• Classe 40
IOcal: NO Paulo
Árg os: Cloch9ez, trrive g,.zeires. :à:abil
Classe:
adas; assentos ;AC'4n.".
Produto farinaeguticoIncli- sambes, Sefia,c plin p s,: poicows
et-, do no tratamento das angina
mas. • .
-

Térça-fair a 16

r .
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Ni.' 829.864

To N,
.4

lit-equerente. kananuel & Gorenstein
Local Guanabara
Classe 36
Sitiam Artigos de vestuário e rouas feitas em geral, agasalhos,
/uas, bermudas, blusões, blusas, al:
as, camisas, camisolas, combinações,
uecaa, salas, casacos, jogos de 'Ingeria, :mirai'," paletós, p ijamas, 881Uns de banho, shorts, ternos e vestido..
Na. 829.863 e 82e.884

LAVROMEO
"Lavromec" S.A. Implemento' Agrícolas
Estabelecido: alio Paulo
Classe 7
ul,igoà: Máquinas e utensílios para
.érem usados exclusivamente na agrif
xultura: máquinas adubadeiras, araAos, anacadores de tocos, máquinas
para borrifar desinfetantes, máquinas
tielfadeiras, cultivadores, carpideiras,
;debulhadoras de cereais, escar r illeapions, empilhado:1 .es, máquinas enxo•/radciras. facas pura máquinas agncolas, grudes dc discos ou dentes,
.nniquina .: para irrigação, máquinas
p2ia inalar formigas, moinhos ru:•als,
(pitu lúriagian i . Inaquinrm para pul, :et ia cle ‘ infetantes, rolos coturir.-s.io . ! , :. par-.1 rz.lare l ar terra, maqiiinas
iratons pura trab.ilhos
rni f ind. agãcóla3.
Cta:s3 11
1:viragens e fe,Tainentas de
ancinhos, alftr.A11(: ;rn e faz . pado, bacias.
.ii,res
para
rrdreiro,
csdeao
ei
co:antea, chave.; p2.ra pãraiuso.s.
ton,..xv::• paro ceatic,im.lito, caix s d.'
•ne:.,1 pa.a portou, c...nos de
(:::1:1(re;C3, caçaroins, chal21-:
dobratilç .., s, enxada%
para arreios, ca.:ri-q... fk.lce:, (erro para, cortar ca.pint. livro:hes, facas, facões, fechafinas. lâminas, maturas
selos, niolas para
.
marre(.: . , pás. prepanelas,
rast:los, rolkfof. p:CPECI .Z.s,
ralos para pias, regadores, serteJouras, talhadeiras,
inrysies.i:, telas de arame. torneiras,
..rincos. trilhos para portas. lamas,
*vasilhames para tran.:porte de leite.
1C :329.867 e 829.868

.1/ti B I
;. 1.-ci , rentt. • Rabi -- Administradora
de Construções 13/Civil
Estabelecido: São Paulo
4. 1 a;o:.: Materiais para construções
0 decorações: Argamassas, argila,
'reta, azulejos, batentes, balaustres,
blocos de cimento, calhas, cimento,
imd, cré, chapas isolante, caixilhos,
,mibros, colunas, chapas para coberWras, caixa d'ágaa, caixas de desprga, edificações, premoidadas, estuque, estacas, esquadrias, forros,
repes, janelas, estrutruras metálicas,
a construções, janelas de metal,
ladrilhos, lambris, laca, manilhas.
)nadeira para construções, mosaicos,
egulhos, ',andana& placas Para
pavimentação, peças ornamentais, de
imanto ou gesso para tetos e pare, parqueies, Pertas, Portam, Pisoe,
letras para portas, tijolos, tubos de
r
;doo:imoto, telhas, tacos, tubos de venki'. elg o, tanques. vigas, vigamentos,
vidros, vosearam.

829.873
Clame 15
Artigo::: Artigos de portelanius faiança, barro e terracota, louças vidradas para uso caseiro, adornos, fins
artísticos e instalações, sanitárias, ar-1
tefatos de cerâmica para uso caseiro .d
adórno e fins artísticos, alguidares,.
almofarizes, assadeiras, barris, bulis,
bacias, biscoiteiras, bornbonieres,
indústria Brasileira
candeias, copos, calderócs, cantaras,
cofres, cebas, compoteiess, senadores para aves, caçarolas, canecas, es- Requerentk ,Iiidastria e Comércio
carradeiras, formas, filtros, jarras,
Atlantis Brasil Ltda.
jardineiras, licoreiros, leiteiras, lavaLocal: São Paulo
tórios, manteigueiras, moringos, Pires,
Classe 48
pratos, polócs, pratos para ornatos, Artigos: Aguas d: beleza, úguat. de
pias, pinos, porta-jóias, potes, sopei- colónia, batons, brilhantinas, cremes
ras, saladeiras, saleiros, serviços para de beleza, cremes para as mãos, derefrescos, serviços para frios, chá e sodorantes. esmaltes para unhas, exjantar, travessas, talhas, taças, tki e tratos, geléia racial, geléia para
WS06, sanitários, Men-ias,vlh bronzear a pele, geléia para fixar o
earas
pentzado, lápis para sobrancelhas.
laquês, loção . facial, loções, óleos para
N9 829.968
bronzear a pele, pó de arroz, sabonetes perfumados, talcos, ven•.!ses
para unhas e xsepas.
N'• • 82n. 873

CANINHA
TOMBADEIRK

Requerente: Henne.s Rodei tl Filhos
Local Rio Grande do Sul
Marca: Tontbadetra
Artigo: Caninha
Classe: 42
N. 830.145

Gardenriz

itidús-tri; Bíasileirt;
'

Requ.::rente: Indústria e Comércio
Atlantls Brasil Ltda.
Local: São Paulo
Classe-48
.irtigov: Agitas de beleza, águas de
colónia, batons, brilhantinas, cremes
de beleza, cremes para as mãos, desodorantes, estnalttes para unhas,
extratos, gdeia facial. eeléla para
bronzear a pele, geléia para fixar o
penLi • do, lápis para sobrancelhas,
laquès. loção facial, loções, óleos para
r.roimear a ple, pó de arroz, r,,iboneles pc rfumacios, tale( s. vernUes
_ .
. pna unhas_e xampits.
N . 82P.=

N. 830.111

indústria Brasileira

THE 1)013

Itequerente: Indústria e Comércio
Atbiltis Brasil Ltda.
Local: mão Paulo
Classe 48
Aillgos: Afilias de belem, agiais de
colónia, batons, laiilhantinas, cremes
de beleza, cremes para a% rr.ãos. deNodarantes, esmaltes para unhas, estrales, geleia fachil. g.,leia para
th)rilear ei pe:i , iclt9 PzIrit fixar o
•,e• ra obrincelhas,
iitlo,
loção fadai 10•-iez,, Meos para
subo..
',torve:ir a
pó ue
til ter:
talcos. vernizes
__ •nara unhas e xivoi)&.

Rrquetente. T.eo. :Adi) 7,cnu t
Local: Rio (.;:. and.. do Su!
Artid0:

Mi:l'it()

N . :51 .). I

:n '

3rasileira
ittqw:onte: Ittchist ria e Comércio
Atlantls Brasil Ltda.
Local: Si.o Paulo
Classe 48
Artips: Aguas de beim . . águas de
colónia, batons, briloantbias, cremes
de be/cza, cremes para as mãos, desodorantes. esmaltes para unhas, extratos, geléia fac:al, geléia para
bronzear a pele, g&éia para fixar o
yenteado, lápis para sobrancelhas,
laqués, loção fadai, loções, óleos para
bronzear a pele, pó de arroz, sabonetes perfumados, talcos, vernizes
para unhas e >rumo,.
--—
-•—"-"--•
N9 829.

,... ,.,t, .
L 'Z'f'2. --1.J."fill'

THE DT23

Indki:;tria
: 1 idd trIa e Comércio
AI lani a Brasil Ltda.
Local: São Paulo
1.
Cla , se 18
Artiges: agitas de •
Loe:d: R..t..1..ncl; do Sul
colônia, t.,tons, brilhantinas, cremes
je beleza, cremes para aa mãos, deArt igo : Cnuj;Inio
.,oclorantés, esmaltes para unhas, exCl
32
urutus. geléia facial, a ‘ léia para
Mli 1E'
N.
bronzear a PC :e, geléia para fixar o
pent.:adó, lapis para sobrancelhas,
racial, locãe.,. . óleos para
oronzear a '1 :C ia, pó cie anos, sabonetes p,rfiltilados, talcos. verni7CS
paro univiS e zailpi..s.
N 830 1 1
R.

tndúst4 Brasileira
Requerente: Laaustria e Comércio
Atlantia Brasil Ltda.
Local: São Paulo
Artigos: Aguas de beleza, Aguas de
colónia, batons, brilhantinas, cremes
de beleza, cremes para as mãos, desodorantes, esmaltes para unhas, extratos, geléia fadai, geléia para
bronzear a pele, geléia para fixar o
penteado, lápis para sobrancelhas,
tiques, loção facha loções, óleos para
bronzear a pele, pó de arroz, sabonetes perfumados, talcos, vernizes
pare. unhas e xar

rei*

I., i i.. •
NT1rearial
.Angol:t Ltda.
Lot.d: 12;o G. do Sul
Artigos: Produto.. Alintenlidos
das-ar: 41
_
NE S30
:•‘,:t •

AZTICI NANTEd

OS MERCÉOS
Requerente: cOs Alucinantes.
Local: Rio Grande do Sul

?tango: Conjunto Musical
ame: 32

Re/1.K r.11 . ,

1

..inildo Knevits de 141a*

rata
Local: Rio Grande do Sul

Artigo: Coaluno Musical
Clamei 31

-
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N.
. . 830.148

Janeiro de 1968

- N,* 830.151

N. 830.153

N. 830.162
DitfithUIDORA Dá

THE SILVEIS

-1

NOMAR

•.2equerente
1

MENSAGENS . BANCARIAt
nDIMtBA"k

Roberto Maria Rocca

Local: Rio Grande do Sul

Artigo: Conjunto Musical

'

Classe: 32

Salvador ,Ba

, N. 830.154
4.4~•••••••

Requerente: A.

.uze: Nomar Confecções Ltda,
Local: Rio Grande do Sul
Artigos: Comércio de produtos do Ves7
tuário em geral, de confecções e calçados
.
Classe: 36
N. 830.149

Requerente: PRONIOPIDES Prumo-

toca de Aplicações dos Incentivos : Riscalá

•

Ltda.

Artigos: Representacito sia base de
Coinissão. Administração e Contabilidade

Classe: 50
Local: Rio Grande do Sul
N.t 830.159

)

de Castro Una
Local: Bahia

Classe: 33
Titulo de Estabelecimento:
N.°830.1#53

•EMRA
EM P RE SA.

nn•••mt

Transnortés REALESA
Requerente: Dr. Derly Monteiro
Locai: Rio Grande do Sul
Artigos: Pescados (Indústria de Pescados)
- Requerente: Transportes Realeza_ da
Classe; Quarenta e um (41)
Bahia Lida.
Lotli: Balda
• N. 830.155
30
Serviço: Trasuportes rodoviários- em
geral. Serviços de encomendas
830.160
Reg:ui-ente: - Metalúrgica tAG) Indústria e Comércio Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Artgo: Fabricação Antenas e Mesas
para televisão
classe: 50
N. 830.151 .

CAFÉ 610060

MENSAGE I RA
DA BAHIA

Sal vador-Ba •
Requerente: A. de Castre;' Lima
Local: Bahia
Classe: 33
Tanto de Estabelecimento:
_
N.* 830.166

DIMEBA
444

Requerente: Eugénio Giongo
Local: Rio Grande do Sul_
Artigos: Café Torradp e Moldo
Classe: 41
N. 830. f56

Requerente: Brasileira de Planejamento.
Construções e Administração Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Artigos: Planejamentos, Incorporações.
Construções e AdminiatraÇão
ria, Prestação de Serviços
e••••••.-.

Classe: 50

N. 830.152

CAFE CONDE D'EU

Local: Bahla

Classe: 50 Itequer'ente: Irans-ortes áraiisa da
Serviços: serviços de entrega de doBahia Lida.
Bahia
Cinge: 38

Aplicaç‘o: agendas em branco,. bilhetes
de ingresso e de passagem, blocos para
anotações, cálculos e ccú•respondencias,
capas de papel ou papelão para documentos, cartões de identidade, cartões
de visitas, cheques em branco, duplicatas,
envelopes, etiquetas, faturas, livros comerciais de contabilidade e fiscais não
Impressos, notas fiscais, notas ' promissórias, recibos em branco
1\1, R30.161

.

Requerente: Eugenio Giongo

Local: Rio Grande do Sul
Artigos: Café Torrado e Moldo
Classe: 41
N. 830.157
•

RIO

Requerente: A.. de Castro Uma

621,11 1/2

-3LXT.À 04124.118.1fá.
Tam

Requerente: A. de Castro Lima,

Local: Bahia
Classe: '50
Serviços: Para Pgyinabx serviços de entrega de documentos protocolados e
encomendados
N. 830.164

POOIS

Requerentes Antônio Carlos Especial
Requerente: Rubem Darei Nunes Pinto
Local: Rio Grande do Sul
Eirldgo: Transporte de cargas e caco- - Local: Rio Grande do Sul
• Artigo: Conjunto Musical
C.kwvr:
Chute: 50

cumentos protocolados e encomendada&
' N.° 130.167
CAYRU

LOTERIAS
Salvador-Ba

Requerente: Heleomar Naiareth Figuei•
• cedo Silva
Local: Babá
Classe: 33
Titulo de Estabelecimento:
Atividade: Agenciamento de loterias
N.° 830.165
-DIt1 EBA,,
1.

Ind. Brasil

4

'

Rquerente: A. ae Castro Lima
Local: Bahia
Classe: 38
Artigos: agendas em branco. bilhetes de
Ingresso e de passagem, blocos para
Requerente: A. de -Castro Lima

• Local: Bahia
- Classes 33, e 38
- Sinal dr Propaganda:

anotações. para ea/culos e oara correspondincias. capas de papei lu papelão'
para documentos, cartões ie ,rimr'dade
cartões de 'visitas, chegues em branco

Di. Ri° OHCIAL (Sdçao III)

Terça-feita 16
duplicatas, envelopes, etiquetas, taturas4
livros cumercia:s em brtuico, livros ue
contabilidade. Livros fiscais aao unpres:2os, Lautas fiscais, notas promissortas.
recibos

N." 830.166

t: 1963 ,à33

N' • R:1(1. 171'

830.17â

COTKEIN

NOVA FAMA
Crãdito e
Financiamenc).

* NOVA BAHIA

CONSULTORIA

•n••

ORGANIZAÇÃO

Requerente: Ceustrult,ta
Nova BLida Ltda.
it.Ant-mente: suiiii,. n;:ra D.: mui ti ,1.1
Lua!:
TREINAMENTO
Ca
d i• 5,,-; n ; n .)/•,,s
a
Lot,e!: 1 •.:: • ,1
Atividades : Li %
o
Mem pont Requerente: Cotrein Cotrultoria Or- ções, cumpra, $'i:a o xiministraçto
.
II%.%,•
A (.1 .w' itlad
de imóveis, planejam:111.os
ganização e Treinamento
ir( (.
:to ut:
Local: Bahia
79 • 40.179
‘a.u..,
Classe 33 — Titulo de
Estabelecimento
N •tr;a--ita
AtIvidad•n Consultoria, organilação e
treinamento
Requerente: António Augusto Marfins
" NOVA BAHIA
N9 830.174
Local: Bahia
Construções,
Classe: 43
" NOVA BAH1A"
Aplicação; Agua mineral natural ou
Investimentos,
Ind. Brasil.
artificiais
Incorporações,
N. 830.169
Imobiliãria e
Req uerente: bantaelara Di..tribuidora
. de Valores Sociedade Civil Ltda.
Planejamentos.
Local: Bailia
Má,
Cla:r..• 33
. HI-1 S
paoel para cor.
Aplicaçao: Bleens
Requerente: Construtora ludusliial respoiniénclas.
— _
deseitlios.
Nova Bahia Ltda.
carto2s eni branco, dtipiicalts.,, uiveLocal: Bahia
lows, faturas, livres ce coai:úmida:14
Classe
13
—
Titulo
de
notas fiscais, notas prara!ssórias.
• Requerente: Kasteii Motor Ltda.
Estabelecimento
recibos o•no branco
Lo;_al: Bahia
030 180
Clase: 59
165
N"
L/~/~.: I .~....1~bi
Serviço::: Servises de mecânica e assiro.
téncia técnica
N.o 630.170
NOVA BAHIA
Reveretité: Co r•rulll CUIISUlwrta OrNOVA 1"4:2-11
ganizn eão e Tr,,inammto
Credito e Finan
Ética!: Enna'
Ind. ',1n1ra.
t,: inal de
C3its..0 33
ciamento
Pre;:avitcla
wrst liiciurial
4.161.1'ren
C30.173
Nova, 1-411! a 1.tds
Lar:- I :
C ONSTRUTORA E
Iii...;:f:1)ttiti.J1111
Civil Ltda.
Ved11".15, (I ;¡)111'.S.
,
inaquide:J.
PAV1MENTADORA
e!::piente.3 de ,
- Ti . ..10 1:1(•
f•Zequer
proj•
(I
• ::(dos, irtinnetus,i,r
r.to
. lactas
SALVADOR S/A
_
21. $3 e 50
I 181
Sind d.- Proplg:•.rldn:

;PAVIM
Ind.Bras.

•••

—

ren

N , s;(1.171

<:;‘

C
‘"..

•

*;kZV

#

COASA

Requerente: Censixtitora
Pavimentadora .4 :11‘..•tclar S.A. COASA
Local: Bania
Cl fu:t:.: 33 -- Titulo de
r.stabulpeimento
- • --•
—
8n(1. 176

AMAZONAS

.‘s

‘n •
\*4 s9'

R( quer, lite: Fábrica de Sabão

Amazonas Ltda.
Local: Bahia
Generu de ne.....ócios: Como marca de
serviço para assinalar uma firma estabelecida em Salvador — Ba.. especializada no ramo de limpeza
em geral

1

RESTAURANTE
" O GALO VERMELHO"
Salva4or-tka

COTREIN

Lida.

el'INS2,

Bequçrente ...A . . pitu .5:•t ta lle C.
Nilorttio
Lccal:
Classe '41 — Titulo de
Estabelecimento
p. 830.182

ncgt.:e o:.: canto malca do
:teimo
uma firm3
serviço, para
Bania, ese.:tabclecic' p era
pecializada no rama de comestivel
em ;;;;:rat
14,P 830.181

AGxu-liniubTKIALs.
" ÁGUA-BRANCA
LTDA

s3o.ir7

Requerente. Kasten Motor Ltda.
Local: Balda
Classe: 21
Aplicação: Para distinguir automóveis e
suas partes integrantes
N° 830 17:?.

Retpt-rent..:
Lceal. r.tiWa

Regi. -rente: Agro Industrial sgus
Branca Ltda.
Local: Bailia
Nome de Empré.sa
—
• N"
-----•— ---

CONSORCIO MUTUO
NACIONAL
ADMINISTRAÇÃO
' PROMOÇOES

Monóc ul os
Public iterios,
wuson

LTDA

Salvador- 8M-dai
Ettipare,1 • .- C.'. . . .' :....' .w. IÁ.t Or- ti.2clucrente: Consórcio ".1,ituo Nado!tom, .a--- .1t, e 'ir: nr—nto
nal Administração e Promoções
I , f -,•', ; . • . •. 1 .;•,
Ltda.
' t' .. , • :; i
•
Local: Pr.; :a,
,ii....icã.1
e
•
•:::
•
:.
t
•
Classe
'33
— Ti.:Iiii de
r
Se
.E.,•.,.,,,i,•,
;(0 • • • • -•

Reque:e4, • . t;urnar da itia;*
Cantois
1.1 •.!. r:.t't:..
•-•

:• n

•

twt•:.,

Retritrente: W11:..ort Leonel
Eor;tácialo
Classe 32
ArtigrA; Monóculos publicitarlota

334
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N9 830.1S0
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le
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H
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DIARIO OFICIAL (Seção III)
N• 330.197

1' 830.204

EMPQRIO DAS

GALERIA DAS

RECRERAt

ESPUMAS'

1ESPUMAS

indústtlã Braslield -

'

Requerente: Casa das Espumai Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Reqwrente: Tarcísio Cardoso
Case: 33 e 40
Local: Guanabara •
Titulo Classe 41
Artigos, vinaerefue álcool, vinagre
N9 830.198
de vinho e vinagre de fritas e de
r

gumes, todos para uso alimentício
Ne 830.191-193

PREFERIDA
Indústria Brasileira-

IMPERIO DAS.
ESPUMAS
Requerente: Casa das Espumas Ltda.
Local: Rio _Grande do Sul
Case: 33 e 40
Titulo

MUNDO

tais/0es hospitalares

N9

830.211

Requerentes Casa das Espumas Ltda.
Requerente: Redferal Comércio IS
Local: Rio Grande do Sul
Indústria S:A.
oir
, Clame: 33 e 40
Local: Pernambuco
Titulo
N° 830.205
Arti
goze: Vext
gran
te
eiculos
eto máquinaseparztliotoR
ea -

MARUMBY
indústrue Brasileira'
Requerente: Anselmo Osvaldo
Poggiato
Local: Paraná
Classe: 41
Artigos: Vinagre

Requerente: Was de Fazendas
N9 &30.20Ç
Barth Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classe 24
Artigos: Para assinalar e
genèricamente os artigos da classe, a
DAS
saber: Artefatos de algodão, cânhaIndústria- Brasileira
STEMP ntt 92OPPIPIn OU fren
-Ti seno a j 43008 NrInf 'etturl 'eue
- ESPUMAS
Classes
eRquerente: . Produtos Alimentícios
Classe 90 .
joinvillenses Ltda
Artigos: Para assinalar é distinguir Requezente: Casa das Espumas Ltda.
Local: Santa Catarina
•
genèricamente os artigos da classe, a
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 41
Saber: Guarda-chuvas, bengalas
Ciam: 33 e 40
Artigos: Conservas alimentícias de
suas pirtes integrantes
Titulo
aspargos, cebolas, cenouras, couve,
Classe 34
, palmito,- pepino, picles e repalho
Artigos: Para assinalar e distinguir
N9 830.200
genèricamente os artigos da clame, a
N9 830.207
saber: Tapêtes, cortinas e panos para
ast3oalh.os e paredes. Linóleos, oleados e encerados, inclusive para h:le'

Janeiro de 1968 •

PAJÉ

149 830.212

LEMON—JELT/N
Requerente: Mama National
Mies (PTY) , Ltd.
' Local: Africa do Sul
Casem 48
Artigos: Cremes e loções para peita
- N9 830.213

UTHANE
Requerente: The Upjolui C•=1
Local: Estados Unidos da
Clase: 1

Artigos: Substâncias e preparactied
químicas para uso nas , Indústrias *I
saber: metam para fins de isolaments1
em ger:1...4
N' 830.214 ••

ESPUMOLANDIfi

N9 830.194-195

CASA , DAS
ESPUMAS
Indústria Brasileira
nequelente: vasa das Espumas

Requerente: Casa das Espumas Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Case: 33 e,40
•
•
Titulo
•
N9 830.201

REI DAS I

Ltda.
•
Local: Rio Grande do Sul
Requerente: Produtos Alimentícios
ESPUMAS
Classe 40
Joinvillenses Ltda.
Artigos: Para assinalar e distinguir
Local: Santa Catarina
genaricamente os artigos da classe, Requerente: Casa das Espumas Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
a saber: Móveis de metal, vidro ou
Classe: 41
.
madeira, estofados ou não. Colch5e8.
Case: 33 e 40
Artigos: Palmitos ao natural e em
travesseiros e acolchoados para
*Titulo
conservas
móveis
N4 830.20'
N9 830.208
Classe 28
Artigos: Para assinalar e distinguir
genèricamente os artigos da classe, a
saber: Artefato se produtos acabados
ALIMENTICIOi
•rDAS
de origem animal, vegetal ou mineral, não incluídos eu) outras classes; artefatos de substâncias quimiJODIVRIENSES LIDAI
ESPUMAS
cas não incluklos em outras -

LOJAS

•n••••n-4.--

classes
Nc 830.198

'CASA DAS
ESPUMAS •
Requerente: Casa asa &Mimas
Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classe 38
Artigos: Cartões comercial se de viatas,
duplicatas, envelopes

éBODUM

Requerente Standard Kallsman

mies Inc. Local do Estabelechnentor Betado,'
Unidos da América
i
;9!
lasse: 8
Artigos: Instrumento de. prescricild,
Instrumento dentifico, a parelhos ai
uso comum, instrumentos e aparelhei
didáticos, moldes de tilda espada
acta:Mios de aparelhos elétricos Nd
cimbre válvulas. lanmadas. tomada*

fios, soquetes, etc.), aparelhos foto'
gráficos, máquinas falantes, etc, dito
coa gravados e filmes revelados
N• 830.215
•
Requerente: Casa das Espumas Ltda. Requerente: Produtos Alimenta:1m
Joinvillenses Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
TEMPORADA INFANTIL
Ciam: 33 e 40
Clame: 41
.
Titulo
Local: Santa Catarina
Editorial Temporada -*
Artigos: Subtandas alimentícias e Requerente:S.
- N9 830.203
R. L.
seus preparados. Ingredientes de ali- Local: Buenos Aires —. 'Mentia .
mentos. Essêndas alimenticies
Classe: 32.
Artigos: Album almanaques, .follift
1419 830.210

PALÁCIO DAS'
ESPUMAS

ualquer tipo, etiquetas, impressos, •.-equerilltç • Casa das Espumas Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
faturas, letras de câmbio, notas proame: 3.3 c 40
enatarias, papéis de barUs , recibos e
~dos
s
Título
•

tos. Jornais, periódicos, revistas

.11 ROSA VERMELlig
Requerente: Odisséia Gomes de
Souza
Local: Pernambuco
Classes: 36 e 37
Titulo

N• 830.216
0 -0 If O C; It
-.D g
Req.terent-: Gjustrutola Grande
Sul:dl:ti Ltda. .

