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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CAPITAL FEDERAL

QUARTA-FEIRA, 17 DE JANEIRO D/ 19e1
• Ibei S.A. C on R

ervas AllinenticiaS
REVISTA DA PROPRIEDADE ' (no recurso interposto ao deferimen-

; to do t. 5a.!.(160 marca Rosibel).
I Gráfica 15.11(telt Aquarela S.A. (no
EXPEDIENTE DO SR. SECRETA- IINDUSTRIAL
u
recurso it:,..usto
ao indefe
rimento
RIO DA INDÚSTRIA
5O3.04/
ma Ido
rca (Nasal .
I
J.
C.
1.
Cia.
Mineração
e
Agricultura
do
mento do t. 456.550 marca Mercúrio,
1. Skibsfarve-Fabrik
Rio, 12 de janeiro de 1968
São Francisco - Cominas (no re- 'AIS (no recurso interposto ao indo456.551 marca Mercury).
curso
interposto
ao
deferimento
do
I
ferimento
do t. 563 996 marca CroFrigorifico
Serrano
S.A.
(no
reDiversos
curso interposto ao indeferimento do t. 537.63 nome comercial Come; I cvngrey) .
expressão Rótulo caracteri- Com. e Incorporadora Guimarães
J. Istia;c1 S.A. (no recurso interCla .. isideitirgica Nacional - no t. 459.757
Ltda.).
pela expressão Serrano).
pedido de desarqulvamento do termo zado
;cisto ao incitleilmento do t. 565.650
Nicolau Antibas (no recurso inter- frase
Pincéis
Tgre
S.A.
(no
recurso
incie
it9 103.395 - privilégio de invenção terposto ao deferimento do t. 478.509 posto ao indeferimento do t. número I
E Fácil Comprar
em J. Lsnard .
- Dispositho alimentados de gasoli- marca Tigre).
538.232
marca
Super
Vitex
1.5041.
I Johann A. Sittlfing (no recurso Inna (daltonizador) para motores a
Brasitex Palimer Inds. Quhnicas , terputo ao deferimento do t. miexplosão. eubstituindo O carburador
Ansul Chemical Company (no ret• bomba de gasolina. - Tendo em curso Interposto ao indeferimento do S.A. (no recurso interposto ao defe- ; mero 250.428 marca Detoxin).
rimento do t. 539.749 marca Baliviga o parecer, infoimações e expia- t. 485.541 marca SurpleaK).
nações da requerente, concedo o deNume Jeannin S.A. (no recurso flex).
R r, ge netas
Soca Pro ecuaria S.A. (no resarquivamento.
Interposto ao Indeferimento do t.
curso Interpoato ao. deferimento do
n° 485.557 marca Caravel).
Terriu .s cern exigéncias a
t. 540.915, 5110.916, 540.917, marca
EXPEDIENTE DO SR. SECRETAcuinier:
J.
A.
Chaves
(no
recurso
interposSomil).
RIO DA INDÚSTRIA
to ao indeferimento do t. 500.701
N°
530.C.55
- Loehringer do Brasil
Gráfica Almeida Marques Ltda.
marca São Jorge Ogum).
(no recurso interposto ao deferimen- S.A. Pror.tros Qiiimicos e FarmacêuRetificado por ter saldo com
Marcas Famosas S.A. Com. e Imp. to do t. 540 956 marca Atinam .
ticos.
incorreções
(no recurso interposto ao indeferiN9 534.038 - Abílio Carlos RodriNovex Ltda e Distribuidora Record
mento do t. 512.693 mama MF).
de Serviços Imprensa Ltda. (no gues.
Retificação do dia 10 de Janeiro
Moinho Sfie JUSé Com. e Ind. S.A. recurso interposto ao deferimento do
de 1968
Mauser Kouncandit Gesellschaft
(Junto ao + érmo 541.097).
• (no recurso interposto ao deferimen- t. 541.073 nitwca Novel).
to
do
t.
517.422
marca
São
José
de
N9 317.135 - Luciano de Franco.
Indústria Georatex Limitada - no
Metalúrgic áPrincesa Ltda. (no reN9 472.808 - Adalberto Leite de
¡adido de revisão do despacho que Vila Palmeira).
curso interpotito ao deferimento do
Brasimpex
Imp.
e
Exp.
S.A.
(no
Magalhães.
deferiu o termo 381.700 - marca:
t. 542.721 marra Princesa dos Camrecurso
interposto
ao
deferimento
do
S. G. - do requerente Shaye Golpos).
dha Gen. - Nego a revisão solici- t. 511.737 marca Brasiplex).
EXPEDIENTE DO DIRETORCia. Bras. de Roupas (no recurso
Edson Mantes do Nascimento (no interposto
tada. confirmando destarte o despaGERAL
ao . deferimento do t.' núrecurso ink.rposto ao indeferimento mero 542.959
cho de fls. 17.
Marca Ducado).