Local: BM. de Sio Paulo

Dl FVO OF!e!AL
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extratos, grampos de cia :01:Ir tuia I,!;0.223/229
e: 16
MoterioN
exclusivamente i los, geléias perfumada:- anue- (
para unhas, loções. lititecto e
Lon,trasárt
zalórno de prédios lixas
pastas para limpeza c etaeiervacito
estradas, a sitber: azulejos, adornos dos
cabelos, navalhas, óleos essen;lar,
‘1,1.1 tO para resestimen- ciais, papel empoado. pós de arroz.
, •s,
ta..talicaa para prédios, redes para o cabelo, rouges, aachets,
Requerente: 'Luiz Ribeira Neto
• rtefatos d.. ,imentos. balaustres, bi- sabões perfumados, em po, pasta, aLocal: Guanabara
l .teiras de tc111.1tios. t.al . cimento. quidos ou sólidos, sabonetes, talcos.
Classe: 41
Artiessa:' Na Classe
.s.ahros. c.iiiIItos. calhas. canos. cha- tesouras para cabelos e unhas e tinCla saeS: 41. 42 e 4(
turas para os cabelos e cílios
aos colunas. cotovias. corirnaos, coArtigos: louló de lastabelecartienro_
- NA 830.221
—
iierturas chaanettres. escalas, espigões.
•-squadrlas. estotas, estuques. golas,
N') 930.230
-.rodes. imperineabiltz: (nes , janelas.
I :J, ilhas.
1,:0edos. lastras, moiroCa.s.
portaa p1,rros portões persihnas ripas roda;c,.
INDúSTT. P
aellias. tijolos.
telhões. viatis e %ene:amue
Requereu : Indústria, Al:men tetas
•
Ciam. : 50
Beira : Alia S. A.
_Novidade Pr. staçao de serviços de
local: (loaratorya
entwatiori., e construção
Claame 41
t•
Arti gos: ()len; iaer estiveis
_
N^ 8:a). 21:7

TWICE

tett

I

I

NIC.BREZA

S.

Uca, chapas e laminados nalsticals
colas industriais, esmalte.t, fitas iso•
lantes, massas plásticas pastas arte.
alvas, resinas preparadas, resmas
suitéticas, reanoides preparadas, re•
vestinzentos de material plástico para
objetos, tintas bettunmosas, tintas a
óleo, vasilhames plásticos e vernizes
Classe: 48
os: abrasivos para polir, Geral
pastais para conservar, lustrar e pea
lir, detergentes, esfreções para polir,
esponjas de aço para polir, goma
para lavanderia, graxa, lixivat, lixa,
( massas para brilhar, para lustrar e
oara polir, óleos para lustrar, pano
quimicamente preparado para tirar
manchas, pomadas para dar e con•
aervar o brilho, sabáo, sapuuáceos,
tinta para lustrar e polir, vela
e estearina
Ji
N° 830.239

r:i '(Ct t.;

Ggop,

9

Requerente: Companhia Industrial
de Rochas Betuminosas
Estabelecido em: São Paulo
Nome de Einprésa

lana la 2 M5 :J.8 32U

'741

• ,y ..e,a
Tanga
Local: São Paulo
Classe: 23
Artigos: Cartazes, cartões postais,
clichés, cop'asta fotográficas, cópias
totostáticas. cópias nellográficas, decalcomanias, de:.enhos. diplomas, displays, estampas. gravuras, Imagens,
letreiros, limpai, maquetas, pala,
projetos desenhados, prospectos de
fotografias ou desenhos, reproduções
de obras artísticas, rótulos aVisticos
e selos •
Classe: 50
Atividade: Prestação de tervkas de
maneoaratia, fotocópias e off-*et

830.220

Requerente: Papelaria e Tiporraf ia
República Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 38
Aplicaçfto: Papéis e se; is artefatos.
papel almaço, albtuts em branco, aiocoe de papel, papéis nara cartas, brochuras não impressas, papéis em
branco, cartões, cartolina, papel are, pon, cadernos . escolares cadernetas
:em branco, cartuchos, cadernos de
papel melimetrado, zaixas de papel
e cartolina, cartões em branco, copos de papelão, copiadores de cartas,
papel celofane, discos de papelão,
papel de tôda espécie para desenhar,
;papel de embrulho, papel de anca' dernação, envelopes, etiquetas, papel
ailgianico, papel de Impressão, papel
'impermeavel, livrai em branco, mataborrão, papelão Ondulado, pastas de
papelão, pratos de papelão, sacos
de papel
Classe: 50 — Para clis tangilir: Serviços de impressão tipográfica
— 820.222-223

LUEMY
IND.BRASILEIRA
Requerente: Luttny Comercio Representações Limitada
Local: São Paulo
Classe: 48
Artigos: Perfumaria e artigos de
toucador, a saber: batons, brilhantinas, águas perfumadas, aparelhos
para barbear, cabeleiras postiças, cilindros para enrolar cabelos, crayons.
eurvadores de cillos, cremes para a
pele, cristais e sais pe 'fumados, depilatórios. dent'frictos em pasta, pó
ou liq uido. essências aromáticas. es- I
covas para Os cabelos, para os dentas e para roupa. esponjas para banho, esmaltes para unhas, esponjas .;
e anninhos para pó de arroz e iouge, i

Ns. 830.240-241

liaduCC3

•

aj:

al ti.. ea
1h. I.tda.
Requerente:
Estabeleci `.3 elo
F',. .lo
•Artigos: Baia....1w-se: 9i
fet tos,
bolos. bombons. enoe0,,
INDÚSTRIA BRAELDRA
et ;!alizatios.
.coranes. dect
massas alinienneai, p.:es, pães doce,
tornie.;
patietonca,
se: e toda,
Requerente: Cordobán
Artigos (18
.40 .
. Couro Limitada
•
Estabelecido em: Silo Paulo
Classe: 38
Artigos: Calçados, cintos, enteia. d.
41 1Z 8:3
.
saias, capas, avental, chapéu, la•
In &ia # ki a -33ra ei 1 eira vetas, japonas, bhisõee, bonés, luvas,
paletós, suspensórios, calças, polover,
blusas, camisas, malacias
1 Requerente:, Companhia Industrial
• uniformes
de RoChas Betuminosas
Estabelecido em: São Paulo
Classe: 35
'Classe: 47
Artigos: couros e peles preparadas 02
Artigos: Combustivels, iubr:ficante.s, alio, camurças, cremes, vaqueta, Deo
Reouerente: Ribeiro Sergio Fernando Substancias 9 produtos destinados à licaa e artefatos dos mesraos: arreias,
& CIa. Ltda.
iluminação e ao aquecimento: Alcool bólsas, carteiras, chicotes, carneiras,
Local: Guanabara
motor, carvão e gás isidrocarboreto, estojos, embalagens de couro, caapa
Classe: 41
fluidos para isqueiros, gás metano, para álbuns, guarnições de mure
Artigos: Na Classe
butano e prppano, gás engarrafado, para automóveis, para porta-blocoa,
gila liquefeito, gasolina, graxas lubrimalas, porta-notas, porta-chaves,
Classes: 41. 42 e 43
ficantes, áleas conibustivels, óleos lu- porta-niquele, pastas, sacos para vim
Artigos: T. de Estabelecimento
brificantes, óleos destinados à ilugemi, saltos, solas e solados, I
N° 830.224
minação e ao aquecimento, óleos para
valises e palmilham
amortecedores, petróleos e querosene
Ns. 830.242-214
•
_
; Classe: 1
Artigos: Substancias e preparações
químicas usadas nas indústrias e
¡substancias e preparações quimicaa
;
anticormilva.s e antioxidantes
Requerente: Luiz - Ribeiro Neto
•
Classe: 4
Local: Guanabara
Artigos:
Substancias
e produtos de
Classe: 41
origem animal, vegetal e mineral, em
Artigos: Na Classe
bruto ou parcialmente preparadas:
Classes: 41, 42 e 43
~laivos em bruto, alcatrão, argila,
Artigos: T. de Estabelecimento
bauxita, bettate, breu, cânfora, cao•-- ---•830.228/227- •- -• lini, ceras metais, enxofre, extratos
Indústria Ore ileiras
oleosos, lace, latex, Óleos em bruto
ou parcialmente preparadas, pedras
em bruto ou parcialmente trabalha- Requerente: Haupt — São Pauli
8. A. Industrial e Comercial
das, pira era bruto, resinas natural',
rochas betuminagas. silicato
em: 810 Paulo
Requerente: Luiz Ribeiro Neto
e xisto
Classe: 18
Claase:
Local: Guanabara
Classe: 26
Artigos: Materiais para construções,
Classe: 41
Artigos: Artefatos, e produtos acaba- decorações e adOrnos de prédios .
Artigos: Na Massa
dos de or'gem animal, vnetal ou miClasse: 41
Classes: 41, 42 e 43
nem] e artefatos de material plásti• ,Artdgaa: para Industriais tutela. asike
Artigos: T. de Estabelecimento
.co: cera para a inane*. cera filitt4- quina pata fina baktatelaPI OSLO&

LA-TETI

Requer( t,: Coméreir, de Ai t I omóreis "B.L.B. ' limitada
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: como marca de serviço,
comina e senda de veieulos
motorizados
Ng 830.2111

.COMPARHIA IN IUSTRIA
ZR ROCHAS BETUMINOSAS.
••

PANELÃO

TWIN-ICE

Dl
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/49 830.258 •
para , fins ursiustria's, má--1.
Classe: 41
quinas de precisão, a.aquinas cpeat- 'Artigos: Artigos de paa'f:caçaa: sotrizes, motores e po.o.u, para moto..e.: i !achas, bolos, kesaoitc-, CrOquete. doices, empadas, frau, a... trios. lanches
Classe 10
CAFÉ FARRANCHA
Aregos: Instrumesaus, máquinas, 1 Paes, pães dace, praurames, iolzga-s,
radas,
tol.-t.as
.
t
aparelhos e petlecaas para a Medi- pasteis, salgada
It:DOSTRIA BRASILEIRA .
rd-7-enes
orna, a arte dentária, a . cirurgia e. a,
higiene, máquina_ ..warellios e insN° .87,2."1
I acatita crit: : L. 1V:e:o Ferreira Si
talações hosVtalares, de expurgo
Cia. Ltda
tr
. . - e fins an.ogos
Loca!: Pará
35 -A 33 L .1n•-••nn•
1/1••,c ' a .. :.. : 41
&a ..•
á0
Indústria Brasileira

N9 830.289

Máquinas

__---- ArLigos: Café

r:.:, atara Gabai:
Requere:: : ,,r uno rolassone
Limitada
. Loca:: São Paulo
. Loca : Sio Paulo ..1
e
" Ciasse:-11
Classe: 16
Artigos: Na . classe
Artigos: Mat 2ria is para construções,
NU 830.2SO•
decorações e ad.5enos de prédios: Argamassas, blocos de cimento. 'ai, chapas isolantes, caibras, janelas. estruAUTOMOVEL CLUBE
turas metálicas para construções, ladrilhos, massas para revestimentos de
paredes, papel para forrar cata, pisos.
tijolos, telhas, por: a persianas, esDE ARARAQUARA
quadrias, vitros, vigamentos, vencidanas e -tintas para construções não
lerusTR/A Pin•STLEIlta
incluidas cru outras classes Requerente: Automóvel Clube MuniRekuerente: Haupt — Silo Pauib
N9 830.254k/255
- tapai de Araraquara
Industrial e Comercial
o
Lotai: São Paulo
Local: Sao Paulo
Classe: 33 — Titulo
•
Classe: 6
RAN
Artigos: gloquinas para indústrias,
.
N9 830.261
Reguei rieite " •

tardeis máquinas para fins industriais,
máquinas de prehisão, máquinas operatrizes; ' matares e peças para
MOMOVZIo CIUB3 MUNICIPAL
motores
Classe: 16
DZ ARaitAGUARA,
Artigos: Materiais para aonstrações, decorações e adôrnos de Predks
Requerente: Automóvel Clube MuClasse: 11
nicipal de Araraquara
Artigos Ferramentas de teocla espécie
Local: São Paulo
(exceto quando partes de máquinas),
Nome Comercial
ferragens e cutelaria em geral, Pequenos artigos de qualquer metal,
N9 830.263 •
acessórios de metal
INRORTRIA IIRAIRLEIR4
Classe: 7
Artigos: Máquinas de agricultura e
heorticsitura e suas Partes integran- Requerente: Fábrica de Cara l'acolae ter
tes, grandes instrumentos agrícolas,
Indústria e Comércio Ltda.
- Inclusive tratores
Local: !Ião Paulo
Classe: 46
Classe: 8
Requerente — Indústria Udo Saha•Artigos: Instrumentos de precisão,
Artigos: Cera para soalhos
draek Ltda.
Instrumentos científicos aparelhos de
Classe: 28.
Locai: Santa Catarina
urso comum, instrumentos e aparelhos Artigos: Preparados
químicos para
.
Classe: 7
didáticos, aparelhos eletrônicos e proteção e tratamento
de supalWes Artigoa: Máquina para oortar e
elétricos para veículos, moldes de
e cêrtz plásticas
recolher grama
Vida espécie, acessórios de aparelhos
elétricos, (inclusive válvulas, IlunPaNo 830.258
N9 830.264/286
das, tomadas, fios, soquetes), apareMos fotográficos, manuinas falantes,
discos gravados e filmes revelados
Classe: 10
'Artigos: Instrumentos, máquinas,
aparelhos e petrechos para a, medicina e arte dentária, a cirurgia e a
Requerente: Laboratórios Ausonia
higiene, máquinas, aparelhos e insSociedade Anônima
talações hospitalares de espume `5

Borotalco)

N9 830.251
I

13&8 t

Breeileii 0.-.
•

tina andloaos
••Itequerente: Cyanarnid Química do

Brasil Ltda,
Local: Guanabara
Classe: 2
Artigos: Substâncias e preparações
andmictur usadas na agricultura, vagar/traria e para fins sanitários: —
Ieldubeos, água de cal, águas prepara- Requerente: Antônio Rodrigues Neto
das para veterinária, baraticidala
Local: Guanabør
Icarrapaticidas, desinfetantes, dein- Classe 33 — Sinal de Propaganda
arredores, desodorantes sanitários, odo" N9 830.257
Irantee, fertilizantes do solo, !anatai- das, formicida& germicklas, herbici-

ti510 0 LuArrA0A

kl" Inseticidas, microbicidas, óleos
~a' fins 'veterinários, raticidas,
tio desinfetantes, vacinas
7n
.
gilentoe
N9 830.252. _ Requerente: • The Manhattan Suirt
-

101IA ANTRNIA Inetetria Brasileira

Company
Local: New Trak, Estado de New
York, Estados Unidos da América
Classe: 38
Paroditict&oraa "Dona lAyr,- Artigos: Artigos vestuário. para holaNaterente: tani
mens e senhoras, Particularmente
‘5,0 reetuArlo exterior e camisas esporte
Meiggt ge9 "1194

Requerente: Antonio Ribeiro Mobila!
Local: Guanabara
Classe: 50
Artigo: Serviços de promoções de
bailes para debutentes
Na 830,270

Requerente: Enata, — &dedada Irou»
binária e de z vkios Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 50
Artigos: Serviços de engenharia,
construções, arquitetura, adminlatraa
eão e venda de imóveis,
ções, e empreendimentos Imob1&%:1;
Inc°

N9 830.271

7T1RADENTES.
INDÚSTRIA BRASILEIRA

--

Requerente: Gráfica — Editóra
dentes Limitada
- Local: Guanabara
•
Classe: 38
Artigos: Impressos em geral e artefatos de papel e papelão; bactfistaa
de papelão, blocos de papei,
comerciais e de visita, cadernos, copos de papel, duplicatas, envelopes,
fichas, embalagens de papel e papelão, guardanapos de Papei, letras,
de cambio, notas promissórias, papeis
de cartas, papéis de oficio, papel almaço, papel de escrever. 'pasta de

paperao,pr atinhos de papelão, papel
higiénicos .e papel de embrulhos
N9 830.272
4t :TU00 O QUE. PROCURO É 110M0,

Local: Espanha
Classe: 2
Artigos: Artigos da classe
Classe: 3
Artigos: Artigos da classe
Classe: 48
Artigos: Artigos da classe
319 830.287/568

"ESTA AQUI,'

Requerente: Giuseppe -Taranta
Classe: Estado do Rio'/ Expressão de Propaganda
N9 830.273
--tORM . — CONSIRUTORA -BRASÍLIA LTDA.
-

COMERCIO E iNDOSTRIA

Requerente: Cobrai — construtora
Brasília Ltda. Comércio e Indústria

n515'

Nome de eraprésa
Local: Goiás

No 830.274

_•

Laboratórios Ausonla
Sociedade Anônima
Local: Espanha
Classe: 3
-Artigos: Arti gos da classe
Classe: 48 Artigos: Artigus. da cima Á,'

Requerente:

Requerente: Cobra!—.Construtora
Brants Ltda. Comércio e Indústria
Local: Goiás
Classe: 50

Artigos: prestações de serviços

N9
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880; 276
fon ir

Ra) OF;CIAL (L:.
N ; 829 876

N9 830.281

". T

p‘t rt p
•,

CIDADE LAS,E3RISAS'

A05170 'RIO

n7

II

N

VANGUARDA"

Requerente: José Antonio Mana e
1... al: Paralla
Isaao Franchell
Santapatila Melhoramentos S. A.
Local: Buenos Aires, Argentina
Local: São Paulo
:.•
A;
:
ran:i0-.)
Classe: 46
Classes: 16, 25, 32, 33 e 38
Artigos: Artigos e preparações para
N
'
Expressão
conservai', polir, preparações para a
lavanderia: Céras para polir e con830.282
F ¡nen(' 1. 1 t servar móveis e assoalhos, preparados para polir e conservar móvela
C
Ciéji:o
-,b;riãrio
e r.ssoalbos, preparados par polir e
conservar macileras.1 idros, métals e
Objetos. algodão e flanelas para limr metais e móveis, material de
peza, palha de aço panos para
limpeza, panos para esfregar, panos
para enxugar panos para limpeza
Fit . quvr g. níe:
- ela
'..f3
tímida, cérea, melça e preparações
r,.édito rincp1;:..rio
para a limpeza e conservação de
Ifillt;SIltiA
BRASILEIRA
Linniva.mra
couros, eéras, para assoalhas, velas,
C , • . 23
Titulo
sabões, produtos para lavar, para enxugar e branquear, amido e produ3"9
tos de amido para fins ds lavagens.
fósforos, produto de acição para
Untas para lavar, produtos para ti- Santapaula Melhoramentos S. A.
Reg.. ..itt : Natalio Age
MOROSA YJ
lar manchas, buchas para alisar.
Local: São Paulo
Local; Paraná
~pare polir, anil, goma para enClasse: 50
Artigos: P ,E'r'. de porcelana com
leddetria Braelloira
gomar, sabões em massa, em bastão. Atividades: Operações imobiliárias
Wall tira especcial
em tubo, exis pó em liquido, em flo- em geral; loteamento; incorporação,
N" 229.873
cos, em escamas e em creme, sapo- construção, empreendimento, particiRtNitle'rE• 41ti: : C;:anwii'd Quimas, Ui"
naceos, pastas, pomadas e líquidos
pação e administração ch bens
Brasil Limit acta
detergentes, agua lavadeira, pomadas
Rlo de Janeiro
N„ 830 .
para calçados e para capotas de auClasse: 2
tomóveis, liquidas para limpar teciAri I,:os : Preparações vet.erin...,.,n
Á
dos e couros
para uso em rações animais, a 1101
N 9 830.378
de promover e auxiliar o crescibi
n
to e ou de evitar moléstias

N9

MI 1- c t-A4

•

._.

chsasa

CONSTRUÇORS.
piff9expenos I eram 3. & I

•.
uérei41.1?: COMIS:t.
rpreendimentos e En:i. al?aria S.A.
Local: Minas Gerais
Classes: 6, 7, 8, 16, 21, 33, 38 e 50
Insígnia Comercial

*79 830.277

48'
01'
Requerente: Genair Machado dos

Santos
Local: Guanabara
Classe: 33

gr

Sinal de Propaganda:
N" 830.284

ieRsa coNtrançak

treffilleIDI1OS E

BIGAIIIAMA t h.

FESE•IVAL

Construções
Requerente: Coensa
Empreendimentos e Engt nharia 8.A.

Local: Minas Gerais
Nome de Eprésa

— • - -N" 830.27:i

N g ›.9.891

INDUSIRIA BRASILEIRA

BURGER (HEF

R . . q ia rente: Waldemir Barbosa

• ••• áxl F,Joas
:
ReQUt
Bezerra
ration
Local . Paraná
Local: Estados Unidos da Alig,rica
Classe: 46
Classe: 4;
Artigos: Tabletes de céra pt.,a •
Artigos: Refrescos e águas na:: o ft is
assoalhas
e artificiais, usadas como bebidas.
‘29.879
não incluídas na classe 3

N9

-

;i:7 1 4 ".
1

LIZ&

N 9 829.884
Classe: 41
kstigos • Substanclas numentici,. e
preparados Ingredientes ch ahmentos. Essências alimentícia.:
- -N u 829.385

NUS

Luse-zreAseLano

Clrin)

•

Requerente: Ca, ' dos Partiras
Local: Guanabara
Classes: 15, 41, 42 e 43
Titulo
TERMOS DEPOSITADOS EM
31 DE OUTtil3R0 DE 1967
N o 829.875
tannerent e : Coensa - Cui.s ti lições
Brnpreendimentos e Engenharia S.A
Local: Minas Gerais
Classes: 6, 7, 8, 16. 21. 33. 38 e 50
Sinal de Propaganda Misto

• ,

• irjr -n,: •

rtequerente: Special Propaganda

Limitada
Local: Guanabara
Classe: 33 — Sinal de Propaganda
N O 829.881
Finar:chiei

N" 830.279

•

Eequerente: '12:icotee" Instituto
Psicologia Aplicada 5 -C
Local: São Paulo
Cla:;sr: 50
Serviços
de psicologia o*
4xt . igos:
suas várias formas de aplIsfiai
--- • - - -• -•-- • N 9 829.890

" E 1) 1TÓRA".
Requerente: Crg uisa •
i 1105CP. ruq..: .
Empreendimentos e En :.,culiaria S A.'

Antônio Carlos Joindi

vos de Oliveira
Local: Minas Gerais
Local: Distrito Federal
'7
Classes: 6. 7, 8. 16,
38 e 50
Classe: 19
S:nal de Propaganda
'Artigos: Criação de gado para corte

eia .
Cri' alto 1mobIliário
Local • dita tilliara
Cla“e: 50
Arti g os; Crédito Imobillári0

JAI_KH

R MI Ilçl 1)1e: F,natwilar—

';

rente: Bechara Jaleh Editem

acqg 3,4 nulo," —

4
334 11.;a Lira 14
Iffial="Z".
- ~n n••

Ct R.0 OFiCiA!

'ta)

•••

,

Janeiro de 1948
•••••••••••••••••"."...n.711
~

•—•••••••n•••

• N. 829.8i3 uat

em Lwa,t) - pedsa -saca.° - tala, em enxadinhas

anatas a- %polar;
facas - fechaduras- A:mauras
Classe: 5
ferrolhos - foice - formão - acama
Artigea Aço - adesivas' metalloos pos - grosas - latas - letras de
- ale-amos rinaálicos
metal - - tunatões - tua-raaltas
alutainia - antimónio - aparas de sas •- parafinas - picareta.alametal
b.onze - carbureto me- :ias - polias.- postes . - sacarrosaas
•
tático - chumbo -- estAnio - ferro - serra - serrote - tanques - ta- gusa - hicrogènlo - latão -- xas - telas de arame -- tenazes manganês - mercúrio - niquer - terçados - trilhos -- -tremules e 111.
outro - plaque - platina - prata
Colas
- t-ntalo - atalaio - Vario e zinco
Classe: 12
Artigos: Colchetes - dedais - fe. Classe: 6
chos corrediços - fivelas -2garras
Artigos: Alavancas inecli•nicaa grifaa de metal para vestidos anéis de sealnetilo - atletas - 'ar- llhosea
- lantejoulas - intssangas e
neses - arranques de motores - Presilha •
aros de máquina - apitos asmaquiClame: 12
nais- bate-estacas
betoneiras - Artigos: Agulhes
costarar
bielas - bronzinas - burrinhas - bodas ou tricobar - para
alfinetes comuns
Indústria Brasileira':
calandras - carburadores - cariara - barbatanas - abotoaduras
de pu- compressores - cirnamos - elanhos - águas =unha lapidadas —
trodos'
forquilhas
esmeris
mePcluerente: Rosa Amélia de Oliveira
canicos - freios - guindastes - alfinetes de gravata balanganchuss
Local: Guanabara
^.
•Giannone &- Cia. juntas para máquinas -. macacas - de metal precioso ou imitações -.
'
Requerente:
G.botões de colarinho braceletes Insansa
plainas'
polias - prensais,-,
- Limitada
brilhantes - brincos. - remoas Classe: 41
lamentos de motores - segmentes - chuveiros
Local: São Paulo
- diamantes lapidados tornos
-turbinas
e
volantes.
No 829.889
Classe: 43
esmeraldas lapidadas - jóias de ouArtigos: Sorvetes, geados. Ocas, ba'Classe: 'I
ro ou imitação - pérolas naturais
UM
A ag i:manta, ds aia
las, bombons, essências para alimen- Malacia Asubaslores - arados - ar- cultivadas - pulseiras - rabis
4
rancadores de frutos - arranca-to- dados - safiras ler das e topázios
tos, óleos essenciais .
as.
cos - balames -a batedeira apiada
lapidados
35Classe: 4$
bicos p.an arados - bombas. agríClasse: 14
Artigos: Rettesoos, refrigerante e' -colas
- maços de arados
carpi- Artigos: Ahhofarizes - ampolas xaropes
deira - cavadeira - ceifeira • char, aparelhos para água, de café, de chã.
ruas - descavadeira mecânica - - para juantar. afluídos - assaNo 829.
deaotocadores
ganadeira - gada-,- deira - bacias - bandejas - ban•
nheiro leiva-doias - locomóveis, deiras de candleirts - bebedouro agrícolas - máquina adubadeira - biscoiteira. - bules - - caçarolas capinadetra - cavadeira de cortar cálices- candiais° - cântaro cagalhos montadeira - motores e i do castiçais - chapas -- aoagrícolas - sameadora - timões de Meras
- cubas - copos - espelhos
arados -- tratores a grícolas e*saPa- -- filtros - fios forram - frascos -rizadores agrícolas.
garro - garrafas - jardineiras
ai
Classe: 8
jarros - lavatórios - leiteiras - lisas ia ?WEL
Artigos: Instrumentos de precisão coreiraa - manta ira - paliteiros
- instrumentos cientifico& - apare- - panelas - pedestais - Pias aa
Requerente: Rosa Amélia de Oliveira
lhos de allai Comuna - instrumento e placas - pratos - recipientes - reLocal: Guanabaraaparelhos de uso comum --, instru- servatórios' — saladeiras - tijolos
Classe: 33 e 41 - Título
mento e aparelhos dldátle,os - mol- vasilhame
vasilia - vidra'- lades de Vida a espécie - acessório de minado - vidro' em geral e Xícara.
149 829.891/892
aparelhos -a aparelhos fotográficos
Classe:
-. máquinas. - falantes- dimos - Artigos: Açucareiros
- aparelhos de
miameeeenaleelemaa~
gravadores
fil
mesrevelados.
água, de café, de chá bacias -Requerente: Menezes & aronteirca
•
Classe:
.9
bandejas barris - bebedouros Local;- Pernambuco
" elinellegiall~
A. tigos : Bandolas - bandolins._.. biscoiteira. - bombonieres - bales
, Classe: 2 .
banjos.- baterias musicais - bata- - caçarola - cadinhos - cântaros
N9 R29.891-ê44
tas - biranbaus
bocas de lnstru- - canos - chapas - colheres* - commento.s musicais bongõs caixas Pateirals - copos - cubatas - cubos
de músicas - castanholas --`• cava,
esprémedores - filtros - formas
quiabos - chucalhos - clarinete - -* fruteiras -- garfos - globos alatina - cordas pear Instrumentos Instalações sanitárias - jarros - 1*-.
musicais '- cornetas
Cuicas
- lavatórios - mictórios flautas - foles
gaitas - gongo moringa, - panelas - pias - placas
- guitarras - instrumentos musi- - potes - recipientes - reservatócais de corda instrumentos musi- rio - talhas - tdelas - traveses.
cata de sópro -. liras - ~mus - - urina* - vasilhames - vasta e
INDÚSTRIA BRASILEIRA ;
órgão- pandeiros - piano, pisxícara
tões -- rabecas realejos
Classe: 18
ne - tambores - tamborins - vio- Artigo: Argila para construção --Classe 2.
las - 'violinos e sanotones.
aaástria.8,asi1eirs
areia - argamassa - azulejos - b%Requerente: Francisco C. R . Pia
4111101111~NO
Classe: 10
de construção .- .calhas de
lailstres
_ guelra
Artigos: 'Cintas abdominais --, abre- telhados eia/auto comum -- caixi, Riluerente: G. Glarinone & Cla
Local: Guanabara
bocas - abridores cirúrgicos lho& — cal para construção =- diviLimitada
- afastadores dentários - sões
t
pré-fabricadas esquadrias _Artigos: Absorvente; riehnicea de ~atros
Local; São Paulo
poeira - aeetatos usados na agri- agulhas cirúrgicas - agulhas para estuque - forma - frisas, - trade
Classe: 41
- algodão absorvente - al- - janelas - ladrilhos - lajes - adesivos medicamentos vacinarLuético
'.Ar4gos: Sorvetes, gelados, decai, "ba- cultura
- algodão hidrófilo. lambris - manilhas - ma-tes para
miados na veterinária, - adubos - godão
jaft, bombons, essências para. alimen- sais
algodão
medicinal -- anéis para lambris
para
adubos
-água
de
potassa
- mosaicos - ~Vetes t ten
tos. e óleos essêncials
dentição - aparelhos dentarias - pisos - portes
- portões - taco e
Ninas ~liarias - álcalisrernt
Classe: 43
• -agricultura
bacias
para
doentes
balanças
alipara paredes - tintelhas
—
tintas
para
•
os: Refrescos, refrigatantes • ria - aloina- alúmen
- bandas para cirurgia - bis- tas para muro - Portm; e janelas - amónia nicas
xaropes
turi - boticõesapara dentista bra- venezianas
e vigas preparadas para
para veterinftria - óleo de babosa ça5.artificiais
- cintas 'higlenlcas - •
-7.N9 829.895
construções
Para veterinária defumadores - cintos cirúrgicos
- dentaduras !liquidos desinfetantes - sabões de- depiladores medicinais
Classe: 13
sinfetantes - desodorantes sanitários pos - estojos médicos. --esparadrafundas ci- Artigos: Abriddrét" de envelopes, ai- fertilizadores fertilizantes - rúrgicas - 'incubadoras para
ei
mofadas para carimbos,. apodais
formicida - inseticida - sabão de- ças - macas para enfermos -arianmeias de tintas, apontadores deborle, arlu
sinfetantea
salitre,
do
chila
e
vacirúrgicas - padiolas - pinças ci- quivos, berços Para mata- , born
caras beterinárias.
rúrgicas - sectores uterinos - toa- rachas, brochas, canetas esferográfi*
-ilndústrja Brasileirí
Classe: 4 •
•
lha higiênicasinstrumentos' para ca., caneta* Untetroa, papei carbono,
Artigos: Agata em bruto - *guano
vacinar e ventemo
caixa registradora, carimbos, estrela
9ft.ecinerente: Menezes & Monteiro - albuino - alcatrão em bruto Classe: 11
coladores,
compasso, datadores, deseLocal:
Pernambuco
algas,
marinha.
caroço
de
algodão
Artigos: Abridores de lata - afina- nhadores, espátu'as,
Or esquadros,. fichriaalgodão
em
bruto
algodão
em
Classe:
2
• s
dores - alavancas - alargedores goma arábica, lápis, lapiseira
igos: ácidos usados na 'veterinária rama - ambarina - amianto em aldrava/ - algemes - alicates - doa,
aparados contra aftosa, aglutina-r bruto - mal em bruto - bambu -- ancinhos - arrebite - bacias - pincéis para desenhos, raspadeiras,
qae
. a químicos veterinários, álcalis barrnaa - barro - betume em bru- bainhas - baixelas - baldes - bi- separadores de papel, tabula s. de$.para veterlarala, alcatrão, arnica; to - cardada - carono cabo em gornas - brocas - bules - cabos - senhos, tintas para duplicadores e
ausentar," *riamba atropina, bano- bruto - coral em bruto -- diatomita cadinos - canivetes --e.atracas - vidros de cola.
Classe: 18
t
baraticidas, bicarbonatos de sódio, -- enxofre em bruto - fosforita - cavadeiras - chaves de broca biodeto de mercúrio, bromuretos, ca- gra, - aparas de rostl ,dra - mag- ebaves de fenda - chaves de para- Artigos: Acido) paliado, alfanges. Cie"
agidos. elanemide, cloretos, nésia - mamona em bento - In4TIA ria'', - aonchas - cnizetas-- CUnhaq tes, armas de qualquer espjej.. a ..14)es
turigloldar, violou
rios era bruto
monteite . óleos
ag
'cutelos -- engates - amado- - para pescas, bala; tozOokp, belga:as
.
1,* 52R.38$
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---------do fogo, bombas, busca-pé, canhões, dados, borlas, braçadeiras, brocados.
carabinas, capsulas, arcos, cartuchos, cadarços, capas para móvais, debruns,
de munição chumbo paia caça, anu- drogastes, elásticos para vestuário,
versos de logo, cloreto de putano, enchimentos de pano, entremeios, encloreto de sódio dinamite, espadas, tretela, etiquetas de pano, featacs,
fitilhos, flanelas para limpeza,
espadins. espingarda, espoletas, estalos, estopins, explosivo, facas, pu- franjas, galões, laços, mechas. mornhais, fogos de astificos, fruida. fu- talhas, mastros, nesaas, ombreira,
passamarias, pavios. pomzis, lanças, metralhadora, minas _explosivas, morteiras. mosquetões, muni- pons, rendas, sacas, sacolas, masa,
tela para bordar, tiras e :cargas
ções de guerra, nitro ce ulase, pe arCasse: 25
dos, revolveres, rojbas, sabres, torpeArtigos: Ações, álbuns de fotografias,
doe, trabuco, tragues
apólices, árvores de Natal, bandeiras,
Classe: 19
Arti os: - Abelhas, antas, araras, bibelots, bônus, bouquets artificiais,
avestruzes, bezerros, bicho da séda, bustos, cartas geográficas, cartazes.
bola, borboletas. búfalos, burros, cães, cartões, postais, clichés, cópias fotocamaleões, camelos, carneiros, capi- gráficas, heliográfieas e fotostaticas,
vara, castores, cavalos, cisnes ,cobras, deca.comanlas, desenhos, diplomas,
codornas crocodi:os, cutias, elefantes, displays, distintivos, escudos, escultuOnças, faisão, galinhas, galos, gansos, ra, estampas, estandartes, estátuas,
gato, lagartos, lebres, leitões, leões estatuetas, festões figuras, flâmulas,
3ontras, macacos, papagaio, passaras flores artificiais, fotografias, gravuras,
vivos, pavões, patos, peixes vivos, per- imagena, manequins e análogos, madizes, perúa, pombos, porcos, sap.-4, pas, maquetas, moedas, obras artísserpentes, siámos, tantandoás, tarta- ticas, paisagens, quadros artísticos,
selos, taboletas, titulas e vistas
rugas, tatue, tigres, touro, tucanos,
pakagisticas
weasa vacas, ceados e vitelas
Classes: 28
Classe: 20
Artigoi: Ancoras, ancoretas, birutas, Artigos: Baldes, bandeijas, barris, bilbotalie, embrestantes, cadeiras ras, biscoiteiras, cabides, cabos, ca•
de navio, cintos de natação, craques çambas, caixas, caixões, caixetas, capara barcos, dispositivo para arriar necas, canivetes, carretilhas, cavalebotes, ganchos para botes jaquetas tes, cesto, colheres de pau, camipara natação, =alíneas, ~quedas, nha% colherões, coronhas, cruzes,
roupas salva-vida, para mo na agua, cubos, cunhas, discos, dormentes, enmalva-Mas. Vergas, para mastros, vi- costos, engradado, escadas, cederas,
gas Mugem r algas para prender espetos espremedeiras, esteiras, enojas, estrados, /Cama, forquilhas, gabarcos ou vigiai
melas, grades, letras, limpa-pés, maClasse: 21
çanetas, macetes, machucadores, maArtigos: Alavancas de cambio, mi- las, moldura, palitos, painés, pendenbalanceis • suas partes integrantes, tes, pinos, pipas, placas, ponteiras,
amortecedores de veículos; aros para pastas, prateleiras, pratos, protetores,
veiculas, automóveis e suas partes In- rebites, recipientes, roscas, suportes,
tegrantes, auto-caminhão e suas par- tambores, tampas, torneiras Cincos
ta Integrantes, auto-inotriees e suas
vasilhames e vasilhas
Integrantes, aviões e suas parsanes Integrantes,
Classe: 27
bancos de veiculas,
bicicletas e suas partes integrantes, Artigos: Assentos, balaios, blocos,
baque, calotas, amaras de az para caixas, calços, centro de mesa, cata,
veículos, camionetas, e sua partes tostões, cestos, chicotes, dias" enIntegrantes, chapas para veiados, costos, enfeites, esteiras, esteirinhas,
&asais, direções de veículos dragas, estojo., fios de pita, gabiões, guarnieixo, de direçáo para adendos, eleva- ções Para ~ele, vigas de vime,
dores, fados de veiculas, lemes, ao- joeiras, malas, maletas, protetores
ais de veículos, motocicletas e suas para cama e mesa, rabichos, rebenpartes integrantes, motoclicos e suas gues, recipientes, rédeas, revestimentos, sacolas, sacos e xergas
Integrantes, ónibus e suas partaranta, para-brisas de veiClasse: 28
ai" para-choques de veículos, pa- Artigos: Açucareiros, aparelhos
ra-lama de veiculas, radiadores de agua, para café, para chá, para
Teieulos, rodas de Tabulas, triles e tar, para refrescos, bacias, bainhaa,
pnetimatico de veículos
baldes, baixelas, bandeja, banheiros,
Classe: 22
bebedouros, biscoiteiras,
Artigos: Pios de algodão, fios de li- botelhas, bules, cabides,bombonieres,
cabos, cainha para bordar, fios de adumo adores, caçamba cálices, canecas,
capara tecelagem, linhas de coser, li- nudinhos, carretilha, celulose, ara
nhas para costurar, linhas de lã para para Indústria, centro de mesa, cis'sabat, fios em geral para tecelagem, tos chapas, cuadores, colheres, coponos de unir, linhas de bordar, li- tetras, confeiteiras, copos, cordéis,
abas para tricotar, novelos de Ia, no- correias, cubarias, cubos dobradiças,
velos de linhas, fios de nylon para enalucros, esferas, espremedores estece agem, fios para tacelaaem, fios pumadeiras, estojos, facas, farinheide séda, fios para
ras, fechos, filtros, farinas, frasco,
tecelagem
fruteira, funis, garfos, garrafa, globo,
gluteina, gorduras, jarras, jarro, lamClasse: 22
Alatoes: Tecidos de algodão, tecidos parina, lavatórios, leiteiras, licoreiros,
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Ir:
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de alpaca, tecidos de amianto, aparas manteigueiras, moringas, Óleos para
de tecidos, batista, tecidos de cam- pinturas, paliteiros, parafina prepara..
breias, tecidos de cánhanio, tecidos da, pires, potes, pratos, recipiente,
de munira, tecidos de cetim, teci- revestimentos saladeiras, selas, talhedos de crepe, tecidos de cretone, te- ser, terrinas, tijelas, urina vasilhames
vasilhas, vasos e xícaras
cidos elásticas fazendas de tecidos,
Classe: 29
sun peça, tecidos de flanela, fulas,
tecidos de fustão, tecidos de gabar- Artigos: Escavas comuns, (para chão,
dine, tecidos de gaze, tecidos de gos- pia), escoseles, espanadores, lambazes,
tecidos
d de guta percha, teci- puchadores de água, vassouras e
vassourinhas
Lr 1° zipermeivels, tecidos de /eme,
Classe: 30
tecidos de jutalinhagem, tecidos de
linho, tecidos de malha, tecidos de Artigos: Armações para guarda-chuInerini, musselina, tecidos de nelon, vas, armações para guarda-sol, bentecidas de opala, tecidos de organdi, galas, cabos de chapéu-de -sol, capas
piraú, penslina, tecidos de rayon, te- para chapéu-de -sol, capas para guar7
da-chuvas, garfos para guarda-chu
cidos de seda, tafetás, tecidos em
geral
as, cestões para guarda-chuvas,
Classe: 24
guarda-chuvas de uso pessoal, ponartigos: Adornos de pano, alani.:.ts, teiras para bengalas, sombrinhas
alforges de pano, algodão para al- vareta para guarda-chuvas e vittolas
faiate, atacador" bicos, latka, bar-

para guarda chuvas

Classe: 31
Artigos: Adesivos para vedação, aros
para vedação, barbantes betume, pa.
ra vedação, barrseas de campanha,
cana Idas, chnent refratário para
vedarão, cordas para fins diversos.
cordões, correias de transmiza.ão
geral, guarda-so! de praia, guitas.
lonas em geral, niangsciras, mangotes, massas- para vedadru. molas para
vedação, pálios, rólhas em geral, tendas, tiras para vedação e tubos para
ver:laçais
Classe 32
Artigos: Almanaques - álbuns Impressos - calendário - catálogo crónicas impressas - designação de
filmes - designação de peças teatrais - discurso impresso - folhetos
Impressos -e folhas impressas -histórias imgressas - indicas telefônicos - j mais - livros - músicas imprestaa - orações teatrais
- poesias impressas - progra a de
circo - programa de rádio •- proprogrann Ligrama de fidas/hão
.prospectos bnpal-s o; -pres.so
prosas impressas

a
,.

- toalhas de mesa - toalhas de
rosto - e toalhas para baneuetas
Classe 38
Artioos: Agenda em Manco • ai-

bunN cru branco - aros de p;..!.el
ou papelão - bnis de papel Meles de ia?
o - bilhetes do
pass a2 sei !1:15; de par..:•1 blocos para no( zrors - bloco:;
ra demz.bar - p:tra escrever - I. o.
CO3 para cálculo:. - blocos para
re::pondéncla - brochuras não .1.
pressas - papel pia cabogrann.
eadiTnetes em branco - caderi

e

.

escolares - capas de papel
-a
documentos - er seiras de pai: -

cartolinas -

idein k

- cartões de visli a - cartas, • rn
branco - cartões índice - chc -s
cru branco - duplicata - casal( ,,as
- envólucros de papel - etiquetas
- faturas - Malas de papel -- ila
rios comerciais cai branco não impressos - malas de pars.;ão

- maletas de papelão - mata-h. r.
rio - notas fiscais - papel las
MAÇO -- papel carta - papel p•tris
desenhar - pasta de cartolina promissórias em branco - radlogsaa
Classe 33
ma - recibo - em branco - recto
Insígnia
plentes de papel - riflo de ptaml
Classe 34
s, talões de cabogramas - talões de
Artigos: Capachos - cortinas - Ingressos
- talões
ss
cortinados - encerados - esteiras talóes de promissórias - talões, de
para o abas', - estores para a janela recibo - e mos de cartalhla ou
- estrados para o chão - linóleos
papelão
- mosqueteiros para cama - oleaClasse 39
dos - panos para assoalhas e pa- Artigos: Anéis - argolas - aros
redes - pessianas - móveis - pas- - arreios - assentos - bacias
sadeiras! - sanefas e tapetes
bases - bicos - bocais - balsa
Classe 35
- braçadeiras - cabos - caixas
Artigos: Antolhos para animais - calços - canudos - centros de meaparas - argolas - aros - arreios sa - chapas - chicotes - chupetas
- bainhas - bandejas - &asas - - chuveirinhos - chuveiros Comina
caixas - camurças - capas de cou- - cubo - cunhas - dedeiras.. -a
ro - assacara& - peles de carneiro descansos - desintupideiras - diz*
- chapeleiras - chicotes - coleiras coe para mesa - &intime - ano
- estojos de couro - peles de gato casto - enveducros - esferas - es.
- lingueta* malas - maletas - guinchos - lancheiras - lentas -a
mantas - mochilas = painés - pal- maçanetas - bicos de .maniadeiras
milhas - pasta - peles em bruto ~colas - mochila - placas aa
- ponteiras - porta-blocos - por- pratos - recipientes - rodízios
ta-chaves -9- porta-niquela - porta- saltos - bolados -- sola - suportei
notas -- paineiras - rabicho.
re- - tijolos - toalhas - tubos cipientes - rédeas - aaeolas
saVasos
cos - saltos - seras - rolada; Classe -W
rolas - suportes - terminais - ti- Móveis de metal. vidro ou madeira,
ra-colo - 'tirantes - tubos - va- estafados ou não, Colchões, travesig
lises - vasilhames - viras de cal- melros e acolchoados para móveis '
1
çados e ronqueiras
Classe 41
Classe 98 •
Artigos: Abacate - abacaxi Artigos: Agasalhos - alvas - *aná- de abelha - ablo - abóbora
guas - atentais - baby-dol - bar- abricó -- acarajé - acelga - aça*
retes -- batas - batinas -- ber- car - agrião - aimpim - alcachom
mulas - blusas - blusões - boinas fia - alcaparra - aletria - alface
- bolam bonés - borzeguim - - alho - alimentação - para aveg
botas - alçados - calças - cal- - alpiste - ameixa - amandoa
cinhas - calções- camisas - ca- amendoim - amido alimentado
misetas --• camisola -- angu - araruta - arroz - aspargo
capas - capotes - earto
cseceat-escaa.s.sados - aveia - aves abatida
sacos - casacas - ceroulas - dis- -s.. avela - atum - azeite - azai*
ks - chinelos- chuteiras - cin- tona - bacalhau - galas - cama
tas - cintos -cinturões- colaribaleia - banana - bananada
nhos - coletes - combinações - -de banha
'batata - baunilna
corpinhos - cuecas - cueiros - batalha - beterraba
- biscoito
culotes
dominós - dolmans - bringela - brócolis - bolachas
fantasias - fardamentos bolos - bombons - buchos - cara
esfolas
- fardas - fraldas - gorros - ne de cabrito - caças alimenuct•A
guarda-pó - gravatas - japonas - - cacau - café - cajn - camas,
jaquetas - jaquetões - ligas - canela canja - canjica -st
• - /Imas - macacões - mall- não
caqui - carambolas - caramelos
lotts - inantos de uso pessoal - - carne de carneiro - carnes freza
mantilhas! - mantos - meias - cas, sêeas e em conservas - castas
=datadores - palas - paletós - nhas - cebolas - cenouras - cepijamas puloveres - punhos - reais - cevada - cevadinha - chã
roupas feitas - saias - sandálias - cheiros alimentícios - chipet)-.
- sapatos - shortes - soutiens - chouriços - churrascos - coalhada
meter - toucas - túnicas - tur- - ceco - carne - de coelho --.
bantes
uniformes - vestidos - cogumelos - colorantes - alimentam
véus e visons
cios - colorau - cominho - com.
ponhas - condimentos para alimend
Classe 37
Artigos: Acolchoados taira cama - toe - confeitos - couve - cravo

3

a passagens

acolchoadlos para cadeira !- acol- cremes - doces - drops - encnovii
choados para poltronas - cobertores -- espinafre -- essência -- adiramos
para cama - cobertas para mesa delas - extrato de tomate - cobertores - colchas - dedons trato de carne - extrato de fruta
- esf~o. - fronhas - guarda- - erva-doce -- ervilhas -- farelo
napos - guarnições para cama - farinhas alimenticias - farinha
uarnições para mesa - lençóis - trigo - favas aliment' cias - tia
feijão - teia
de qualquer tecido - mantas para cuias aliraenticias
cama - ,panos de pratos e análogos joada fermento - fiambre - pana para cobrir ou enfeitar gado - figos - filhões - floema
móveis panos para cobrir ali- tubAs - galinhas abatidas - gaa
mentos - Panca Pa a casinha - roupas - gelatina - alimentícias me
toalhas de altar - toalhas de banho ameba -- ffid giume -- soim

g
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bas - gorduras - alimanticias - lustral e polir - sabão comum --I
249 .829.94
zação, de iam; telefones; telégrafos:'
grão te bico - hortaliças - lagos- saponáceos - soda cáustica - tinbeleviallea; toca-atm; transistores
laranja -- laticirdos
ta para lustrar e polir e velas de
vaiai:Má elétricas e Valtilnetres
mas - leite de cabra - lendas Cria sabo, espermacete e estearina
Ne 829.952
Classe 47
- *línguas - linguiça - lambe louro - maças - macarrão - man- Artigos: Álcool carburado - álcool
dioca - mangas - Mantel -a e mar- carburante - álcool motor - azeite Ernucrente: Snell International POgarina - marmelada - irutrisco_ - para lamparina - benzina - cararoleum Company Limited
massas alimentícias -., massas da to- burantes - carvão vegetal ' ou miLocal: Inglaterra
mate - mate - mel - melado - neral cêra para iluminação Classe: 2
milho - miolo - mitld0 de animats essências para lubrificação - flui- Artigos: Produtos químicos usados
.mocote - molhos alimentícios-- dos combustíveis - fluidos lubrifi- na agricultura, horticultura e •e.fromortandela - mostarda - nabiça cantes - fluidos para freios flui- reatamento; adubos • (saturais e arta•uabo - nozes - noa moscada dos para Isqueiros - gás • combus- lidais); produtos usados para a
- !óleos - alimentícios - ostras .- tível - gás para aquecimentos de sementes antes do D.:mCanse de ovelha - Pão - pastilhas gás para ihnsansçao - gasolina - Sarnento
iro; inseticidas; lervicidas; fungici- pessegada - pessego
peixadas geléia., para lubrificação - graxas das' exterminadoras
de moluscos e
peixe - pepino - pêras lubrificantes - lenha - lubrifican3:Ornatos; pesticidas; herbicidas e
~Os - :acalca - pimenta do reino tes de qualquer espécie - Óleos lu- de
para exterminação de
pimentões - Plissem - pirarucu brificantes - Óleos para aquecimen- preparações
desinfetantes e fumegantes Requerente: Standard Zlectrica El. A.
polenta - carne de porco - pre- to' - óleos para ilimilnaçáo - pa- vermes;
suntos - pudins - queijos - quia- refina lubrificante - petróleo refi- do solos substâncias vetetinárias
Local: Guasabara
Per 829.948
nado - _querosene e turfa
bos - carne de rã - rabadas a- raClasse: 8
•
banetes - rações alimentícias Artigos; alto falantes; antenas; apa•
Classe:
48
rações balanceadas para animais - Artigos: Absorvente de uso em tourelhos de alta tensão, de coram:Ucarepolho - rim - sal - salame cador acetona para toucador água de
ção .11nterna ,de controles d asam, de
,salsa - salsichas - sanduiches alfazemas águas de beleza, de colos.
fotografia; de observação; de rádio;
- sardinhas - seiga soja - so- nia, de lavanda de quina e de rosa
de refrigeração; de sinalização; de
pas - sorvetes - talharim - ta- águas de tocador em geral águas para
som; de telecomunicações; de televipioca - temperos - toucinho - embelezamento' da pele águas Para Requerente: ellen International Pe- são; aparelhos radlof~a s; radlotetomate - trigo - =cum - uvas maquilagem e águas perfumadas,
troleum Company Lirnited
legraficos; reprodutores de sons; teal
- aragens
vinagres - saropes
Local: Inglaterra
lefónicos; telegráficos; teca-discos;
alimentícios' - xarques - :ave o cabelo, amido perfumado amónia-Sinetsparocbel,aizdorspa
Classe: 2 discos gravados; equipamentos para
auXti
Produtos quimicoe usados sincronização; fios; geladeira; interperfumada, aparelhos para anilar ca- Artigos:
Classe 42
na agricultura, horticultura e refloisoladores; lanterna*
Artigos; Aguardentes .- antas - beias, Para barbear, isbra cortar cabe- restamento; adubos (naturais e arti- comunics.dores;
elétricas; máquinas falantes; oneroaperitivos - bagaceiro. - batidas los, para escovar cabelos e para fri- natais); produtos usados para o tra- fones;
rádios; registros telegráficos
biteer - brandy
cerveja - zar cabelos, brilhantina, carmim, tamento de sementes antes do alan- retificadores; sistema de comunicacéu depilatória, coemétioos, creme tio; inseticidas; lervioides; tOng-ol ção; de contraia; de sinalização; de
chama - cidras - conhaqUes
fernet -- genebra - genebras - para toucador, cremes para pele, den- das -exterminadores de moluscos e- som; telefones: telégrafos; 'televisões:
gengibirra gerebrita - gin -eflo- trificlos, depilatótios, desodoranaes, de nematas; pest:cidan herbloidas
transistores: válvulas
gereeleoblico - kirsch kumm - elexir para pele, esmaltes para Unbas preparações , para exterminação de toca-tWcos;
elétricas e voltímetros
_
acenas - maraagninhas - matar essência, perfumadas, extratos orno- nanas; desinfetantes e fumegantes
alcaalico - parati - pipermint - aradas, estojos de barba, extraem do solo; substâncias veterinárias
2? 829.953
ponches - manas ios - rum - su- (perfumes) gaiela de uso em ,aucaNe 829.949
cos - alcoólicos - vinhos - Mica dor, pasta dentrificiaa óleos ~fumados, perfumes, pentes, pirucas, pós
e aflita»
.
Classe 43
de arroz, preparados para o :abeto,
Artigos; Aguas gasosas artificats - rédea para o cabeio, loções eabees
águas . gasosas . naturais- - águas dentrificioa sabões perfultiados sab0magnesianas naturais - águas na- netas. não medicinais, sabonetes, sais
IND. ahAãaLzkRA
turais nr:o medicinais ,- 'bebidas es- pernutadosi shampoo, talco paratipumantes sem álcool - essências mudo, anoneteiras e vinagres perfu- Requerehte: Sheli International jia'para refrigerantes - garapa - ginmados
troieur Company Limited
Requerete: Mesqluta 5. A. - Cor.
gar . ale - groselha - guaranás • - Artigos: Alterna para colorir, alteres,
1~1: Inglaterra
mimaria e Importadora
rena soos em geral - refrescos em pó =aia aparelhos de g;násticas, amos
Classe:
2
Local: São . Paulo
- rr,:roscos em xaropes - refrescos para jogo, balanços, balizas, salões, Artigatt:Inseticida,
larvicidas,
rua•
Clase: 1
.
licitados- refrigerantes - sodas , - baralhos, bastões para jogos, ailha- alentas,' herbicidas e pesticidas; pre- Artigos: Abrasivos
químicos; acelerasueca de frutas
p ara bebidas xaro- res, bilhetes de loteria, bolas- para parações para destruir "hervas dani- dores químicos; acataias;
acetileno;
pes para refrescos
quaisquer jogos, bonecas, buzinas de nhas e exterininadares de vermes ácidos; acetona; adesivos quimIcas:
Classe 44'
caçador, caraapetas, caarocéls, cartões
agIntInadores quinais:os: 'água distilaN9 829.850
Artinos: Cachimbos - abandeirai' - para
chue,anice, confete cuícas, •
da para indústria; água oxigenada
charutos - cigarreiras - cigarrilhas dadosjogos,
discos para jogos, apapara indústria; aguarrás para indús- &lanas - cinzeiro Portado- relhos darpos,
de
divertimentos
esgrima,
retria: álcalis químicos; álcool para Inres de ponta de charuto -- ervas des para pesca, rêdes para amoites e
dústria: alumina; amónia; amoníapara- fumar - filtros para piteiras
brinquedos
de
tecia
a
sorte
co; ttnilina; anticorroalvos químicos;
- finas de fumo - fosforeira Classe:
50
antidetonantes para motores, astisumo - Isqueiro - palha Para c i Atividade:. Serviços de abastecimenferruginosos isternicos. antaincrustan-garopite-archutoRequerenta:
Shell
International
Pealimesticlos
to
de
gêneros
tes químicos; antioxidantes qinne•cora
porta-cigarros porta-fumo - portroleira Company Limited
ativadores químicos; banhos autuai- •
N9 829 , 945
ta-repé - rapé - tabaqueira - taLocal:
Inglaterra
cos; benzeno; benzina; bicarbotastas
baco manufaturado ou não - e tubos
para indústria: bórax; gás, butano;
- Classe: 2
de cachimbo ou rapé
Artigoe: Inseticidas, iarvicidass fria- cafeina, cal virgem usado nas mieis-Classe 45,
gicidas, harbicidas pesticidas; pre- trias; cantora, carbonatos; carbureArtigos: Iludas de árvores naturais
tos; caseina para indústria, ciana- bouquet de flores naturais parações para destruir berras
tos, citratos; cloretos; clorofórmio
coroas de flores naturais - flores
daninhas
comosolvente; colddlo; ~tentes quínaturais - germes para plantioige 829.951
micos; ertearatos; ésteres químicas:
- grão de sementeira - grinaldas
de flores natarals - mudas de quaisextintores químicos para incêndio;
quer vegetais - plantas em geral
filmes sensíveis; flturos para 83 idas:
104§TANDARD_ELECIRIC"
glicerina para baddatria; hexano; hieis vsffis - sementes em geral...para
plantio
drogénio; hidrossuffito; impermeabla
Requerente: Prancisco C. R. iffiguelea TrliARCT-DE-WIL(188191-4.
%antes químicas; nitratos; =abatas;
Classe 46
Local: Guanabara
doidos; oxigénio; papel, hebografico;
Artigos: Abrasivos: para. padr
pape!sensível: Potassa: redutores
Frase de propaganda
Pan
água sanitária - alvejantes - amiRequerente:
Standard
Electrica
8.
A.
químicos; removedores anímicos; reClasses: 1, 2, 4 a 32, 34 a 49
do Para lavanderia - anil - barrilha
Local: Gusaabara
•
veladores químicos; salicilatos: sais
- boneca de 'atira para polimento
N9 829.948
químicos para Indústria; secantes
Classe: 8
brundiores - bucha para polir químicos;
bodas químicas (iticlasive
Artigos: alto falantes; antenas!: apacara de lavanderia - cara _para concáustica); sulfatos e sulfuretos
relhos -de alta tensão, de comunicaservar o brilha - eAra para lustrar
•
ção interna, de controles de som, de
e polir - composições para brilho
Classe: .2
fotografia; de observação; de dnalicomposições para conservação de meianão; de som: de telecomunicações; Artigos: Para distinguir: acataias
xale e -utensílios - detergentes
de televisão: aparelhos radiofônicos; Usados na agricultura; *ácidos asada
esmeril
esponja de aço para polir
radlotelegraficos; reprodutores de na agricultura; ácidos usados na ve- fósforo - goma para lavanderia
sons; tejefiltlicos; telegráficos; toca- terinária* ápidos' para fins unitá- graxas para couros sapatos e cadeira - 11 de. aço para polir - li- Sieguermate: Wall International e- discos; discos gravados; equipamen- rios:. adesivas medicamentosos vetetroleuM COmpan.y Lbnited
tos paras sincraresacao; fios;
citados detergentes - lixas masdel- rintlinis; adesivos para fins SanitáLocal: Inglaterra •
ra, intercomunicadores: Isoladores;
sa para lustrar e polir - óleos pana
d
rios: •clizildfna para 'veterinária;
Classe: 2
tanterws 0 1 4trfcas: máquinas falar,- adonis ~alia para veterinária; adulustrar, para polir, para dmpar móvalse utensílios - pastas Para dar e Artigos: Substâncias e preparações tas: aisarasenae larvas; registras te- bos; preparados para afugestar Inrpt; Iner()Nres: slatema de setos; agiutinadores (Mímicos "tellconservar brilho - pôs para lavar químicas para combater e destruir
moluscos
para lavar,
- Patamal preparado
-reroonirdP contnele, de- sinali- nárlos; água de cai desinfetante;
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n-••nn

fgua de jovel para veterinária; água mente preparada; parafina cal ur u- icas, rabecões, realejaa. saaafoiass. ser-

Classe; 18
(LOs Iam- Artigos: Armas e intaações de 7urroxigenada desinfetante; águas pre- bu; petussa pracivaaia tia ia•uaa saldo rote =lacrei suraines,
,Z%vrkli
i...botes, aamoonae, tanata, tarrocaas, ra e de caç..., a su per; ananeaa, arbotes,
paradas para veterinária; águas sa- ..h.rtalti Vugotal tia b•aao;
baioneava esfumes, et
nitárias; fiacalis para agricultura; ara,, óleo cie muja ena louco; talco aomoone eal oae pa. a ta c ao.a, iu.0 - poea,
bruto;
exiaaa,
a.u.0
aa
afluiu,
nas,
violas, violinos, vioioe.3, Malan - atbinas,- chumoo para, caça.. cai ‘,1álcalis para veterinária; produtos de
celas
e
amola:mas
terebentatia
e
saato
caias,
canamices,
c.spo,e.a.a, uva:aia
alcatrão para veterinária; linimen.p,ngardas, tua:a. fracas de araae
.4:asse: O
. Ciaase: 1U
tos medicamentosos para arunia.s,
amónio pa ra veterinária; banhas para Art. alaa : AÇU; ailalinn:o; ,.,,:pae,a; Artigos: Abasie vs (te t:a par, inetraihadOras, pistoica, pólvora
Ir 1"- cientistas, astuhas, alicates, aaais P.- nhal e revólver.
• animais; embrocações pana anim.as; eros%:....•; C1112'100; coou. : cias 1.111J,
Leu/atiça es, ips.
Ciasae: 20
preparados para destruir animais no- •U 021Lidl.) e gUSti ; lotai); ri„ i de t ; 2j/1- ia mc mat.:Joe
ralz.es par a Artigos: Anco.as, birutas. baii„ e.,
civo:; pus para dcanfetar ou lavar eu; mek-a,,s pu.ia. nas; teta,. tis lime- radores, saavancas
ga.s, boacuea
areaantes, cotos de natação, (1 r.
• 8n:tilais; rernacaos para animaaa pro- 1 Illetilla baU ein uriao uu parcas,- deitoatas, biços
brecas para cientista, ourrscia, tiro., pua arr.ar haaaa taincaca r. i•
dutos satermárioe antiparasitanos; mente trattaitainua usamos l i -k . au t ts- tufas,
^ botes, jaquetas para nat.:faio, 111:).,. 1.
anaaaana ri-Urinaria; arnica para Lr..4, •., ,.: 1... z.A. ,, IL-. . t4Os till oaara, .. là t...11.1- para :3 eparrapz.ra vetari- 0 '.. L:11 iutr,..11.uu:,, em wassa, ela n- ninas, cometas e co lie:armas ba :alas t.:s, pairolia • das, rottp:u;
vtter.r..'
•
cromica rara vetaritirria; car- IL:.•()Le eln 1 el k; J :, , V, „itu:.,1);:uaa, •aiaa- e aalsçamia„ ca. paasee, c.aviatare a.ma uso na água.
cores uucuuaiu,i
,
,
pata ha.-eat, vciaas arra
p., ra vet• rataria; atrop.na cios, f un o aias; , I • n.;- ; •". •
aafit
.
tu
:"
cielaaeltiras, 1:deras. Lis
- 1 mastros. vi gas
!` • rl
Classe: 6
ciaa d2 balio:.:1 para
para :a :a;
(±, ! P:T114.)er
a.„-i.aa-,: Arran
42 :..nolOres; bate S) e suport -Ps p . m ilue,xu.
sa, raiaria; h:iro sa/ela: a; pa ra fat.,
Cl.,-st-:
22
Lixa,
e e:a:anu:una. ee
I •.:. ii ta si; baturaaa.N; V.),11045 Ilid nTal .
cie.antsaela ; e Ocio::
par
.pi:;
Ari .'o,: Fios cia
i- ti
asaa na.: ia; ha:a...- i:C„.,U; (:ata(aas; Cái,"..11(11:4.,a, C.:á:Av:V..4 ealpelos, e.-p:
bat aaas
t•pe::io.:, taxara - talo. ranha:no
.-eaa
juta. f:es
ci, Filt),C).5 ; eu.1111‘.. .:
tical:te: bstiaaatu cie sisi,o sat. aanaa
ra.an e :.ua
Turra fica;
exa n aciar...„ ,,s ! ... :IV it : . . . s; Cljá.', á:' td. : (411.Cit:•5; ett'.' re- nnos,
risarra..1 ci.' sa aaa 1--tra
rio:
covas paia: taaitata, ex.-a-ores cr
1.: para
rinaria; reinadias para bicheiras em .1.2o) .; cie a...cp.:ui:a.; ustn.1.5
aan
pano.;, e x*. t'Z.:
r:11:•:.'s, I ;, qui - ¡atra buaciar. para ersau.a, trie
) cl.' me:cario; sat0- i.t.eu,; 'rasas; turaaerea na:c.a:iceis; malas.
al
fr: - 11
1.inpar e craticri- - e para ctoebet„ rios par:teias, ta-a dr
rin; U ; bram, ta; VI ! anilarias; cal aali•aasea; maesuais: Dl. qU.là..8 A, a- zaa lisuaes,
a o a lir.a.a fo.amea e acatara, :infla.; e 1..a de teida a e,dasavetssta; calcaos para vetas:lá- li Lana:: riaapniais'de ca.:aaair; •isaati- esmaltes. raleia>,
g,":che*.a:,,
paria,
.
Inas (le s a:a.a. a.. ..; ne. 4,ia:a.-..
ra y a..n.a a para ata-raiaria, •
gian-rcreha, finais lanai cravos, amCiase: 31
n.s.: a is ai vetrinana, carrapata:- -_.-jr..--; zilitqUalas cmp.'cUti:OUnlj; Lha- p-ciorta de delata nrirtalinhoa c.
a- Artigos: Capaeao . , coltin/ 1 •:Li. C . .h's,? •
cl : u . is valos rara cacos; ca Ire . qu.r..:.n ensueatiOras; in,.(4.,;,nas ,m-.
ma arars jia- nados, encerado-; paua e!:;if.'1. '• r.:as
do etiaa; e....aariSde para aclimatar a; ftrea.oras, na tqii :21:n5 tiii...3.1,:,ra; tric..•• ma,
i-a trabalhos deniaaao sa maatei-a: auj:"' T)(' a .
cianeto da pata.a.ao; iloretos para 'citi n Lt.s seeauora; martel...as 'faca- naria:ices
13
para cletaes. modela:torra
Pr /
::: eia.; rntauai; nioi,.n!*.:::: 0..1.11,¡-.; pv atinava ± rit; c'a: nassa para veiai
p.•nus
.
Pr e nsas para te j,iaplastico. pcelaores , parn.
eloricirato de morfina para vate- 1 ta. a; polarize,: prensas; i cda .ores pó
•
;
era
liquido
paia
oultirar
dentes,
pap. par,
rinár a; colódlos ehisticon sara vete- para. máquinas; ruianiantos de casal- pel caubona e ao naranao pi uso ianaas, anta:
1 . :5 e lz,r..-•.•11
riflam: defemadores; liquarlos ias na I Ses, teares; t cavaras me c art a as;
dentário,
raspadaree,
removedor
se
,.:
tôrnos
e
tttri)ina:.
sabans desinfetantes, Os '
ia. achas, Opa a are s. :farinha s. cor- Arti;os •,135 C*3
Ika>
deainfetantea; proclutoa da anSca.ri
sara dentaaa, sondas para ner- atasidaass ta: pra,saao CL. . sa. -os
desodorantes sanitarlia: o.ralaares Ad-ia-os: Máqu.nas N: vi;11';raF, das
cama.
,ÁI
:tia,
aa.,
a,
aia
recatara
vos
ilciania
tivelas.
separade varmina em tintavas; dittane '. g: eidadersas, taau sara.; -i ra a, , meu (leitesouras para dentistas e te- e intruoiltione, „iaaa
para vaterinaria: remédios para do-; ra$, cibacariaira 3, gr.; deti d' ji.,CUS dores,
lati-,:
:,ouras e tesourintiss rara eiant.:.sai, prestaç..a) de t.,,:".. .. 07. 4;7,
eriças de animais; preparados para . ou d er/ n 1-: . aradas, ro.os eianp:eaa)-- !:!
' as de celulóide, nras cie lixa, ter- Çõ' .:s piVaisas;
esteriaração de animais; pradutas I res. rara refarei:ir .ara, cacarsifi- !'m
trot9 "..
e d.:paCli.o...- !/1
externiinaciarea dc vernier, em ani- cadarce cultivo:are . .. ar oaalairas, ar- res. etro,3. 'atile alie c. a ateai tia a do- i ÇõeS
de credito e de faaaia..iinanta; em!mais: fertilizantas; formicida; uiva- i lane:atores cie osc,a, maquila:: para
a ações Ou:ai:lia ria', plain jamanta . e
13
Lidas; ineeticidas; sabâo para loas trrigaçao, na:, a :tinas dra ir a i dia as, Artigos: Aba Claaee:
alfIneks, ali- ! as:islincia te- a e: .1 indústria e C 1•••
veterinários; soda cáust'ca para agi a- facas para umatuaas agrita:... moi- anças, anais, toa:Maus.
argolas, baltuiaandans,
cultura; unauentos veterinarios r vaa nhos rurais paia lorragcm, maquinas bricos, britlilantes.
broches. ( P.P l a res.
l para matar formiaas e outros in.-ca71
N"
cinas veterinarias
corrcntea.
a., eflxOIaadaras, lança c amas,
Classe: 3
earneraldas.
esta
aletria
mamáqnin
a
s para pulverizar e borriacar (inibas. opalas, parolas. pceiteiras.
Antros: Produtos madicirtaia
desinfetantrs e tratorta para sarem pulseiras.
e farmacêuticos
r esdiapt de metalaprecioso
edofl
precioso
usadas em Lrobalhos de fazencla.s
Classe: 4
Claese: 8
Artigos. : Cêra de abelha; adragianse Artigos: Instrumen:os adices, arOg03
Classe: 14
(goma) em brito ou parcialmente e aparelhos fotográficos e cinemato- Artigos: Vidros,
cristais e seus arpreparada; agar-atar em bruto ou gráticos,
artigos e aparelhos eléaleos. tefatos: garrafas. garrafões, frascos,
parcialmente preparado; alabastro instrumentos de observação e medi- copos, cadinhos. cubetas, hastes, vaiem bruto; alcatao embruto, algas ma- das. instruanentos para fins úteis; em-tas, mamadeiras, fôrmas para larrinhas; caroço de algodão, algodão amplificadores,
assadeiras, compotairae. saladelcondensadores tncluem bruto; amianto bruto; amido sive montados. objetivas, lentes, :en- tas. jardineiras, porta-jóias, cen1ro
veac a ruto; anil bruto: aparas tes graduadas, binóculos, primas, lii,_ de mesa, bibe:tias. paliteiros, portaOU reaiduos vegetais ou minerais; netas, telescópica. óculos. monóculo retratas, jarros, cantaras. caticas,
argila não preparada (inclusive re- mcrocópics. soquatas, interruptores:
pratos, xfciaras tijelas. bandeias. pifratária); iusbaato; côa° de babaiml: fios de condução. aluas, tomadas ele- res, castiçais, licor:aros. vasas, servibarrilha; bauxita; suco de seringuei- tro-imãs, adaptadores, in . .srmedia- ço s Para refrescos. para cha e café.
ra para fabrico de borracha; breu rios retificadores de corrente estro- Jantar e sobremesa, taças. vahilhaem bruto ou parciabriente prepara- boscemios, medidores de rotação vál- fies, mantegueiras. capsulas. lustres.
da; cabelos em bruto; cal em broto vulas, microfones, lampadas. lâmpa- rbtatours çandelabros. pinjentes. penou parcialmente preparado; calca- das flash fibnadores e projetores dentes, pedestais, sakaras, tubos. tra- Requerente: Coima. ia atadeir 4!
mos: cantora em bruto ou parcial- cinematográficos projetores lumino- vessas, vidro pana vidraças, para auFôrma a Lila.
mente preparada; canhono) em bruto sos e projetores para diapositivos, di- tomóveis, para parabrisa é para con141e41:
, ..1
:a,
ou aarcialmente preparado. asolim Climas e para quadros fixos, máqui- ta-gótas.
Clas.;ts:i e ia
em bruto ou parcialmente preparado. nas e câmaras fotográficas. refletoArdam: Adefatus co' madeira.
Classe: 17
carbonato bruto ou parcialmeste pre- res, luminosos, lanternas, filtros óti- Artigos: Máquinas
fórmica e me tal
e instalações paparado; carnaúba; céra mineral em cos. relógios, comutadores, termóme- ra escritórios em geral,
saber: pabruto ou parcialmente preparads cêra tros. visores. telemetros, fotómetros, pel carbono, fitas paraamáquinas.
tia9.972
vegetal eia bruto ou parciasmente aspiradores de pó, balanças, batedei- atenda separadores para arquivo, arpreparada: cascas de cacos; cola ani- ras domésticas, chuveiros elétricos. quivos para correspondência. pastas
mal em bruto ou percatlmente tir a - espremedores de uso doméstico, ferro para escritórios com fechos de metal.
parada; cola vegetal em bruto eu de passar e engomar. foge*, gela atm:lado-1 para carimbos e para tinparcialmente preparada: conchas de
-deiras,lnt eéricas.lqudfca- ta, abridáres de cartas, barcos para
ostras em bruto ou parcialmente a ra- dores, máquinas lavadoras de uso mata-borrão,
para desenhos.
paradas; corantes vegetais em bru- doméstico, máquinas de lavar prato cortadorea decanetas
papel. carimbos, cato; corti ça em bruto; crina animal; doméstica, máquinas de moer ou pi- rlinbadores.
tintas para mcrever borcristal de rocha: diamantes brutos: car acume de uso doméstico e sorve- racha, toOlhadores,
gomadores, colateiras
enxofre em bruto ou parcialmente
dores.
cestos
Para papéis e corresponpreparado; esmeril em bruto; feldsdência
esquadros;
desenhadores.
daClasse:
9
pato: fibras m i seatis em bruto: f i Artigos: Afoché. bandolas. bando- tadores Com minas, furadores. mav
b
r
a
s
c
t
i
e
m
u
o
;
g elatina am
banjos, baterias musicais, batu- quinas de apetrechos de apontar :itbruto ou awalidrivaata raaaaaaao; Re._ lins,
nha
canetas.
laniseiras
aorta
tas,
berimbaus,
bombos.
bongas,
cai1j
bitÁN,
teta
la
11:
tki_Irrel4V
r
elí\
lélas cai bruto ou parati/Imanta nro- xas de música, castanhola, cavaoui- tinteiros. portalisgs. Porta-carimbos
parada: grafaa em bruto; eranito nhos. chocalhos clarinetes, clarins, porte-caneta" descanso Para lápis e
ri: o. CumranS. em bruto ou DarrOs.1- a
cordas para instrumen- canetas, réguas, instrumentos de es
ment a orca-ra la: l ã mamai em bru- antra-baixos,
musicais . cornetas, cravelhas pa- cravar e 'desenhos porta-cartas. por- Requerente: Joaquim Peruando os
to; in aa ai ra di. caril-iro e viennas: tos
ta-blocos, prensas, tarendedores de
80uaa e Vasconcelos
latex: Sa a a bruto de talhara; rumai- ra instrumentos musicais, ctOcalli. papéis.
ganchos, percevejos, coaciPaofoles. gaitas, gongoa, guitarLocal: Guanabara
ra bria • on o:irra-mo aia manando.: flautas.
soa
máquinas
para
escrever.
calcular
ras haarumentos musica is de corda,
maile en) i,rt. i.' ou pareialinente CreP- Instrumentos musicais de percussão, e somar, máquinas para pramPear
Classe: 41
narasar man. ara bruta; mánnare insta-amantes musicais de sarro ti- gramnos• e ganchos para escritórios Artigos: Arroz, aveia, alpiste, alisa
oral.) irirrialmenta prepara-lo: ras. maraeas. meta i s de batata nua- tira-linhas. godets. sinetes. mapote- cevada, cevadinha, canjica e canjiazi a . naifa- atinaria bruto; Otzr.03; sacai, &afio,. pandeiros. niaitoa a: aias eas. carrinhos para máquinas de es- quinha; feijão e fubá: gra° de ',leo,
•. .tin i: 1131)1;:. em bruto ou para ial- ims pi asa p-aina. de bi ri is/ •
ientinlhas, ervilhas, *Moços e milho
crever e 'cofre-'.
n • . . n • • I:

:2

1
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Classe: 38
nu), ferragens e cutelaria em geral,
Clame: 43
Artigos: Papeis, impressos em gemi pequenos artigos de qualquer metal, Artigo: -Aguardentes, aperitivos,- bit.
e artefatos de papel e papeiam
ter, bane, conhaque, cervejas, te• acessórios de metal
saneias' para bebidas alcoólicas, tiaClasse: 50
Classe: 12
Artigos: Marca de Serviços
Artigos: Artigos de metal comum e net, gila, licores, catar, punch, rum,
Classe: 45
• miudeza de armarinho: Alfinetes, moo de frutas com álcool, vinhos,
Artigos: Plantas, sementes e mudas alfintes de seguranças; agulhas, ar- alma quinados, vinhos espumantes,
vermutes, cedia e uísque.
•
para a agricultura, a horticultura e golas, botões, colchete., dedais, fivea floricultura. Flórea naturais
las e fechos corrediços, garras, grifas
41 •
Classe:
itékomAtioesienta.
Classe: 25
de meta/ para enfeites de vestidos, Artigos: Substancias a limentícias e
Artigos: Apólices, bibelots, cartões,
ilhoses, lantejoulas, mimam,
seus preparados. Ingredientes de alicartazes, displays, desenhos,
presilhas
=atoo, esganeis* alimentícias, (enRequerente: Fenícia S.A. — Crédito, postais,
artísticos, ,decal estatueta*,
ceto óleos e gorduras comestiveis).,
Classe: 13
Financiamento e Investimentos
estampas, gravarás, frutas de vidro Artigos: Joalherias, bijouteriás, ouClasse: 40
Local: São Paulo
riveesaria e artigos de metais precio- Artigos: Móveis de metal, vidro ou
figuras da cienatoo, fotografias,
Insígnia de Comércio
gano, manequins, maquetas, obras de ias trabalhada e suas imitações: madeira, estofado ou não. Colchões,
Classe: 33
pintura e escultura, cartum para de- usados como adõrnos, pedras precio- travesseiros e acolchoado para 20. _
vele para escritórios.
corações e para exposição, projetos, sas trabalhada -a saus imitações:
Ne 829.974-830.022
classe: 7
mostruários artísticos de mercadorias anéis, alianças, botoadziras, alfinetes Artigos: máquinas
de agricultura 6
de gravatas, argolas, brochaa, brincos,
para propaganda
horticulturae
suas
partes integram1
braceletes, berloques, colares, correuClasse: 27
fios de 'ouro e fie de prata, me- tes. Grandes instrumentos agrico1es,1
Artigos: Artefatos de palha, ou fibra. tes,
Inclusive tratores.
dallias, pulseiras, prendedores de
Classe: 29
agi
gravatas.
Artigos: Espanadores, eSe8VIS CODItU1S,
Números 830-039-035
Classe: 2
lambam Mos, vassouras e vasculhos Artigos: Substancias
e preparações
Classe: 39
quiraicaa usadas na agricultura, na
Artigos:
Artefatos
de
borracha
e
de
Requerente: Fenícia S.A. — Crédito,
horticultura, na veterinária e para
guta-percha
• fina sanitários.
▪ Financiamento e InvestiMentos
Classe:
28
.
Classe: 14
Local: São Paulo
Artigos:
Artefatos
e
produtos
acaba•
acaba- Vidro comum laminado, 'traClasse: 32
dos
de
origem
animal,
vegetal
e
mibalhado em. tôdas as formas e pre'Publicações impressas: Al'INDOSTRIA IMUILINA
agues, agendas, anuários, álbuns neral, artefatos e substancias quimi- paros, vidro cristal para todos os
vidro industrial com telas de
premes,- boletins, catálogos, tolhi- cas, artefatos de material plástico. fins,
metal
ou
composições
especiais.
Classe: 30
as, jornais, livros impressos, metClasse: 3
Requerente: interprint4tonies,
as impressas, revistas, programas Artigos: Guarda-chuvas, guarda-sõis, Artigos: Substancias
químicas, proradiofónicos, radio televisionados, pe- bengalas e suas partes integrantes. dutos e preparados para
serem
usa- "Press"
Local: São 114à;
ças teatrais e cinematográficas, proClasse: 21
ou na farmácia.
gramas circenses, enciclopédias, ca- Artigos; Veiculo e suas parles do na medicina
Classe: 8
Classe: 5
lendários, roteiros impressos,
Artigos: Máquinas para tipografia •
Integrantes
Artigos: embatidas de origem ani- indústrias
gráficas: Guilhotinas, ma-'
orquestra
f ilações e metal Patente, no, alui:niClasse: 165
separadoras de imPrersaa. 1110-¡
Classe: 37,
Artigos: _Artefatos de porcelana, Ce- nei,. alpaca, bronze chumbo cobre, quinas
Artigos: Roupas brancas para cama râmica, 'faiança, barro e terracota, estanho, ferro guee, niquel, latão, quinas de impressão, máquinas de en-!
máquinas de cortar pae :mesa: Acolchoados para, camas, col- louças vidradas para uso caseiro, zinco, metais para ligas; todos os cadernaçÃo,
chas, cobertores, esfregões, fronhas, adi5rncs, fins. artísticos e instalaçõee metais acima são em bruto ou par? péis, máquinas de rotular, maquinai
furar e centrar, máquinas do esguardanapos, jogos bordados, lançais, sanitárias artefatos de cadmia para cialmente trabalhados, usados nas in- de
para "off-set"
mantas para camas, panos para cozi- uso caseiro, adornei; e fins artísticos dústrias, podendo ser em barras, em tampar, máquinas
prensas.
chapas, em Bilha, em massa, em linnha e panos de pratos, toalha de
Classe: 1
gotes, em fio e vergas, em tiras, es- •
rosto e banho, toalhas de mesa, toa.
Classe: 40
-- li as para jantar, toirhas para- nan- Artigos: Substâncias e preparações tampados, forjados, modelados, tor- Artigos: Móveis: Aparadores, armário.
neados
e
perfilados,
eletrodos.
quimicas
usadas
nas
indústrias,
na
baldias,
(móveis
de escritórios), ca(neles, guarnições para cama, mesa
Classe: 4
nas análises químicas.
bides. cadeiras, 'cadeiras giratórias,
i- • banho, toalhinhas (cobre pão) fotografia
Substancias e preparações químicas Artigos: Substâncias de orhiem ani- cofres (móveis), discotecas,' divide.
Classe: 36
anti corrosivas e anti exIdantes mal vegetal ou mineral, era bruto ou (móveis), escrivaninhas, mesas Para
ti•ps: Artigos de vestue140, de te
parcialmente preparadas.
Classe: 24
escritórios, mesinhas e Prateleiras.
-erásot,incluvedsportea
Artiges: Artefatos de algodão, nyhm,
Classe: 17
Classe: 10
crianças - pies:ticos, cânhamo, e,aroá, juta, lã, Artigos': Instrumentos, máquinas, Artigos, máquinas e instalações para
Classe: 35
,ertigos: Couros e peles preparados linho, Paco-Paco, rapai, rarn, seda aparelhos e petrechos para a medi- escritórios e desenho: Canetas, canatural e outras fibras: Alarmares, cina, a arte dentária, a cirurgia e a
classificadoras, cofres, copia• •o ou nen Artefatos de couros
bolsas de tdcidos para senhora, bor- higiene, máquinas, aparelhos e arts- rimbos,
Classe: 34
dores de cartas, publicadores de có3fi
•
taiaçõee
noiptalares,
de
expurgo
e
dados,
cordões,
cadarços,
coberturas
pias, fichários, fitas gomadas, :nal.
Artigos: Cortinados, cortitas, canafins análogos.
objetos fabricados de tecidos,
ces para arquivar documentos, 10PO4
, elios, encerados, estrados, lincleos, para
Classe:
6
•
debruns,
etiquetas,
entretelas,
fitas,
. oleados, passadeiraa panos para soa- franjas, galões, montas, Ombreiras, Artigos: Máquinas para indústrias rnapotecas, máquinas foto-copiadoras, papel carbono, papel stencil, pas• : lhos, para paredes e tapetes
passamanaries, palmilhas,-" rendas, têxteis, máquinas para fins indus- tai pasa core/pendam:ia, pastas com
Classe: 26
•
triais, máquinas de precisão, Niqui- fachos; puta de mesa, porta-blocos,
artigos: Artefatos de madeira, osso redes, sacos e telas para. bordar m*
operatrizea, motores e Peças Para separadores de arquivos, tinta Para
Classe: 18
• merfire, não incluidas em outras
motores.
Impressão.
Artigos: Materiais para .scallitruções,,
ciasses
decorações
e
adornos
de
prédios
Classe:
43
Classe: 46
/drama 830.020-091r .
Classe: 17
Artigos: Aguas Minerais, agua gaéttigos: Amido, alvejantes, anil, agua
Máquinas e instalações para sosas artificiais, bebidas espumantes
• aseadeira, cera para soalhos, deter- Artigos: escritórios
sem álcool, guaraná, gasosa, essene desenho
lentes, esponjas de aço, /tororós, lã
cla pára refrigerantes, refrescos, reClasse: 20
avo, pomadas para calçados, palha
soda, suco de i frutas, ai11413123C.
Petrechos navais e aeronáu- frigerantes,rasa,
'p aço, Preparados para polir e lime Artigos:
xaropes.
Ancoras, bolas, cinta de natar madeira,' vidros e. objetas, sabões, ticos:
mama BRAMEM
çao, fateixas, fiutuacjores para hidroChim 44
asponaceos e velas
• metria, para quedas e salva-vidas Artigos para fumante: Cigarreiras, •
Classe: 48
Classe: 19
anseio" cachimbos, carteiras Para
Atos: Perfumarias, cosméticos, den- 'Artigos: Aves e ovos em geral, inclu- ZUM" charutos, cigarro. cigarrilha, , Requarente: Interprint-Bomicsi,
tifrícios, sabonetes e preparado Para sive o bicho da, seda, animais vivos, filtros para piteiras e para cigarros,
Impressora El. A.
. cabelo, artigos de toucador e esceivas bovinos, cavalar, caprinos, plintos" fuMes em Mim ou em cordas, isqueiLocal: $ão Paulo
3íara os dentes, unhas. cabelo e roupa,
ro, piteira., tubas de cachimbo, rapé,
ovinos e suinoa
Clame: 17
aparelhos e petrechos eased,
tabacos. Classe: 8
Antigos: Máquinas e instaloOdes Pain
• .s,cabelareira
Artigos: Instrumentos de presidio,
escritórios e desenho; canetas, cuim23
instrumento cientifico, aparelhos de Artigos: Piosclasse:
e linhas de Oda a a pe- bem, classificadoras, cofres,
Clarim: 47
adorea
e
uso
comum,
instrumentos
e
apared
arta*, duplificadoresXas,
de i li' Artigos: Combustivels, lubrificantes, lhos didáticos, aparelhoe eletrônicos ste: Fias de algodão, fios sintéticas, e cartas,
uta
11,
nylon,
fios
prazfitas
gomadas,
índices
para
banda* e produtos destinados à
00011amo . j
Jhuminaçâo e ao aquecimento: Álcool e elétricos para velculoa, moldes de Cem fiee de celulose, Unhas sintéti- arquivar 'documentos, lápis, mapotetoda empale, acessórios de aparelhos ca, fios de eéda natural e regou,
nal:quinas foto-copiadoras. Papei
s, ahidreartoeeto
otor, carvãO
gá
(Inclusive), aparelhos foto- Para tecelagem, para bordar, para = s, Papel atende pastas Para
ás metano, butano e tron aria, lias elétricos,
°Mara, para tricotagem para correspondência, pastas com fechos,
maquinas - falantes, discos
garrafado, gás liquefeito, gasolina, gráficos,
pasta de mesa, porta-bloco., separacroché.
gravados e filmes revelados
,
óleos
combustl'
xas lubrificantes
dores de arquivos, Untas para imClasse: 9
Classe:
31
•
eis, óleos lubrificantes, óleos don- Artigos: Instrumentos
pressa°.
musicais e essa Artigo.: Bastantes, barracas de camiluminação
e
ao
aquecimento,
os à
partes integrantes
Classe: 38
panha, oanaletas, cordoalha, cordas,
s para amortecedores ,petróleos
Classe: 18
oorrehug, de transmissão, coberturas Artigos: Impressos em geral 'e arte
e garoem"
Artigos: Armas, munições de guerra de lonas, fitilho, guard-eol para fatos de papel
ão; Bandejas de
iee papelão;
Clame:. 49•fogos de artifictos Praia, gavetas, lonas, lonas para freios,
b ocos de papel, cartões coArtigos: J6gos de thda espécie. Brin- e caça. Explosivos,
Clame: 11
mangueiras, maneotes, redima, tam- merciais e de visita, cadernos, copos
quedos e paaateraposi petrechos • Artigos: Ferramentas
de
Vida
espépai, tiras, tampões, tendas • válvulas de papel, duplicatas, envelopes, npara
finsazolu,Sevaniente
.
. , litigos
oas, embalagens Je papel e papel,"
de yedaelle,
cie (exceto quando partes de maquidesportiva
N9 829.973
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! 80. e lif e:e el:•.:1;,, i e'. i.e :".I.'
i,
,,(u es
teit.'.11 ilic.00 .. , ;,......):',Itr.,, l',ft..:',1„,,V. C...t,r11..
•..
dcii
! lie.S. rr.;,-e-c,is, ree ar t..c- CiaS Para ruiii'"Cae
At ••: Itn,dç
frilierantr r; . : odá. : lIe0 Ge In/1:LS,
t..•
,:i fie:, e x irc..pes
p.tpe.1, earLUC,
•
- -• • ---- - - • • • • ;
•- —
e • .11. e de i Aia, Gamemos, coP:•, . ,:..A.Ul ii l • ; ,, ':i r:'/
elleett);y:t.,
pam ta', pulsei, tiláj..• ..
• táá1uatát:.1 ;1., (áe pape,. e papel:J .., vttarlialo.poS ele pi•pe..1, diquetas ta . pi.pei e pc,peilio, letras de Carilpapeis de
I,w, mads
(ilido, pupei an)1iiço,
car,a,
Reguei:elite • Fi:urica de Pistões
papei ce tmlnunio, papel himenica.
Mar 'lia Ltda.
de
papeiam
e
pratinhos
de
ar,
Estabelesido cai Sais Paulo
papelao.
Requertme: Arnold Mondarodt
•
Classe 6
Classe : 17
Editore S.p.A.
Artigos: Pistões para todos os tlp 06
Máquina.; e instalações para Estabelecido 'em: Mtiano
Itália
de motores
eSe. Atm.ius at senho. Canetas. CaT1111Classe 32
bus, ciássaieadolas, eotires ft copiadores Artigos: Almanaques, agendas,. miuá149 830.042
de cardo:, caupiseaaoles de copias, fi- rios, álbuns impresso. boletins, catáchários, filas gomadas, indices para logos, folhetos, folhinhas jornais, liargui:ui' Ode UldelltUS, lápis, mapotevros impresso, revistas e músicas
cas, motim:tas foto-copiadoras,
impressas
papel bienal, pastas para
cai
Clas.se
coriespt:nomcia, pastas com tédios, Artigos: Alinameities, ft.:;encias, anuapas•a de mesa. porta-blocos. sevara- rias, álbuns impressos. boletins, catácore. oe aiquaus. tintas para int• logos, folbetcs, jornais, livras imprespcezsão.
sos e revistas. folhinhas e músicas
impressas
Ns. 8a0.030 a 830.032
bl.” 830.038

EPOCA

lemenemereemperemee

deeeMeffl.e.lie

if rwr- COPY
1:uni:crente : 1 I; pi int -Bonnier.
Inipri"s• óla 8.A.
Es•..abis .e..aa ta) São Paulo
cle-fe 50
art; ,..o,: aia;. a ne serviço: Serviços
de 1.r.n.c.c,aa. ,eiv.ços griificos, sereupl:;s ncliografica.s, fotocóe serviços de
Iher.fiu
:.
ençadeliação
Cia. sz 17
%,rt,gas. inz;quitia., e instalatv4.-1.1oriat e desenho: Canettu:. ‘ arintbo-., c.a..sificatiores, cofres, cep.aciores carta duplicadofres. •ql.adores de cartas, duplicadoda:: • iitilees pata arquivar dominemtas. tt.p‘..s. mapotecas, máquinas fotocopiadoras. papel carbono, papel
sie tleil. pas as pai a correspondência.
pa tas rum !echos, pasta de Mesa,
poria irocos. separadoras de arquivas.
¡int*. paia impressão
Classe 38
Arta,as: impressos em geral, e artefatio, de papel e papelão: Bandejas
de papelão, blocos de papel, cartões
comerciais e de visitas, cadernos, copos cie papel, duplicatas, envelopes,
fichas, embalagens de papel e papelão, guti:danapos de papel, etiquetas
de papel e papelão, letras de câmbio,
notas promissórias, papéis de cartaz',
pape oficio papel amasso, papel de
embrulho, papel higiênico, pastas de
papelão e pratinhos de papelão
Ns. 830.033 a 830.035

8 A B I ,D O
Indústria Brasil eira
Requerente: Coluna S.A. Gráfica.
Jogas e Brinquedos
Estabelecido em São Paulo
Artigos: Brinquedos. jogos e paasatempos em geral: At: renoveis, aviões
de brinquedos, bariehos, bercinhos.
bonecas, bonecas. emas para todo: os
esportes, boliches. carrinhos. domineis, damas, figuras de. aves, animais.
objetos e pessoas jogas de armar, quebracabeça, revólver de brinquedo, laqueies, snookers. ténis de mesa e
tômbolas
N.° 8:(1.039

PONTEIO

.

•• •
Pe!!

&
-Ltda.
era São Paulo

,

ST RIA• BRASIL rogin

Requerente: Indústrias Ge.ssy
Lever S.A.
Estabelecido em São Paulo
Classe 48
Artigos: Brilhantina
—
P30043

COPAL

•
..,•

.

..

ina cli.• Lá: • ••.

.(
, • ..
pulllat.át:
prepu., ;j,n,
.)
ti. Vl1
e.'

•-,

3
I :t
1'.

•CANASTRA
Indústria Brasileira
Requerente: Cohtlia S •A• Glárke.
Jogos e Brinquedos
Estabelecido em São Paulo
Classe 49
Artigos: Brinquedos. jogos e passatempos em gera:: Automóveis, aviões
de brinquedos, baralhos, bonecos, bonecas, bercinhes, bolas para todos os
esportes, boliches, carrinhos domineis,
damas, figuras de aves, animais, ol3le •
tos e pessoas, jogos de armar, quebracabeça, revólver de brinquedo,
raquetes, snookere, tenis de ,mesa e
tômbolas
.

P
Requerente: Di-1,Estabelecido em • :Voo
Clci;•:;;-. 42
Artigos:
:1,- , d. ,.%
raives, verta: r . .s e

4111110"

.

C
N" ;

i;

.017,RAL
Lzum lies "Geral" 1,tu:.

•

Esiabcile ido :-:n São Paulo

Artigos: Lanclic, refeições pruptas,
frituras e salgados: 13olinlaxs, croquetes, churrascos, CU 'cus, coxinhas,:car.
mies, empadas. es(ilia.s kibes, oiricies
Ws, pastéis, pizza::, sietachas, sotitiutches, saladas, tortas e doces' •
Ns. 830.047 a 830.050

P 011 C E-RA.
Indtietri a Brasileitm
Requerente: Poliquima Lidaste.' t
Comércio S.A..
F.stabelecicto em São Paulo
Classe 1
Artigos: Substancias e preparaeóee
qu &teceis, usadas nas indústrias, na
biografia e nus análises cor an•!as„
Substâncias e preparações químicas
allti-eorroBtvte• O anti-oxidai
Classe 4
Artigos: Substá irias minerais, ...tio
mais e vegetais em bruto ou p.a ciai.
mente preparada'-: •-• Cola antin.a e
vegetal em bruto ou parcialir.--nie
preparadas, guinas em bruto ou
1claimente
cèra de sat . : n .e
cara animal, man ml e vegetai, ,t•ta
natural, libra:, de nyloh, de piá, _ar...
de borracha e de lates, carnautet, extratos oleosos, re-iims vegetae., ,esá.
nas naturais. seivas. a In asiVe:. e in
bruto ou xo,tos
Che.- e 28
Arti ges: Ade.sivtk, veta para
iria, colas buiu:Ar-1,s, enapa6
tico. cern si III el.en. esmalte:, ;.1
LSOlad 1

kLe 830.041

In &Is t ri a Prasileira

•

'•

O. A.,
.t."JUi0

INSGSTIVA BRASILEIRA

À
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1th
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ilekl kieS

JT.; ,r.; y o 1'

1a,d

Requerente: COPAL — Soctelide das plásticas. une as piá:41CW%
Importadora e Exportadora Ltda. cuias virgens, p.a..1 .s, resinas prep,,.a.
das. resinoide,
nilawlecido em São Paulo
sinteticas, res,nas
Classe 50
"kintétieas. imite; 1.11;w:ta:as. Ventá,
ts
Artigos: Marca de Fervi•As
ez et tlitanteS dz . wasiiects
importação e exportação
cla -e 46
Artigos: Anuti,•, as,•jaine,s, enhi .•11,1
N." 830.014
1,avadeit.i. ceia /nela usseathos. .1,4 et
:gentes. t•:, palt .las de aço. iÚa.t., ; i • a
de aço. pornac l .t; pata t .alçaiirr113INAD
"de aço. prepatacins intra polir ( 1111 pa r audeira, vldros e oee.zoik
,a p onaceo•. ve:a. ~ate:, e '
pollitures
Reritierente: Letnad — Importadora
mnn.n5i
Exportadora e Renrentacões
LimPada
" Estabelecido crti Sáo Paulo
Claqse 10
Artigos: Produtos adoutoleril, ,, s, ai-'
tios para prót e, r!er Iria'
•
• #
to dentário. ans n' gnvraç para obtura.'
0.U .- -•
çóesi cera pa ra te,-. dentário. (mias.
4;
ger•SÓ% polidore.: de).f:irit)
isolmices tie nt . .n.1ee . dente. aviii,etais,
deo t:.o.ditr:' •••••t•,- flfl rara !lir:16es.
, oldàs para
••••••-•,. t ••.t",o
Ii!‘ r"'

e ,,rartte

T"..eqn-relle; Mono

,1 .^ wnr:
e t •• e • n 1,1 rara
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• b1 830.05ø

21.9 830.052

The arigWs

ermrozarP

Requerente: "PL" Indil.stl:a Paulista
de Lâmpadas Ltda..
Local: São Paulo
Classe .8
Arti,sos: Lâmpadas
—"e g en ngN

SATANIK

•n•n•••••

LON G,I ntin

•
Industria Brasileira
1/Qin:rente: • Prbdutos Químicos e
Farmac.eutico3 "EUS" Ltda.
Local: São Paulo.
Classe 3
Artigos: Uma especialidade farmacêutica indicada no tratamento das
sindrecnes alérgicas
N 9 830.055

Oslonfer Indústrias par• macéuticas S. A.
Local: Minas Gerais
Classe 3
Artigos: Substâncias químicas e ouum preparados para serem usados
na medicina e na farmácia. Vacinas
e biocultroas para serem tuadaa •
medicina e na farmácia
N9 830.057

"UláLIANE
INLuSTRIÃ'BRAWIXTRA.
Requaren t c: Wanda Latim
Local: Guanabara
Classe 36
Artigos: Na classe
1\19 830.068

I. M. MODAS
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: L 1.1. is Ltda.
Local: Guanabara
Classe 36
Artigos: Na classe
N9 830.069

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Bordados ,Silvestre
Ltda.
Local: São Paulo
—
Classe 37
- Artigos: Na classe
N9 830.0a

DROGACEN TER
OIDUSTRIA GRASILITRA -

Requerente: Progacenter Ltda.
Local: São Paulo
Classe 48
Artigos: Na classe

MODEiNFOLD
INDÚSTRIA BRASILEIRA

•

MEDEIROS

INUiflIA siAsaulf..

Ffeau-

N9 830.064
-F

ARMAC ENTER

Requerente: Medeiros S. A. Confecções
Local: Rio G:ande do Norte
Classe 36
Artigos: Nadasse
• NO 830.070
A

GUIMARÃES

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Zèfalsão Estivas Representações Ltda.
•
Local; Bahia
Classe 44
Artigos: -Pa
p elhiho cortado e preparado para cigarro. Palha para cigarros
N9 030.071
Poupança
e Empreatimo da Guanabara

'REG - Associação de

INDUSTRIA IIRASILLIRA

Requerente: Lojas Kirsch Decorações ,Ltda.
Local: Guanabara
Ciasse 16
áttigos: Divisões" pré fabricadas,- esquadrias, janelas, portas, veneziano'
e persianas
N9 830.058

Requerente: Famacenter Ltda.
Loce4 São Paulo
Classe 48
Artigos,: Na classe'
- tit•- i120.065
•

g a

luma atf ,

: Guanabara
32 e 33
lo

he
Idzest4;g.renteà .8aPECr'i tTmoattoot
nabara
Local: Guanabara
Nome Comercial
•N9 830.072

BiraMilela
Requerente: Sio toquknica Produtos
Químicos e Farmacêuticos Ltda.
Locai: São Paulo
Classe 3
Artigos: Um prOduto farmacêutico
-indicado na reidratação, hepatopatias, cardiopatiaa
•
N9.830.073

eÁ

indústria- -Bi-siai-L:4ra
Requerente: Irmãos Salton Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classe 42
Artigos: Aguardente, aperitivos, anis.
biter, baaaceira, brandi, conhaque.
fernea, gamados, Idn. OrasPa. Iarach,.
ktio2er, licores, néctar, pipermint,
quinados, rum,- vermute, vinhos espumantea ou pão, suco do uva com
álcool, uísque e wodca
N9 830.074

IndústriaRequerente: Indústria e Comércio
Atlantis Brasil Ltda,
• _Local: Sito Paulo
Classe 48
Artigos: Aguas de beleza — águas de
colónia — batotas — brilhantinas —
cremes de beleza — creme para as
mãos — desodorantes — esmaltes para unhas — extratos — geléia
— geléia para bronzear A pele
— geléia para fixar o penteado —
lápis para sobrancelhas — laquês —
loção fada/ — loções — óleos para
bronzear a pele — pó de arroz —
sabonetes perfumados — talcos —
venizes para unhas e ~pá*
/49 830.07?

.c(Cèdar . •

• nnn

nPP.

INDUSTRIA
BRASILEIRA
,

Requerente: Indústria e Comércio
Atlantis Brasil Ltda,
Local: São Paulo
•
Classe: 48
Artigos: Aguas de beleza, águas de
colônia, batons, brilhantinas, cremes
Requerente: Laboratório Wander do de beleza, creme para as mãos, desodorantes, esmaltes Para unhas, eztraBrasil S. A.
tos. geléia facial, geléia para bronssar -•
Local: São Paulo
a pele, geléia para fixar o penteado
Classe 3
Artigos: Um produto farmacêutico lápis para sobrancelhas, laqués, by-ão
itanLcardiaco)
facial, loções, óleos para .bronzear a

EROGICITAL

EDUTO,RA
.*

met ente: lor.equiel Feldaiaa

nart

CAL-DE•A •

Requerente; Dt'. A. Wnder S." a.
Leen': São Paulo
Classe 3
Artigos:
Uni produto farmacêutico
Requerente: Indira:rla e Comércio.
.ia r.s calcIoterp1a
$zr
Local: S3o Paulo
No 830.074
C'a46e 16
Artigos: Gra:: .2 portas, janelas e esquadrias de tue..als para .'conlatruÇõe.5
FRU WSEDANS
No 830.067

Requerente: Rical — Industrial_
Comercial Farmacêutica Ltda.
Estabelecido em Minas Gerais
Classe 3
ativa: -Uma especialidade farina- INDUSTRIA BRASILEIRA
ceutica indicada como nt4dicaoão
anti-espasmódica
Requerente: Rubens Francisco Lucchetti
N9 830.054
Local: .São Paulo
' Classe 32
. Artigos: Na _classe
No 830.061 -

0~
•
tridistria Brasileira

•

NT 830.078

Md. CIF14.511:23:4

Requerente:" Carlos Augusto de
Araujo Seara
Estabelecido na Guanabara
Cla.sàe 33
Sinal de propaganda
N. 830.053

E~S
Indlistria Brasi.leira

NT 830.886

Requerente: a' »l ' eltlade t.. utraen
I
Loc& fr o Pr.ulo
Cl --.r” F.O

Artigos:

-
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a pele, pó de arreia, sabonepele, pó de arroz, sabonetes perfuma- bronzear
tes perfumados, talcos, vernizes para
dos, talo" vernizes para unhas e
unhas e xampus
asizipus

Ns.

Na. 830.094-095

03:' tal

N9 830.082

W9 830.078

NIA Jane.S_e_ ymour »

INDI/STRIA BRASILEIRA
gOSTRIA BRASILEIRA'

Requerente: • Indústria e Comércio
Atlantis Brasil Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 48
Artigos: Aguas de beleza, águas de
colônia, batons, brilhantina, cremes
de beleza, creme para as mãos, desodorantes, esmaltes para unhas, extratos, geléia fadai. rareia para bronbear a pele, geléia para fixar o penteado, lápis para sobrancelhas, laqués, loção fadai, loções, óleos para
bronzear a pele, pó de arroz, sabonetes perfumados, talcos. vernizes para
unhas e xampus
N9 830.079

Wild 511k°

-

.índtria Brüileirã.

Requerente: Indústria e Comércio
Atlantis Brasil Ltda.
• Local: São Paulo
Classe: 48
Artigos: Aguas de beleza, águas de
colónia, batons. brilhantins, cremes
de beleza, creme para as mãos, desodorantes, esmaltes para unhas, extratos, geléia facial, geléia para bronbear a pele, geléia para fixar o penteado, lápis para sobrancelhas, laqués, loção facial, loções, óleos para
bronzear a pele, pó de arroz, sabonetes perfumados, talcos, vernizes para
unhas e xampus
N9 830.000

., .

.

'bidústria Brasileira

Requerente: Moda Juvenil Fri.esto
Borger S.A.
Local: São Paulo
Classe: 30
Artigos de vestuário, de tbda sorte.
inclusive de esporte. para homens.
senhoras e para crianças, a saber:
abrigos quando vestuário; agasalhos:
alvas; anáguas; aventais; baby-dall•
barretes; batas; batinas; bermudas;
blusas; blusões; boinas; boleros; bonés; borzeguins; boas: botinas; osche-cols; cache-nez; calçadas; eriças; calcinhas: calções. inclusive para
esporte; camisas; camisas de fôrça,
camisas-pagao; camisetas; cannsolas; ctunisoaaes; canos de botas (pernegras.); capacetes; capas; capotes;
carapuças; ca rio, aa ; caasteos; casacas; casquetes; casulas; cerouias,
abales; cnapeus; chinelos; chuteiras;
cintas; cintos; cinturões clergy-man;
colarinhos, coletes; cambinaçoes;
corpinhos; cuecas; cueiros; culotes;
dolmans; dominós; echarpes; espartilhos; estolas; fantasias; fardamentos; fardas; fraldas; fraques; galochas; gorros; guarda-pó; gravatas;
habites; Japonas; Jaquetas; Jaquetões; lenços; libres; ligas; lingeries ;
luvas; maillots; mandriões; manipulos; mantas de uso pessoal; muiteatuc; mantilhas; mantos; murtas;
martinhas; meias; meias confecções;
modeladores; palas (poncho leves,
palatos; pantufas, paramentos; Nignoirs; pelerines; peles quando vestuário; perneiras; peugas; pijamas; peitilhos; peitos; polainas; ponchos; puloveres punhos; quépia; quimonos;
regalos; renards; robes de chambre;
roupas brancas de uso pessoal; roupas de baixo; roupas feitas; roupas
para esporte; roupas para operários,
roupões; saias; sandálias; sapatos;
sObre-pelizes; solidéus; shorts; sh..)o
roupões; salas; sandálias; sapatos; sóbre-pelizes; solidéus; shorta;
shooteiras; slaks; sobretudos; sotainas; soutiens; sueter; sungas; suspensórios; tailleurs; tiaras; togas; toucas; túnicas; turbantes; uniformes;
vestes; vestidos; revestimentos para
trabalhado res;vestuários; véus;

Requerente: Indústria e Comércio
Atlantis Brasil Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 43
Artigos: Aguas de b:leza, águas de
N9 830.083
colônia, batons, brilhantin.s, cremes
de beleza, creme Rara as mãos, desoBEB CISNE INDÚSTRIA E
dorantes, esmaltes para unhas, extratos, geléia fadai, geléia para bronCOMÉRCIO DE REFRIGERANTE
bear a pele, geléia para fixar o penE SORVETES LEVES LTDA.
teado, lápis para sobrancelhas, laquês, loção fadai, loções. óleos para
bronzear a pele, pó de arroz, sabone- Requerente: Beb Cisne — Comércio
tes perfumados, talcos vernizes para
e Indústria de Refrigerantes e
unhas e xampus
Sorvetes Leves Ltda.
Local: Guanabara
N9 830.0r1
Na. 830.084-088

o

GLA q0.-PLAST
INDOSTRIR BRA.SILEIRA,

J.Indústrui Rragileira
Requerente: Industria e Comércio
Atlantis Brasil L!da.
Local: São l'aillo
Classe: 98
Artigos: Aguas de la .lexa. ;*:!Litis cio
cremes
colónia, batons, briliiant
de beleza, creme para a, mãos. desodorantes. esmaltes para unhas, extratos, geléia facial. geléat para bronbear a pele, geléia para fixar o penteado, lápis para sobrancelhas, laquês, loção facial, loções, óleos Para

Requerente: Eteco — Emprêsa Técnica Auxiliar de Construção
Limitada
Local: Guanabara
Classe: 1
Artigos na classe
Classe: 14
Artigos na classe
Classe: 28
Artigos na classe
Clarse: 38
Artigos: impressos de uso da firma
Classe: 50
Artigos: Pieatação de servietie atinentea ao gêneso de negóc'o acobertado
pelas classes 1, 14, 28

Raie&

4 '

1.7.
4 ' 4.
."

" GRAND PR32 "

4,#:::;'‘

nnn
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Indústria Brasileira

fc
.rf
s1/47

RequtreLtt: Laiofix do B:osil
Local: Sár

S.A.

Cla.t :

Ar;:eos na
Classe:
Artiaos :na
Clasie:
Artigos na

classe
32
classe
49
classe

Ns. 830.092-093

111111:11111111.:1:11111:
indústria Brasileira
Requerente: I.anofix do Brasil S. A .
Local: São Paulo
Classe: 6 .
Artigos: Aqueeeuores de água de alimentação P.I.M., arado para espalhar neve, máquiaas de cortar-frios,
bombas de ar rala pnetimáticos, bombas para gasir
incêndio e elet: betOmiras. brocas :as
baralhes e instaladores de ar, bucha quando nane de máquinas; caideitas a vapor, earburaderes, cuimboa de torno, carneiros oidrãulicos.
cavadeiras P. I M., Coatraidores de
Vim° P.I.M., chamaeeiras ou mancaia de anti-licção. co'esores de dí-

namo e motores, ¡compressores, coadanaaclores; espanadores, espalha neve, eixos quando' pai te de máquinas, êmbolos quanOo par'e de máquiMIS engenho de !serra. engeaha de
cana, engrenagena quando parte de
máquinas, freios quando parte de máquinas; guinchos de fricção, guinchos
para eaçambas de arrasto, guinchos
de transporte aéreo, g eradores a gasolina, guindastes; limpadores cie
cano P.I.M., máquinas de imprimir,
lubrificadores q uando parte de máquinas a vaporá Máquinas de lavar
roupa, máquinas de costura, máquinas de furar radiai e horizontal, máquinas para o fabrico e acabamento
de latas e outros recipientes metálicos, máquinas borracheiras e máquinas têxteis, máquinas de tirar cortiça. máquinas de limpar e afiar facas, molas para maquinas, máquinas
frigoríficas, máquinas de rotular,
martelos a vapor, moinhos e nós não
agrícolas, Motores de combustão interna, elétricos e a gás, motores para
bicicletas e motocicletas; •pentes
quando parte de máquinas, penteadores de teares, rolos para estradas,
serras mecânicas, sentia hidráulicas,
senas de fita, tornos mecânicos, tornos de revólver, tornos, automáticos,
tornos verticais, turbinas. tubulações
para caldeiras; válvulas de uso de
máquinas industriais, velas de ignição para motores., válvulas e ventiladores, guiando parte de hl:mamas
Classe: 22
Artigos: Pios le
can:turno,
celulose, juta, linho, lã, fio:s de plásticos, fios de sécia no tioral ou ralou
para tecelagem, p;.re bordar, para
cosi-1 . ra. tricotan r. na e para croché,.
fios e linhas de tõda espécie

Requerente: Lnn9fix do Brasil S A.
Local: São Paulo
Classe: 6
Artigos: Aquecedores de água de alirucntação P.I.M., arado pura espit•
lhar neve, máquinas de cortar- frio,
bonitas de ar para pneumá:ieos, bombas para gasolina, de incendio e elétricas; betoneiras, brocas elétricas,
buninhos e instaladores de ar, buchas quando parte de máquinas; cala
dei,*a% a vapor, carburadores, enrima
bos de Orno, carneiros hidráulicos,
cavadeiras P. 1. M., construidures de
tórno P.I.M., chumaceiras ou mancais de anti-fricção, coletores de dia
narnos e motores, compressores, cin.
densadores; espanadores, espalha
neve, eixos quando parte de máquinas, engenho de serra, engenho de
cana, engrenagens quando parte de
máquinas, freios quando parte de máquinas; guinchos de fricção, guinchos
para caçambas de arraste, guinchos
de transporte aéreo, geradores a gila
solina, guindastes; limpadores de
cano P.I.M., máquinas de Imprimir,
lubrificadores quando parte de máquinas a vapor; máquinas cie lavar
roupa, máquinas de co.,:tura, máquinas
de furar radial e horizontal. Máquinas
para o fabrico e acabamento de la•
tas e outros recipientes metálicos,
má
quinas borracheiras e máquinas
têxteis, máquinas de tirar cortiça,
máquinas de limpar e afiar facas, moa
las para máquinas, máquinas trigo.
rificas, máquinas de rotular, marte4
los a vapor, moinhos e mós nào aarf•
colas, motores de combustão interna,
elétricos e • gás, motores para Vala
cletas e motocicletas; pentes quando
parte de máquinas. penteadores de
teares, rolos para estradas, serras mecânicas. serras hidráulicas, serras de
fita, tornos medi/lisos, tornos de .revólver, tornos automáticos, torno,
verticais. turbinas, tubulacões nara
caldeiras; válvulas de Uso de magia.
nas industriais, velas de ignição para
motores, válvulas e ventiladores.
quando parte de máquinas
Classe: 22
Artigos na classe
N"

830.098

•

‘\

•Mt4kS
••••

4.4 Nib
c sxj,

/

e

d

it;)

Requerente: Nitroson S.A. — In.
rdústria e Comércio de Produtos
(mímicos
Local: Rio Grande do Sul
Cl•sse: 2
Arligoi,. bac ..ericidas, defumadores
esterm:inclores de pra gas e erra,. da.
ninhos, esterilizantes. fertill7antes.
fosfntos: formicidas, fumigantes. fun•
',t eteias. herbicidas, inseneidas,
cicias, sais para fins ati ricolfig. horticultura, sanitários e veterinários)

•4

£46

to-
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fis san.i01
•
Classe 43
kiv 830.105
Artigos: •Absorventes de uso -em tou,cador, afastadores de pele das unhas,
CASA DAS IICIDIDIUMS
_
navalhas, águas de bicaanadores
m,
aguasde
de quina, águas detouca- . .
dar em geral, águas para maquilagem, alitaetes para o pabelo,
mar, amidos perfuniado,Namónia per
fumada, aparelhos para barbear,
aparelhos para corta ro cabelo, apa‘Ik
relho par frisar o cabelo, aparelho
paar secar o cabelo, bandelina, ba^S. S•stt'z'Vçk,--;tk
,, .
tem, bigodes postiços, cacheadores de
cabelo, carminados d.e toucador, sécosméticos. acetona
..• 1 Raqaerente: laciateld rodas nervidolg0
., , . .
para toucador, &fiadores de ~Inas •
Mucos do 33rtudl
4
Requerente:
Materiaãe
.00~§4)
41.
de barbear, águas de alfazema, aguas
Láral: 2,10 arencie do At
Bui
Ltda.
_
pingouirGt
de lavanda, de rasca, éguas para
•Clames :15 al a R
- Local„. .:Mines Gerais • '
embelezamento da P ela, Aguas per
liginal
:
Glasseai 11 á - 14
fumadas, alizadores de cabelo, almo,
todinhas- de cehiro, aparelhos para
ZN
430.104
escavar o cabelo, azininbos Para Pós
.
2•19 130193 _
•
de arroz, atomizadores de perfume,
barbas • postiços, brilhantina, ~•
adi; crayon tiara maquilagem, cré
.13~4:met %elida Iiitdriogran.
para
toucador,
cremes
para
pele,
ci.se 13. A.
Postiço&—+Dollintes para cabelos,
•Local: Rio Grande do Sul • licie
" cortadores de unhas, cristais para
•
. Cama 36
o, denitifeldos, desadorantes,
Arrtaus • &rogos de . caostaarie.
pele, esmalta para-ambas
Indústria Brasileira
titia talt.34, seml-eoureeelanedae ou ~atosPara
efiffiV.84 de tousob medidas, para homens, ganharas cador,perfumados,
para cabelos, - para dentes, . •
náusea& a saber: acamam geliaa
. de Candrada
INPlerelit= XaWials
&Oiro' de barba,
sobrancelhas,
artificiais anta. Psça
, de peles raticida
Cul Ltda.
estojos' de toucador,' ater perfumado
•tuas anatais, batas, tobadarea, para
"Local: 'Rio Grande de 'Bui
toucador, glicerina .1perfutnatia, Requerent : Montepio dgr settalases.
lusas,. boinas, bonés bolem, coor. grampos
para cabelo, /ramos para
Clame 11
'• troadas calçadas cacheedi g muni- perfume,
Publicas
4o
Atada
'
fivelas para cabelo, geléias
I Artigos: lvedhaduras, maçanetas, tatab
%olas„ capacetes, aaPaa.., cauer-06
•Logal Ria. (Mande do 011
_.
.Ge
toueador,
inalantes.
perfumados,
atoadas, Mestes, calçaa. ca~araa,
Copio' 39
•
espelhoa para fechaduras, CP;1••
para barba, lança-perfume, Rama
~mie: Pristaplo de sok
acidados, cinto& amima, nactlentaa. lâminas
de
dias *para tesladuras. dobradiça,
Japis
para
tinos
„para
lábias,
para
Weak" cadelas, coleto& corPlabes,
serviço
no
campo
da
prOvidtbacia
entradas
acra frchaflrnas rosetas
sobrancelhas, limas para untas, para
comam.
oceraulas, cuecas. caladailioa,
co fechaduras, tranquetas, tanga
banhos,
artigos
.para
_maquilagem
li
us, dalguma. aellaxpes„
oo&
ir chapé
•
• lutadores para Pretas, nadese30.2114
.s
„tolas. fuse~as, gemas, gabelsea. iras apra unhas Óleos pra banhos de
portas e jacados
í-gravataa, guarda-05, ~cinda" guar Aleoa Vara Pele, .PoPéla empoa,
prarafusoa,
'matula
dos para toucador, perfume em gebriumtla,
tapeta& lança&
.0 Infamo
..moins5
libra& Laxaria& isientas„. ratam. mi,, petrdleo para toucador, Suam
„
pariá égua abeiras.
•água de (toiro" noalas, paletó& pantufa& pijama& para pastanalk
rconiax,
•
"
dIttufIf
Psit:001u" Punho& Dalton e eiti- Cantas para pele, mansarda" esaihr'
cias perfumadas, fatojoo para inanilhos para camisa& pelai,
'
•Aias, ~ovem, atufam" Cumple, so- cure gim -poro Cmpesa de dente&
Indústria 13raeileira
mala, robe de ciatmearc. coupas.. mau- gelatitaike . para toucador, incenso Mi,.'as de brim para o Inaliallata, ~Piai unan,a, penttraada, leites para embe-, Requerente: Arrimar- --"Ifirigeribari
Indústria e ,Cernardo Mala.
feitos para sadinagnik roPpies de Da. leme a -pele, laçam para toucador,
11 ho, salas, sapata& apaidall"
Alma para cabelo, tileos perfura:Idos, - Local: Rio Grande ale atui
penas" tas paia laao tia
éoa abaras, moam&
•aktereti, atoatequarente: Centro das' Indústrias,
.01asse ..1)3
ensfalos
Joidietik .aobretudoa. tira- ucatior, medes para cabeia, sabões,
)Jes, /amos,
da Estado do Rio Grand* do dai
Ártigos; Alratniadas ,para,
roucas, toner:In turbou- rouga, perdoes para unhas, 'cabes Iffie
s, , areia preparada para constau-t • Lama: Elo Grande do SI*
_nes, =Carmes. uniforma* Pa ra eia" parabarba, aalsonsdash, sachets, abea,
Clame 13
asfalto para MaatZUMEL
a
ials
adores de Ás preparada
.'"Pregadas, vestidos_ xales esmoam& 14 ;3 coa, falso,
Titulo
paia -coma:notes, ar-.
23insse, /bistre& pwfumatiosi
ler Ele 31:03
•amassa, azuhtlos balazatres de ams:
•
109
030.108
fav 130.100 &ruçam, batei:toa apara aunar=
a tagfai„
ocos para paidinea
guando construarom, Pluma para
cozi calhas de ielh.atiro, ~roa
consbwm
PreParadoS Para ceilsellgriesi, tad pa,-.
,as construções, - ~paia para IMOSs, ~alias de concreto, cierterr
traçõe
LTO A.
ta comum, caiado de cimento, _caiinés
concreto
coluxilhos,
cham
•6e
I nd striaBr asnefra
Bom Dashno Ltda. nas para ccuistrapies„ me para COM- 1~ni8a,3daterials clenitillab
,st •
tniçÕes, divides ~~dai, .dae,
_ _ "43111 Ltda.
nos para ~~a edaapdas
lo Clianate On &tal
Requerente:
Imobilito.ia
)3oru
Ilatequerente: Nitrosin S.A: --' Inpré-moldadas educas preparadas •
rlene Comercial
Idústria e Comércio de Produtos Qui- •
çõeil miquadolas, estam-,
Local:
1Mas 13~
Para 00130tru
micos.
muras
para
construções,
estuque,
ferdati Ali O
:geme Comercial
Local: Rio Grande do Sul
roa frisos, guicheta, -anules,
des do mármore para cmatn,taisas,
Ir aee.les
cisam 2
mapermeabilizadares ide ~amassa;
Artigos: Adubos, bactericidas, dela.tanolao, ladrnbots, Iojes, lamoioo, 1umadures, ' esternanadorea ,de pragas,
nfoo do junções para construpaes, lae ervas daninhas, ederIllrAnteo, terjota&
lambris, limiras Para amatilizarrtes, fosfatas, formicidas, tu, Mimam- macadame mantilhas, masmigantes, herbidclas, inseticidaes,
' sas para paredes madeira preparada
tarvicidas, raticidas, mis Para Dna
pana construções, mármores limpaagrícolas .horticultura, aanitáriOe e
:rodos para conatzugamianagainak paveterinários.
pel para forrar casa, Parta" Iogas
No 830.099
ornamentais de cimento ou ,Mleso
'
liara !tetos epamdes
exacto da lr, Pedras paro construqóes,
Zrfoe - produtoa 'betuminosos Para
41exaotrtisgbes panam dial:terias
raudve ` para escritórios, PedriatuUles,
Zehlatraa de comuto -Placas de Pavi
portai', pratelefraa, pro--dientaço,
dutos de .base ~Rica, sca?iras para
• )1•
•! 1Partas tacos, telhas, tintai para Pa
, .
• 10!
tadústrit. BisSileirs
-reds,muopta
4 dendlas, tu-114
de
adindo&
tan• Eaquerarate: Centro das Indústrias lhas .de vehtlIAÇão
Lida.
acalaermate : Ribeiro "t
de estado Aio Atto e *Me lie r•Sul amasde icivnte. tiaoles, Moles de:
• Local: licasilia.X2P
„In
Pequemata: lionnkbls
elbracritO:
tu
os
40~0, nai.
• Leoa: iida Cák,isn'l e dia
nassa r.1
•
• M etidos plAparadoS para ,oatrugft-s
(GR
. tedalne .""Z
on
, Aciitgain
Ifitarderite, agir. v.paltairag
,.!!: '
Utak)
8.411"
dartntid
battageira. btdidas,nat~, MAter;
e viitaffisisa
*14.
•

_ac os ui

•-

•

'iárgcla Indústria.
Pilác

Liynafer

FANAL

,Or
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cachaça, cervejas, cidra, conhaque;
extrato de malte fermentado; fernet; genebra, ganga:arra, gin gingar,
kanch amimei; licores . niarasqui~, flectiu. ; piperment, ponches;
eiun;; sacas de frutas com álcool;
vinhos, vodka; whisky.
N" 830. /aa

() t;
.

a r1

Classe 47
Artigos: Álcool carburado, álcoolmotor, (deo' carburante, álcool solidificado, azeite para lamparina ben-

zina, briquetes para etpirrimento. Nossa Terra Nossa Gente
br2quetes combustíveis, braluetes pura fogão, carburantes, c;:ra par,:
tugile.:ute: Banco Plectial Jo 1.•cla co
/binação, coque, carvão vegetal. ou
Rio de Janeiro S/A
mineral, e.ssència4 para lubrificação,
Local; kiumiabara
fluidos combustíveis fluidos paia
Classe: 32
freios, fluidos para isq
ueiros, fluidos
lubrificantes, fluido.; para ilumina- Artigos: Proaraitia de Radio e Televisão
ção, gás combustivel, gás para IluN. 630.81b
II

minação, gás para aquecimento, gás

solidificado para combustão, ilumiStequerente: Sociedade de Terraple- I nação ou aquecimento, gasolina, geléia para lubrificação, graxas lubripagem e Saneamento Ltda.
ficantes, gorduras para lubrificação
"SOTERSAN"

Local: Minas Gerais
Cause 50
Ramo de Atividade: Prestações de
~viços de terraplanagem, saneameato. amanharia, construções de
estradas, pavimentação e construções de tbda espécie.
N9 890.111

Requeerntis: Dais Electronica Zoa.
Local: 0o/umbus, Nebraska, 7125.11II.
Classe 8
Artigos: Risiobenciars, potenotamsmetros, tootores de ~eme, condensadores, para-ratos, Interruptores
de sobrecarga, antenas, bobinas de
reatancia, transformadores, atenuadores, sedes elétricas e aletadnieas
envolvendo tanto elementos de drsuíte atina como passivos para MO
em equipamento eletrônico, cabos elétricos, painéis de circuitos ~remos,
amplideadores, unidades de suprimento de eletricidade alternada e
continua para uso primário no lotar de equipamentos eletrônicos, manetas de contraia ipara ~MS
elétrico • Unhas de retardalasento.
H° 890.112

e iluminação, lenha ,lubrificantes de
qualquer espécie, óleos lubrificantes,
Óleos para aquecimento, óleos Para
amortecedores, óleos para iluminaPreParaaões Para fins de ihuniRequerente: Anker- Werke A. G.
nação, preparação para fins de aqueLocal: Bielefeld, Alemanha
cimento, parafinas lubrificantes, peClasse: 6
tróleo refinado, querosene, turfa..
Artigos: Máquinas automáticas aciona..
N9 830.114
das a moeda para venda de mercadorias,
de bilhetes de entrada, de bilhetes de
viagem, de estapilhas e de salos, e tetromotores e suas partes, máquinas automáticas para fazer (saco de moedas, má q uinas para classificar moedas, maqiunas
aciénanadas a moedas para venda de
estampilhas de abatimento, máquinas de
franquiar
.Classe: 8
Artigos: Caixa!, registradoras, fitas perfuradas e fitas magnéticas
Indústria Brasileira
Classe: 17
Artigos: Máquinas mecánicas, elétricas
e eletranicas para calcular e para conRequerente: Norberto Sanches
tabilidade, bem, como aquelas com adita
Local: Rio Grande do Sul
de perfuração ou magnética, máquinas
Classe 41
Artigos: Banha, bolachas, confeitos, de cartões perfurados, aparelhos para
crenicil, gorduras, alimentícia*, latici- perfurar, aparelhos de fitas perfuradas,
não& nitrato de tomate, flocos, masfitas, para máquinas
asa alimentéciaa, molhos alimentaN.° 830.119
óleos alhnenthdos, pao, pralinés,
, pintas, sanduíches, refeições.
alimentícias, pudins, pita.
N9 830.115

Indústria Brasileira
Requerente: Norberto ganches
Local : Rio Grande do Sul
Requerente: Centro das ~rias
Clame 41
do Estad odo Rio Grande do Sul Artigos: Biscoitos,
bolos, abacaxi,
Local Rio Grande do Sul
balas, bombons, caramelos, campoClasse 50
doces, cristalizados, doces, drops,
Ramo de Atividade: Prestação de tu,
anca folheados, ceco, frota cristaserviço.
Usados, frutas naturais ou em calda,
geléias alimentícias, goiabada, marII' 830.113
melada, melado, pudins, sorvetes.
N.°830.117

Requti ente : Gilberto lradIer
Tedesco
Local: Rio Grande do Sul

i+T.' 830.116

• n••n

féculas, fermentos, feijão, feijoadas, ala,"
mentos preparados em conserva, gomas

de mascar, grão de bico. hervaherva-chke, iogurte, leite an nó.
condensado. lentilhas. biscoitos, bel.a
pão. rosquinhas. nrissini. raizis ;Ai, !•..
mostarda, pizzas, lanches, p;ii
tones. prixes. siirdiabas, rabada, ri a.
sal. torrads. inas.s,is de tialmie,
malho inglês, mo rras rlimenti:la;
.~._

N

83n`.12[)

Requerente: Frigorifico Serrana
Local: São Paulo
Artigos: Para distinguir
gtilr
4 e iso.i ,1 iét
linguiça, chouriço, paio, presunto.
eu
1' ' u ru
suntada, mortadela. ecorned
binho, lingua, paté salsicha
salsichão, morcilha de sangue. aãi• Ia
carne, fiambre, salames. bacon. lu Ai' .a+4
carré defumado. morcela. lombo. riad
frios sortidos, carne bovina dein...
toucinho, rabos salgados. caras
orelhas, costeletas, pés e jarretes. ti.. des(
filé mignon, rabo bovino. forinki de
carne, carnes e . carnes congelada . : esta
geral, Óleos comestivels, gorduras mia
mais e vegetais, vinagre, carne do
zangues, bacalhau, atum, condimearog
para alimentos, cereais, café a. ,4
doces, balas, bombons, caramelos. -aia
feitos, chocolates, sorvetes, torrai
dé, cacau, araruta, ameixas, arroz ....e.‘re
amendoim. queijos e requeiases. ai- • ej
demais sub-produtos do leite. .
corantes, chavos, chá, cremes ..linirntl•
cios, mel e melado, carnes em conseivat
Carnes defumadas, carnes salgadas elas
tas cristalizadas e em calda. loc....,
compota e geléias de frutas, erssiliasi
féculas, fermentos, feijão, feijoadas,
mentos preparados em conserva.
de mascar, grão de bico, hem . , te;
herva-deice, iogurte, leite em pó. -Jia
condensado, lentilhas, biscoitos, boi:alma%
pão, rosquinhas, grIssini, raizes alimen•
tidas, mostarda, pizzas, lanches, panea

tones, peixes, sardinhas, rabada, rlx...ota4
Requerente: Frigorifico Serrano S/A sal, torrada, massas de tomate, catehup,
malho inglês. molhos alimenticios. aí*
Local: São Paulo
pargos
Classe: 41
N.
830.121
Artigos: Para distinguir e assinalar:
linguiça, chouriço, paio, presunto, prasuntada, mortadela, scomed beeb lombinho, lingtia, patê salsicha, banha.
salsichão, morena de sangue, não de
carne, fiambre, salames. bacon. ;umeiro.
carré defumado, morcela, lombo, copa.
frios sortidos, carne bovina defumada,
toucinho, rabos salgados, caras com
ç"$
orelhas, costeletas, pés e jarretes. finado,
filé mignon, rabo bovino, farinha de
‘kos47",è44,
carne, carnes e carnes congeladas em
geral. óleos comestíveis, gorduras animais e vegeiais. vinagre, carne de porco. Requerente: Frigorifico Serrais, S ".X
Local. São Paulo
xarques. bacalhau, atum, condimentos
('
41
para alimentos, cereais. café açúcar,
doces, balas, bombons, caramelos, con- Artigos; Para o.ssinguir e 1.arg
feitos. chocolates, sorvetes, torrões, chi- linguiça, chouriço, paio, presunto. KV
dé, cacau, araruta. ameixas, arroz, aveia, suntada. mortadela, iireorned bect: lorau
queijos e requell8es, leite e lanho, angus, paté salsicha, banhas
Peças rente: Banco Predial do Estado do amendoim,
demais
sukprodutos
do leite. canelas, salsichão, morcilba de sangue, prao de
Rio de Janeiro S/A
-orantes. clavos. chá, cremes alimenti- carne, fiambre, Balames, bacon, Iu.aélroi
Local: Guanabara
dos, mel e ,melado, carnes em conserva. cafre defumado, morcela, lombo, copas
•
Classe: Sc
,-a-nes defumadas. carnes salgadas, fru- frios sortidos, carne bovina defuirada4
Ramo de Atividad .- oaraina Je rádio i 5 cristalirnclas e em calda, doces em toucinho, rabos salgados, caras coza
e televi,ão
,turpota e geléias de frutas, eivam, orelhas., costeletas, pés e jarretes, Nadas
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filé mignon, rabo" bovino, farinha de herva-dõce, iogurte, leite ara pó, leite frios sortidos, "carne bovina defumada,
ne 830.126
carne, carnes e carnes congeladas em cunnensauo, iencubas, biscoaos. oolacbas, toucinho, rabos galgados, caras cum
geéai, óleos comestiveis, gorduras tini Pd*. rosquinhas, *grasna, raizes
orelhas, costeletas, pes e jarretes, ligado,
mais e vegetais, vinagre, carne de parco,
mostaroa. pa,zas, .laticues, ~- tile migam], rabo 'bovino, bainha 'de
xarques baca ntaa, anisa, condimento:: roam, peixes, sardinhas, rabada, moia, carne, carnes e carnes congeladas Cal
toreads, magna de tomate, catchup, oeral. „óleos coinestivem, gorduras anipara alimentos, cereais, café aeucar
doces, baias, bombons, earankios, uva indlho inglês,. molhos alimentícios, as- mais e vegetais, vinagre, carne de poec9,
pargos
xarques, bacalhau, atues condimentos
feitos, chocolates sorvetes. torrões, dd
dé, cacau, a:arida, ameixas, arroz, aveia.
para - -alimentos, cereais, café toicar
N.
830.123
INDÜSTRIA BRASILEIRA,
amendoim, queijoa e requeijões, leite e
doces, batas, bomfiorts, caramelos, coachocolates; sorveUr., torrões, chi- Requerente: Ffigordica-Serrano S/A
demais sub.produtos do leite, 'anelas,
clé,. cacau, azaruta, ameixas, arroz, aveia.
corantes, clavos, chã, cremes dentt
•
tocai: São Paulo.
cios, mel e melado, carnes em eonserva,
amendoim, queijos , requeijees, leite e
Classe: 4;
•
carnes defumadas. carnes salgada*. frudemais sub.produbis do leite. 4w:elas, Artigos:.
Para distinguir e 'assinalar::
corantes, chavos, chá, cremes mamata.
tas cristalizadas e em .calda, doces- em
cios, mel e melado: carnes em... conserva, linguiça, chouriço, paio, Presunto, pracompota ‘e geléias de frutas ervilhas,
féculas, fermentos, feijão, teijoadas,
camas defumadas,- carnes salgadas, tra- suntada, mortadela. aeorned beets
lingua, pat
a salsicha. banha,
mentos preparados ens conserva, gomas
tas cristalizadas e em calda., doces em hinfio,
compota e geléias de trutas. ervilhas, salsichão, tabrcilha de sangue, pão ;cie
de mascar, grão de b.co, barca-mate.
féculai‘ fermentos, feijão, teijoadas, ali- carne, fiambre, salames,. bacon, fumeiro,
Iserva.clece. iogurte, leite em pó, leite
mento* preparados em conserva,. gomas catre defumado, morcela, lombo.- coem,
condensado. lentilhas, biscoitos, boiacnas,
mascai, grão de bico. heras-mate,. frios sortidos, carne bovina defumada,
pão, rosquinhas, grigoni, 'raizes ainnenfrigorifico Serrano S/A deherva-cleicer.
Iogurte, leite len _pó. leite toucinho, rabos salgados, taras com
ffidias, mostarda. pizzas, • lanches, panem Requer‘nte:
Local: Sâo Paulo
costeletas. pés e jarretes. Nado,
tones, peixes, sardinhastrabadn, ricota,
condensado,
lentilhas,
biscoitos, bolachas orelhas,
'41 ,
filé mignon, rabo bovino, farinha de
pão,
tasquinhas,
grissini,
raizes
allinentorrads, massas de tomate, catchnis Artigos: ParaClame:
aatinguir e ireinalar: adias, mostarda, pizzas, lanches, pane - carne, carnes e carnes congeladas em
mislho inglês, molhos alimenticios, as- ainguiça, chouriço,
paio. presunto, pra,- tones palies. sardjahas, rabada, ricota, geral, óleos ~estiveis, gorduras anipargoa
moitaaeia, scorned betas aom- ml,
e vegetais, vinagre,, carne de porco,
torrachi, massas de tomate, catchap. mais
N. 830.128
binho, Lingua, pata saisicha, bassia% raelho
xarquea, bacalhau. atum, conchasentos
Inglês,
molhos
alinsentidos
assanictião, ino.s.fina de sangue, pão de
para alimentos, catai*,
matam,
'
Cargos
carne, baniam saiames, autua, hulledo,
doces, balas, bombons, caramelos, coa,.
N.' 830.125
cafre desumano, morcela. 1011100,
feitos, .chocalates, sorvetes, torrões, chi•
trios soiticlbs, carne bovina • detumada,
cie. cacau, araruta. ameixas, arroz, aveia,
toucinho, rabos salgados, caras _com
amendoins, queijos e requefifiew leite e
oreinas, costeletas, pes e jarretes, igacio,
demais sub-produtos do leite, canela*,
Requerente Colgate — Palmolive Com- iile inignon, rabo bovino, farinha cie
corantes, chavos. chã, cremes alimentípany
.carne, carnes e . carnes congeladas em
cios, anel e melado, carnes- em conserva.
carnes defumadas, carnes salgadas, fru,Local: Nova Yatit. Estado de Nova geral, nazna comesteetia gorduras maYork. E .0 . A .
mais e vegetais, vinagre, carne de porco.
tas cristalizadas e em calda, doces- em
aarques, &metal:ais, atum. ::oadaiientos
compota e geléias de frutas, ervilhas,
C'asse: 48
cereais, -cate a¡ticar,
.féculat,- fermentos, fenão, Feijoadas, ali.
Artigos: Perfumaria, Cosméticos. Deu,. para alimentos,
mentos preparados da conserta, gomas
baias, -bombons, caramelos, coa..
tifr:c.os, Sabonetes e Preparados para o 5/ocas, chocolates,
sorvetes, torrões cnim
de mancar, grão de fico, 'erva-ate,
ri.o: artigos de toucador e cadivas de, cacau, waruta, arnelitas,
erróz. aveia,
herva-diice, iogurte, leite em pó, leite
para os dentes, iinhds, cabelo e roupa amendoim, queijos e requeijões,
ti.:d,e ,.e
condensado, lentilhas, biscoe.o, nolachas,
N.' 830.122
pão, rosquinhas,grissint, raizes alimen•uemais sub.pronutos do leite, canelai,
tícias mostarda, pizzas, lanches, pane.,
corantes,- chavos, dia, cremes abulem:atones, peix,es, sardinhas, _rabada, ricota,
o:10s, mel e melada, carnes ein coaserva,
carnes detuinadas, carnes isaigatias, basal, torrada,maisas de tomate, eatdmp,
malho inglês, molhos alimentícios, astas cristalizaciaa e em cinda. doces em
pargos .
compota e geléias de trutas, ervilhas,
-tina" fermentos, teaaa, teijoadas, ali- Requere/as-e Frigorifico
N.°
830. 127
Serrano S/A
mentos preparadot em 'conserva,. gomas
Local: ;São Paulo
de mascar.. grão de , bico, turva-mate,
heiva-eliice, iogurte, leite em pó, leite
Classe: :41 .
•
condensado, lentilhas,- biscoitos, bolachas,
Artkos:
Para
distinguir
e
assinalairosquinhas,
grissini,
mima
aiimenpão,
.chouriço, paio, presunto; prétitias, mostarda, pizzas. lanches. Pane,
tones, peixes, sardinhas rabada, mota sureada, mortadela, ecorned beco', lomsal, torrada, massas de tomate: catchup binho, Engua, .paté salsicha, banha,
mellho inglês, molhos .ahmenticios, as- salaichão, mozeillia de sangue, pão de
carne, fiambre, salames, bacon, fumego,
Requerente: Frigorifico Serrano S/A
pargos
earre defumado, moecela, lombo, caro, Requerente: vara Bem Indústrias S.A.
Local: São- Paulo
Local: Pernambuco
N.° 830.124
frios ;sortidos,. carne .bovina defumada,
•
Cassar. 41
toucinho rabos salgados, - caras com
Classe: 36
Artigos: Para distinguir e assinalar:
orelhaà,
costeletas,
pés
e
jarretes,
Nado,
'
Artigos de vestuários e roupas
Artigos:
linguiça, chouriço. paio, presunto, prefilé inignon, 'rabo bovino, farinha de feitas em geral:. Agasalhos, aventais
multada, mortadela, ecorned-'beets lomcarne, carnes e canses congeladas em anáguas, blusas, babadouros, casacão,
binho, lingua, patê salsicha, banha,
geral, óleos comestíveis, . gordura' ani- coletes, capas, chales, cachecols, cintas,
salsichão, • mordlha de sangue, pão de
mais e vegetais,•vinagre. carne de porco, combinações, corpinhos. calças de senhocarne. fiambre. Balames, bacon, fuzileiro.
largura, bacalhau,- atum, • condimentos ras e de crianças, calções, calças, calça'
carré defumado, morcela, lombo, copa,
para alimentos, entala, "café açúcar, dos, camisas.-- camisolas, camisetas,
frios sortidos, carne bovina defumada,
doces, balas, bombons, caramelos, coa.. cuecas, emulas, colarinhos, cueiros. ca' toucinho, rabos salgados, caras com
feitos, chocolates, sorvetes, torrões, chi- sacos, dominó*, echarpes, fantarias, farorelhas costeletas, pés e }arretes, tigado,
de, cacau, araruta, ameixas, arroz, aveia. das para militares, colegiais, fraldas,
filé migam, rabo boirino. farinha c&
amendoim, , queijos a requeijões "leite e gravatas, garros fogos de 'ingeris lae
carne, carnes e carnes congeladas em
demais sub-produtos do leite; canelas. quetas, luvas, ligas, lenços, manos
geral, óleos comestíveis, gorduras anicorantes, chavos, chã, cremes alimenti; meias malas, mantas, peignoirs, pulavamais e vegetais, vinagre, canse 4 porco,
dos, mel e melado, carnes - em :ousava, tis, pijamas, quimonos. roupão, robes de
~qual, bacalhau, atum, contianentos
carnes defumadas,' carnes salgadas, tru- diambre, sobretudo, saias, saldas de
para alimentos, cereais, café açúcar,
tas cristalizadas e em calda, doces em banho, suéteres, chorai, sungas, atolas.
doces, baias, bombons. caramelos,
compota e geléias de frutas, ervilhas, alacks, soutiens, temos e uniformes
feitos. chocolates, sorvetes, tserões, chi
féculas, fermentos, feijão, feijoadas: aliclé, cacau, araruta, ameixas, arroz, aveia.
N9 830.120
amendoim, queijos e requeijões, leite • e Requerente: Frigorífico Serrano S/A mentos preparados eni conserva, gomas
Local:
São
Paulo
1
•
"
de
mascar,
-grão..
de
bico,
herva-mate,
demais sub-produtos do leite, canelas,
Classe: 41
herva-dõce, iogurte,- -leite em .p$5,. leite
corantes chavos, chã, cremes alumia
das, intl e melado, carnes em conserva, Artigos: Para distinguir e assinalar: condensado, lentilhas, biscoitos, bolachas,
carnes defumadas, carnes salgadas, fro- linguiça, chouriço, paio, presunto, pre., pão,- rosquinhas, grissini, raizes alimentas cristalizadas e em calda, doces em suntada, mortadela, acorned flecte lom- betas, mostarda, piaras lanches, pene- Requerente: Magyar ; IfangleonezWats Vállalat
compota e geléias de frutas, ervilhas binho. fingua. Path sakteha, banha, tones, -peixes, sardinhas,rabada, ricnta,
Local: 1:lunetas
t féculas, fermentos, feijão, feijoadas, ali. salsichão. morralha de sangue, pão de sal torrada: mamãs de tomate, catar'-'.„_. Attign: •Diseos tiara . /orá-rate!: r 'tal
mentos preparados em conserva, gomas carne, fiambre, -salames. !saem. airmero, .' '''...r• "I ''''' "lh" aillneritl~' —.
i intuiu/nas fala.rites r. fdt-R ri-- - '' -a de mascar, grão de bico.'
carré defumado, morcela. saroko, •-aipa
parqco
. - gra-, 4
4
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TILLER'S
lies:tiers e: tl.lartini ik Rossi S. A.
Indu iria e Comércio de bebidas
Local: São Paulo
Clase 41
Artigos: Sub;.;:inc. as alimentícias e
Ncus prepar:: dos:. Ingred:cntcs
Alimentos. Esg ne.zis alimentícias
Classe 42
Artteos: Bebidas alccõlicas e ferinent:!Cla. não incluídas na
elv.sse. 3
kis RA

Classe 41
úcar. aipim,
'Artigos: Acarajé
alcachofra, alcaparra, alho, alpiste.
lamendo.m, anela. arroz, assa dos,
aveia, aves abatidas, azeite, azeitoilT
0 IV
11 ri*
tt
nas, bacalhau, balas, banha, baunibiscoitos, bolachas, bolas, bomRemierente: Companhia de Cimento lha,
bons, cacau, estie, atie.melos, cama
Portland Gaúcho
fresca, carne seca, carne em conse:Local: Rio Grande do Sul
va. castanhas, ebola, cereais, cevaClasses 15. 16, 32 e 38
da, chá, cheiros alimentícios, chispe.
Insignia
chocolates,
churrascos,
chouriços,
Classes 15 16. 32 e 38
coalhada. clic°. cclorantes para aliExpressão
mentos, comi:mentos. confeitos, cremes alimentícia. crustáceos, dCices,
N9 830.137
drops, es,.enrias alimentic.as, extrato
de tomate. extrato de carne. extratos de frutas, erva-d& ^ farelo, farinhas alimentkiits, favas alimay 13:0‘1441 0241 g();~
clas, féculas alanentic:w. , feijão,
fer.
mento,
ful.as
gila: .nas,
ia:cozi,
!t,:)JSTR1:4 BRASILEW.
g,e1e.as, gorduras al.inen:ícias
nulos rilimentici)s,
Rocha liii glitcose,
Requerente: José de
horta lic3S,
leite,
Local: Minas Cernis
; ai rw.nticia.s,
m
rCl2s:•.1: 41
::•arina ma •-:;-a de tem. , te, nuite.
, Artigos:: Acara, açúcar. aimp.m, metade, int:Ilios alimenticlos. morta alcachefra, alcaparra. alho, alpste. dela. mostarda; nozes, noz-moscada.
9mencloini, angú, arre. , asiir cios, oleos til 1112n t:di u::, pão, pés., aI uvelu. aVeS abatidan, azeite, azeito- legue, peixes, pcp.no, presunto, pesnas, bacalhau, balas. banha, bauni- cados.' paio, p:eltles, rfmcnta,
lha. hi,•col t9s , bolachas, bolos, bem- tao, pipocas, pralaiés, pudins, nastons, cacau. café, carair.elcs. carne soca , rue& s alinenticias, raçõr bafresca, carie ti:ci.:, carrile em con- iance-d..s para animais, sal, salame,
serva. castanha:, cebola, Cercais. salsicha, sandulches. soja, sopas, swcevada, cila. cheiros alimentícios vetes, sucos de tintas, suco de tochispe, abou rivi:3, chocolates. chur- mate. sucos de legumes. t • .cros.
rascos, coalhada, côa), colorantes toucinho, tornt tes. tontices alimenpara alimentos. cord'amenws, confei- tidos, tortas alimemicias, trigo, vitos, cremes alimentícios, crustáceos.
nagre, vo•cturas e xaropes
dõces, drow. cssênCias alimentícics.
alimentícios
extrato de tomate, extrato de carne
extrato.; de frutas erva-d3ce, farelo.
NT° 839.140
farinhas annenticias, favas al l mennelas, féculas alimenticias, feijão.
fermento, flocos frutas, gelatinas.
geleias, gorduras entlein s. gergettn. glueosie, gramulos ai:mentia:os,
hortaliças, laticínios. legumes, leite.
'urja .ça. niaSS55 fillInalt(cis. margarina, massa de tomate, mate, mel,
melado rnelhos alimentícios. mortadela. mostarda, nozes. noz-moscada,
oleos nementicios. 'pão, pés-de-moleque, peixes, pepino presunto, pescados. paio, piCkles, pimenta. pimentão,
pipocas, praline& pudins, passoca,
:rações alimentícias, rações balanceadas para atentais, sal, salame, salsicha. sanduíches, soja, sopas, sorvetes sucos de frutas, suco de tomate,
sucos de legumes, temperos, toucinho,
tomates, torrões airmenticlos, tortas
atimenticias, trigo, vinagre, verduras
e xaropes alimentícios
-- •
Requerente: ORA — Organização
N" 830.138
Racional dé Alimentação Ltda.
Local: Guanabara
Nome de empresa

Indústria Brasileira de Alimentos do
Mar Ltda.
Locla: Rio Grande do Sul
Classe 42
Artigos:
Aguardentes,
aperitivos,
biter, brandy, cervejas, conhaques,
fernet, genebra, §,nn, hirsch, kumel,
N$S
licores, qu inados, rum, sucos alcoólicos, vinhos, vodka e whisky
Requerente: Arplac S. A. Indústria
Classe 43
de Calçados
refrigerantes,
Artigos:
Refrescos
Local: Rio Grande do Sul
micos de frutas, águas naturais e
Classe 36
artificiais e xaropes para refrescos
Artigos: Calçado:
N9 830.734
149 830.139

'Portland Gaúcho
inpanhia de Cimento
Re.taerente:
Portlaud Gaúcho
Lotai: Rio Grande do Sul
Nome comerciei

Nu 830 141

Ns. 830.135-13e

49 830.142

Com p anhia de Cimento
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ORA
Ir

.
's Uai. I,. .1
(inu

1

Reouseente: Clevelanu dos Saiu
Gania
Local: G unnabara
Clrei:e 33
.5inal de p:opacia:da
'ramos DEP(3S1••.'.51);.',:.; 1.:N1 3

NOVE:Aleito De 1:1,:7
N-

" NOva

1:1:,pcn....ne a tg

Ind.

ela, ri I:ova
Ttequerente:
LI
1T. i)- ra
Local: S."io
•1
Art%ds:
rt.izeis
—
-

"Centro da et n tare ira"
Ind. Brasileira
Requerente: Restaurante Centro da
Camareira Ltda.
Local: São Paulo
Classe 41
Artigos:
Substf,ticias
alimenticum
em geral, i. reparatti, ou não •
N9 830.287

“ALIM3X"
Ind. Brc ile ira
Requerente: Allinex S. A. — Importação e Exportação. Comércio •
Indústria Imobiliária e
Agropecuarla
Local: São Paulo
C.as.se 41
Artigos: Produtos agropecuário, não
lecluidos em outras classes
N9 830 239

•oà' TIYIDOS
E AS TIMIDAS
Miguel Rotim°
São Paul)
Classe 50
EspetactiloS musicais, artísticos e recreativos
N9 830.289

COINCA

Ei.

C O!NOS;

Comercio e Indústria de Carnes,
coinca Ltda.
Requerente: IOPA — Instituto de
São Paulo
Orientação e Psicologia Aplicada
Limitade
Classe 41
Local: Guana%a.ra
Carnes frescas, seca e um conserva,
Classe 50
chouriço, copa, Maus. Mettlea, lomArtigos: Prostacões de serviços UM- bo, mortadela, presuntos.-saliurics rale
nicos especializados
sicha e pittés

350 Tèrça-feira 16
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830.290

9

Janeiro de 1968
_

N9 830.297

Classe 32 1' •
830.331
Almanaques, albuus xrupreasos( anuários, calendários, catálogos, folhinhas
Im ressas, Jornais livros Impressos,
• ORGANIZAM) RINJI peças
"SILVA OL/V,EIRA
cinematográficas, peças teaZAGASHIMA LTDA. - trais, publicações impressas, renm.
S. A. REPRESENTA ViES
tas impressas, romances impressos,
/NDIJSTRIA E COMERCIO
thianização Ringi Nagashima Lida "scripts" de cinema, rádio e televisão
São eauio
219 830.304
Nome Comercial .
Requerente; "Silva Oliveira S.A. Represeinações, Comércio e Indústria"
219 830.298
Local: São Paulo
N9

Indi.E4rasileira

p

!Pema Comércio e itepradentaVies
Limitada
São Paulo
Classe 41
Cereais
21 820.291

PIJUVÁ. E

9

Artigos: Nome

-

PADIA4ZIbil()

ro$ki .1 NÀ.8
lneRAggeileita
;

comercial
•

1 1 ' 830.332
n ,

Alberto rsruscato Neli°
Sito Paulo
Classe 32
SANTA CLARA "
Fosminas — Fosfatos de Minas Ltda. Designação de tilme& designação 81
São Paulo
peças teatrais, nuisicas impressas , peClasse 2
ças cinematográficas e teatrais, proArtigos da classe
gramas de circo, programas de rà dio.
"Santa Clara"
programas de televisão, publicacões Requerente: Laboratório
Limitada
- 219 830.299 .
impressas, "scrints'' de cinema, teaLocal: São Paulo
tro e televisão
Classe 50
Artigos: Banco de Sangue, e laboratório
N 830.205
'POSilINAS POSFATOS

Darauto Automóveis Lida
São Paulo
Classe 21
Automóveis,
N9 830.292

0

PELL
-Brasileira

9

!DE:SINAS LTDA.

de análises

•

N 830.333 •
Fosfatas de Minas Ltda.
VIC
gãfleira
São Paulo
Nome de .anprsisa
'NETALCOR"- TINTAS lt
Indústria de Alças Vera Leda LidaVERNIZES METALGRÁFI `
N 830.300
São Paulu
COE LTDA.
Classe 58
Alças Pare Sandálias
Requerente: "Metalcor"
Tintas e
N 830.196

•

e

Embala en e La aiyen Plástico&
nados Ltda.
São Paulo
Messe 58
Embalagens e sacca plásticos
24 830:293

-,F0smlnaa —

x

s

g

9

9

o

PROMOVERE
'Ind. Brasileira-

Vernizes Metalgráficos Ltda.
Local: São Paulo
Artigos: Nomi comercial

"OS AhnLRUDOS
Ind. Erasileire

N 830.334
o

IND. BRASILEIRA.
....eromavere-Promoções, Vendas e Representações Lida
t.,
. •
-Joaquim Contes Cruz e mirto RunSão Paula
Santos 8r Menezes Ltda..
- . cisco Marques Crua
•
São Paulo.
Classe 50
São Paulo
Classe
36
Correta ens de imóveis
Classe 32
Blusas, vestidos, casacos, mar.teaux.
Um conjunto vocal e musical
paletós, • coletes, capas, penioir, pu'N9 830.294
lôveres. chales, combinações, saias,
219 830.30r
soutiens, malllots, calças, camisas.
camisolas, cuecas, casou:as, pijamas.
Ind. Wasileira
melas e lenços •
s
rALUX0 "
N9 830.301
Ind. Presileirli
Indústria e Comércio de recidos
Requerente: Carrocerias Nicola S.A.
,Batun.st l Lida•
São Pauta
Manufaturas Metálicas
Falcão Comercio la Residuos Textels
Classe 23
Local:
'Rio Gande do Sul
Limitada
flecidos em peças de amdão, libras
Classes:
1 —2-3-4-5-6
05n3d
0¥9
sintética , lã e seda •
7 — 8 — 9' — 10 — /1 — 12
Classe
13 r- 14 15 — 16 — — 18 —
Resíduos testais
N9 830.295
19 — 20 — 21 — 22 — 23 -; 24 —
-

g

'

.aumslin
y

PEROLA
DA BEIRA

s

Dads.nantifieira.
Simondiet Produtos Alimentícios
~toda

---. •
Indústria de Panificação Pecá da
Beira Ltda.
São Paulo
Classe 41
1 948, blasones, bolachas, pães-doce&
queijos, doces panetones, demite e
café
"
•
830.302

25 — 26 .27 — 28 — 29 — 30 —.
3.1— — 34 — 35 — — 37 —
38 — 39 — 40 — 41 — 42 — 43 —
44 — 45 — 46 — 47 — 48 — 49 e 50
Artigos: Insígnia Comercial

N 830.329 .
9

.

Ind.liasileira

N9

830.335

—

São Paulo •"'
Classe 41
Balas, bolos de gluten, bolachas, biscoitos, chocolates, caramelos, compadrop.s, extrato adoçare" de fru• tas,
tas, farinha de gluten, gelatinas,
goiabada, geleias, queijos, marsipan,
Manteiga, macarão, marmelada, musas e misturas a base de farinha de
guiara, queijos, pudins, enas sal artificial, todos dietéticos
21 830.29a

1.

219

HOSPITAL

c

9

JOVEM mitUR
Fernando Rud e Leite Filho
São Paulo
Classe 50
de tuina distin uir uma agáncia
rma, com excurções e venda de
g

r

•

INtp. BRÁS114IRA.

p

ZONA
SUL

aéreas

9

aNDUSTRIA. •

-nospitat Zona Sul S.. A...

•Silo Paulo
.
Chieira 33 e 80 .
Titulo
219 830.303

BRASILEIRA
Requerente: Jorge' Srdic
Local: São Paulo
Classe: 23
Artigos: Para distinguir 2'.ecidos
geai

CICERO
acero Edithra Ltda.
São Paulo

ARROZ "POPULAR"'
Indacesileira

N 830.330

11 ZOTEX

g

p=sasa..s, marítimas, torreetrsa 'e

Reque;ente:' Ashin M, Nalbetian
Local: São Paulo
Classe: 46
Artigos: Sabão líquido

Requerente: Irmãos Tsuge & Cia. Liai&
Local: Mato Grosso
Classe: 41
Artigos: Arroz
N 830.336
9

'ifoármaa s NOVAIS
Requerenê: Francisco Pontifica de
Oliveira
Local: Silo ' Paulo
, Classes: 8, 32 e 33 — Titulo
•••

,

,n7r1r7—'

II II

III 1

ME III

I

I

:

I

•

IIII•MI

•

I

I

I

em

e I II II ii•• II II lin NI II

II!.

em ipm, me. mucuim

h

•
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J•n••n•nn/.......111.0,

- • - —

••••••••••••r-

Kt.1.34R

N' 830.343

N" 33C.337

N•

RETAH: 4
Br&ileira
Requere; ,: e .Ret.: e Arteht,y, Ltda.
Loçal:
Piada
Ciaçw: 23
Ar ::.•ts: TcTidos ezu gerai

1

IWICHO GriPP-1-)F,
•

1nd. Brasiiein
4 : : ..
c. l'u. i, '-'..a.• :(• 1
; 1. . 1
E. tal-, •:!;..'cl... k- n ,t .*•-..v.., I ••!

Local: São 1a,-;10
4.3
;os

.•_:1 .. =.2

...::,.-.

s.,?

... 1. !

CH: •

U: -

',C.

•(.1311.:.

----.....-.

2 4,*:.

',11.......,..

••n•••---.-

. ..-!i; ..,.
(1 l (,• e

-

-

-"•

o.
]rd.

.

...•..

1 f..,
I.......*L;t!:.‘:-"i : .: :...

:3

---....

.

Itreptereu:e7 O. NT. Propaganda
, 1 Ltda. Local: Si., Paulo

,

1.,.. 1.1...:

,

N 831.338

ç;

Ind.

Brasileira

.:

.
:;':

V....1

.

..,

,

i•

T

:•:',,

.

•

•n ;

-

LlTORANEA
Ind. Braileira

Requeresite: 5u.tiu.dadc Lttorlutea ie
Pe:-•ca Ltda.
Requerente: Agi-211.U' -- Comercio e
_ Estabelecido em São Paulo
RepresentaCõe:',
41
Estabelecido em Sir Paulo
Artigos: peixe,. fracas do par. crusClasse 38
molu.seos, frijorificados. conArtie.os itrpre-..N-ii de use et: regue- táceos,
gelados, saigado-„ dei:untados nu
rente
.
ecia.orvits
N" 839.350
N" 239.".r:G

Gênero de Atividade: - Propaganda
protmx. bani
R.30 .339

3. 0 O 1
Ind. BrasiIeíra
Rego,' rente:

Organiz, :ão

R ialji

SULMAR

OSSA

Naga-

Ind. Brasileira
Reque!eate:
-1.001. Ltda.
Nhinia Ltda.
Brasileira
Lo..il• Sim Paulo
Local. Sao Paulo
Classe: 43
Artigos: Para distinguir genèricamente
Requerente: Sultnar •-•
snria
Artigos: Abertura de execução de ser-1 Requerente: OCSA •veículos e suas partes integrantes
Despacho,: Ltda.
viços de ccutahil,d...de. para terceiros,1 Bandeirante de Bebidas eOr.j.:112-ação
Alimentos
Estabelecido em São Paulo
elaboração de contr.,tos diversos, cons-1
NI 830.340
Ltda.
Classe 38
tititição de socieJ,,des, serviços de auEstabecidn ent Isào Paulo
Artigos: imprzs7ot ioeuso do r"`ii:4:Ciase-,e 38
diti.i. cobranças.1
rente
ditoria. per:cias
_
organi:ação de firmas. levantamento!. Artigos: Para cit.3tinauir impressos de
uko tio requerente
SãO JOSÊ
contál-eis. de ..pziehos 11:.” repartições rd- !
Ind. Dranileira
titicas. sequrcs e eu:-.-otagens
N :30.351
- — -•
ATA
NT" !•:3n 145
Reciberentes ( ;rata,. =..10 José Ltda.
Sfin Paulo
Ind. Brasileira
1TAGUASSU
Classe: 19
Artigos: Pintos de um dia
DKMINI
Ind. Brasileira
Requerente: ATA - Assa.It
les.
nica Adi:a n z. ,rit Ltda.
N' 83,` 341
Ind. Brasileira
Estaiieleeldo um eiSo P:utio
Requeretr-: adura e Importa- Artigos: innue• . r .s de uso do récilis.
dora de Fruta; Itagun:su Ltda.
rente
Dlumni
Reguerearc
Estabelecido em .3.1” Paulo
L'IN.E.111.7Z0
Lialitada
Clame 41
Ind. Erazileira
S;nt-os
Arta;Ce:
&Lha:x..1s. maens•
Clas.ie: 38
pêras, laranjas, morr'....>s peiôes. Etba..
GARRAFÃO
Artigos: 1'Ni-a
impressos 34: cates, IlmiCes, uvas
r. toronjas,.
two
do
requerente
ainctsas
Ind.
Brasileink
Litieinios
Ltda.
Requerente:
Mineira()
•
• Loe.ii: Silo Paulo
N° 133(1 34d
N", 350.352
Cl.içse: 41
Requerente
r Latiu he
Artigos: Creme de leite, doce de leite.
Garrar-a ".,tdr.i.
Idos, queijos. manteiga. conservas, leiVEIPLAS
Esto...litler ido ern
Paulo
te em p.", c- leite natural
COBRASCOFFEE
fnd.
Brasileira
Artigos: itliprte.e•te4 (te use do regueN- S30 342
i nd. Brasileira
rente
----•- • - N•
• :10 35Q
Requerente: CEIPLAS
Veiettios
:em Plásticos Ltda
Reoticrete: Coliraseefrce - ComerEstabelecido em Sát.. Paulo
MARQUEZA
Cate Ltda.
cial Brasileira
Classe 28
Estr-belecido em'..48.o ?atilo
•
Ind. Brasileira
Can'oçarlas de autos em
Classe 38
icos: • embarcações em plástico;
Artigos: Para distinguir lavrec:: de p
acessórias e peças de aute* e barcos Requerente. 4'z.a- .1 -aciorn Marqueis
uso do requerente
em piástleo
rairi
Ltda.
N' 831).347
Estu'uclecido eta St Fau:o
N° 339 . '53
Clás›!e 58

DRÁSILEIRA

DELFIM
Ind. Brasileira

ENSEADA
ind. Brasileira
Rcoe..-rent . •
ein;".'nf

d

••

Fundiçào e Ecoe.1.1.tis Ltda.
R.(Prit:^re-:!
Pani•O
Estalito ieeicio em
II
Cii•ise
4,111;r, rr: :S. t i•
11S,)
2
Comércio de

Requ0r4-,,--?• P.. •
e ('otivro
. :• ja Ltd,:
raitio

h rj

f,,'•

c
•••••

. .
'•

Artigos: impre.ssu). le uso do reque.
rente

•

"•:, s

•• o- .
,•

1

'-o'

r3() • GO
-

tr .Pese:,

e. .

r-3111.)

onirirusnon
••d,i, e em

DELPESCA
ind. Brasileira
• o.
S. A. - Indústria e CorrOrclo da Perca
Estabelecido em .5 Ao Paulo
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N9 90.311
-

Classe 41
Artigos: Para distinguir peixes e fru-

tos do mar crtzstézeos, mcluscos, frigorificados. congelados, •deiumadOs, , - migados ou em conservas 'N9 830.361

N9 830.34

•

"UMUARAMA

Ind. Brasileiro

Janeiro

" RIVEPLAC
Ind. Brasileira

de 1968

ções, gravatas, luvas, maillots, • melais
• malhas pijamas, soutiens, Enatara.
"
vestidos
. • 830.322

• o

•equeretne: Riveplac Forros e Divisões
•CORRENTE DA
Ltda.
•
CIDADE"
•4
Requerente: Indústria e •amércio de
'Local: São Paulo
Ind.
MóW,3 Umuarama Ltda .
Classe . 16
Local: São Paulo
Artigos: Porros, pdredes, divisões, argi.
• Classe: 40la preparada para construções, calhas de Requerente: •pálminisiraçaco de Be11,1 de
Artigos: Acolchoados para intweis, ar.. telhados. cimento Comum, cal para cons• TeèceirOs
'Carrente da Felicidade Ltda.
aram, berços, cadeiras de molas, ca-

. VITREN :

•

;nd.• Bre5i1eire

Brasileira

.

truçaes, caibras preparados para consLocal: São Paulo
deiras com rodas, cadeiras comuns, ca- truções. esquadrias, grades, estuques,
'.- Classe: 50
deiras para escritório, camas com mo- lajes, lambris: manilhas; mosaicos, pisos, Artigos: Administração
de Bens e de
Artigos: materiais para eOnstruções las, camas cumuns, camiseiros, colchões,
portas. parqueies. telhas e tijolos
Terceirias
em geral, notadamente pias
conjta,'os de móveis, criado-mudo, cristaleiras, divani, dormitórios, guarda-co•
N9 830.318
N9 830.323
N9 830.362
midas, guarda-louça, guarda-roupa e

Requerente: José die Silva
Estabelecido em São Paulo
Classe 16

N

indj. U-tgas ileira

RAINHA DO PARQUE
Ind. Brasileira

9 830.312 .

EUGENIO DESPACHANTE

Requerente: Mauro Fernandes - Alves
Estabelecido em São Paulo
•
Classe 41
Artigos: sorvetes
N9 830.363

Requerente: Eugénia Kanrade
Loçal:. São Paulo
Classe: 33 — Titulo

N9 830 313

Inc.°Etrasileira

• "PANTERA."
Ind. Brasileira'

Requerente: Indústria de Panificação Requerente: Pantera Confecções Ltda.
• Rainha do Paraque Ltda.
. • Local: São Paulo
•Local: • São Paulo
Classe.36
Classe 41
Anáguas, aventais, blusas, bluArtigos: Pão, bolos, bolachas e biscoitos Artigos:
sões, botas cache-cais, calças, caldnhas,
camisetas, can:assolas, casacos, ceroulas,
• N9 830.319
combinações echarpes, lenços, cuésa..
meias, maniata, soutiens e vestidos
11 3/CII

N° 830.324

Ind. Brasileira

RECRIL '1

• Ind. Brasileira

Requerente: Fábrica de Linhas 3K In"PIEDADE "
dústria, Comercio,. Importação e ExporInd.
Brasileira
tação Ltda.
jatabelecido em -São Paulo
Requerente: Salvador Marajá .do Amaral
Local:
São
Paulo
Classe 50
Saveiro
Requerente: 13-ar kf *Remaria Piedade
Marca de serviço
Classe: 22
Local: São Paulo
Liddtada
Artigos: FI.Ss-de algodão, fios de linhas
Classe:
49
N9 830.384
•
Local: São Paulo
Artigo‘ Parques Infantis, ginástica e para bordar, fios de cânhamo para teClasse: 41
celagem', carretéis de linha, fios de ceesporte
lulose para tecelagem, linha de costura, Artigos: Lanches de: Aliche, mortadela
A 000MPANHIA
linhas para bordar, linhas para coser, presunto ros-bife, quilo, salame, salIlIA-EM-iN9 830.31,4
B
linhas para tricotar, fios plásticos para sichas, linguiça, chouriço, patês, paio.
FiREENDWBTO.ADMI
churrascos
tecelagem, fios de rayon para tecelaNISTRA to-c mem.
gem, fios de sêda, fios para" tecelagem,
, N9 830.325
cio- Lir QRTAÇXO
• fios, linhas e lãs para tricotar
u rE"
.
N9 830.320
"OTO ELETRFJO
Requerente: C. B. E. Companhia.

Requerente; OEA S/C — Organização Especializada em Assessoria Ltda.

•

n•n ••••n•n••n

Ind

g"e:sirflffeira.

BIG-VALLET

Brasileira — Empreendimentos Im—
Administração — Comércio —
Cia.
Requerente;
A.
P.
Nascimento
portação
Limitada
Estabelecido ..an - Sito Paulo
Nome comercial
W

830,308

AGRAS -INDUSTRIES
•Requerente: Agras Industries Inc.
Sociedade Norte Americana
Local: Pitsburgh-Pensilvania
Classe: 33 — Titulo

•

Local: São Paulo •
Classe: 43
Artigos: Aguas gasosas, artificiais,
águas gasosas naturais, água magnesiam
nas naturais, águas naturais não medid,nais, bebidas, espumantes sem álcool.
bebidas não 'alcóolicas, essências Para
refrigerantes, garaça, gingar-ide, gata..
nás refrescos, 'em pós, refrescos em
xarope, sodas, sucos de fritas para bebidas e xaropes para refrescos

"TRIBUNA DA ZONA
ESTE "
Brasileira
Requerente: Antonio Mendes Correr:
Local: São Paulo
Classe: 32
•Artigos: Jornal

9 830.315

N9 830.326
UTEP U

Ind. Brasileira

N9 ,830.321
"

ACRAS"

•

Requerente: Aquecedores , Tel Ltda.
Local: São Paulo

Ind. brasileira-

Classe: 8
Artigos: Aquecedores

N

N9 830.309

Lt

Reg:taranta: liistribuidr de Bebidas
Ltda.
Local: São
Classes 42
-Artigo,* Aguardentes, bebidas aktmaliReqe-rcate Agras Industrial Inc. CoRequerente: Bar e Lanches BraliForlo ca., anises, aperitivos, bagaceira, batieiedade Norte Americana
das, biteer, brandy, cervejas,, chops, ciUSA.
Limitada •
•
Local Pittsburgh-Pensilva nia
dra., genebra, kirschi, kummel, licõres,
Local: 'São Paulo
Classe: 50
marasquinhas, ponches, runs, vinhos e
• Classe: 41
Artigos: Administração de Bana, Imowhisky
biliários, compra e Venda de Imóveis Artigos: Lanches de: Anelai, mortadela.
premio, rosbife, queijo, salame, sal.
delias, paio patês, linguiça, chouriço.
N9 830.328
NG 830.310
churrascos
e.
-N9 830.316
"ANCHIETA
Gerson Pereira Soarei
iftquersabít Bento Maria da Silva
Ind. Brasileira Requerente:
Adolfo Batista de Souza
• Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe: 36
Classe: 32
'
Artigos: Blusas, calções, calçados, calRequerente: Anchieta Automóveis Ltda.
Artigos: Uma Dupla Vocal e Musical ças, camisas, capas,, digna, combinaLocal: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Compra e Vendas, consignação
DE HOJE:-NCR$ 0,16 .
• administração de aytomóveis

AGRAS "
Ind. Brasileir4
"

,n••n•n Wn•nn•n

•Requerente Gallo Hobo Ltda
Local: São Paulo
5
Classe': 8 — Titulo

"BRAZ-PORTO
Ind. Brasileira

N9

MNRWeio.vALLEy.
Ind. Drag-1181ra:
Requerente: Gaio & Hobo Lida
Local: São Paulo

nnn•III••••••nn•••

thà

PREÇO DO. NÚMERO

as11-1.Da

830.327

•
Ciasse: 8
Artigos: Acumuladores alternadores de
corrente elétrica, aparelhos calibradores.
baterias, bobinas, buzinas, calibradores,
carregadores, pneumáticos, chasis, chaves magnéticas, cronômetros, distribui.
dore,s de eletricidade, faróis, fecha-porta
automáticos, -indicadores de escapamen-

to, ozonizadóres, de escapamento, oronizadores, relays, sinalização de dire-

-

•

ção. velocimetros