Térino 354.159 - Mário Affonso do t. 518.696 marca Relé).
Rio. 12 (1..n
. Jaeiro de 1968
Ind. Metalúrgica Gazola Ltda. e
Silva. - Arquive-se o processo por
Equipamentos Cladc do Brasil Li- Sllemoto
S.A..
Equipamentos
Para
talta de a t endimento da exigência.
mitada e Equipamentos clark-Mac Automóveis (n °recurso interposto ao E.roodiente epnb:ivado por ter saldo
com in(o, reCões
S.A. (no' recua() interposto ao de- deferimento do t. 543.689 insígnia
ferimento do t. 521.279 marca Clerk- Elmoto).
Aiken).
Expediente da Seçâo
Diversos
Inda. de Chocolate Lacta S.A. (n.)
de Recursos
Calçados Sisal S.A. Ind. e Com. recurso
interposto ao indeferim,
Glovatiol Grf..:s1 - no pedido de
(no recurso interposto ao indeferit. 543.923 marca BI).
prorregacão da patente de número
mento do t. 521.808 marca Miranda). toMetalúrgica
Rio. 12 de Jon :iro de 1968
Princesa Ltda. )no re- 5.255 -. te-delo industrial. - De
Frigorífico Maringá S.A. (no reinterposto ao deferimento .in acórdo com o parec:r da Divisão Jucurso interposto ao Indeferimento do curso
Peei/ 7'103 interpostos
t. 544.413 titulo A Princeza).
prorregue-se.
t. 52.846 marca Frigma).
Artel
Ind.
Eletrônica
Ltda.
(no
Manufatura . de Brinquedos Estrela
Sociedade Técnica de Areias Para
as Excsior Ind. e Com.
Máquinas
S.A. (no r-( uri:, interposto ao in- recurso interposto ao deferimento do S.A. (no recUrso interposto ao de- Fundição - STAP - Ltda. - no
ferimento do t. 548.145 título Publte pedido de prorreação da patente de
deferimento da marca Excelsior t. t. 526 592 marca Arei).
Estrela. do Brasil).
número 5.258 - modelo industrial.
tio 144.698'.
Manufatura de Brinquedos Estrela cidade
Ind. de Móveis Mogilar Ltda. (no - Tendo em ideia a Divisão Juridics,
Casa Anelo Bras. S.A. Modas S.A. (no recurso interposto ao deferecurso
interposto
ao
deferimento
do
prorrogile-SP.
Confecções e Bazar (no recurso in- rimento do t. 529.605 título Bazar
t. 548.543 marca Mogi).
terixisto et rimento da frase Estréia).
Produtos Al los Luso-Mar Lile propeeenea da Casa Anglo Bras.
Moda Praia e Campo Adoração Li- mitada - no pedido de prorrogação
C.
I.
R.
Com
.
e
Ind.
de
Relógios
C
.
1.,
f
.:
Bazar.
St:;t:Çite Se
S.A. 1%,4o(ii
mitada (no recurso interposto ao de- ela
do número 5.298 - modeceNtiora P.InI:pat Storcs Brazil Ltd. Ltda. (no recurso interposto ao de- ferimento do t. 548.564 marca Ado- lo patente
industrial. - Tendo em vista O
Conta Corrente Extendida, t. nu- ferim- , ito do t. 533.379 marca rabie) .
parecer
da
Dielsáo Jurídica, prorroCirsa).
mero 210.734 , .
gue-se.
Ind.
de
Sabão
Glória
Ltda.
(no
Frigorifico Maringá S.A. (no re- recurso interpto ao deferimento do
Tece!agem lirtsil S.A. trio recurso
interposto no indeferimento do t4 curso interposto ao indeferimento do t. 548.728 marca Glória).
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
nO 235.472 marca Trce!agem Brasil t. 533.651 marca Frigma).
PATENTES
Químicas e Tenteis
Rhodia
Instituto Medicamenta Fontoura
S.A.).
S.A. (no recurso Interposto ao defeRio, 12 de janeiro de 1988
Intelex
Inc. (no recurso S.A. (no recurso interposto ao deInterposto uo indeferimento do t. ferimento do t. 534.338 marca Bio- rimento do t. 553.828 marca Redil).
ton).
414.113 marca Intelex).
Privilégio de invençdo deferido
Casa São N içoiatt S.A. Ind. e
blirah..1 ProdoWs Alimentícios S.A.
Cia. lf lutaria Santa Marina (no Com. (no recurso interposto ao de(no recurso interposto ao deferimen-:
N9 111.625 - Embreagem - JaTere
ferimento t. 555 287 marca Nirecurso interposto ao Oferimmto
:O do É. 43(.99'. «nuca Rd das Bei- t. 535.994 marca Colorado).
Nirodni Podr • ee.
ko/as).
rasP .
•
N9 115.484 - Processo Para
a Pra*
Com. e Ind. (nu
Torsána S . A . (no recursoli i- panteão de n-me tano-sulfonatos
da
S. A. lia.: .
IxIatarazzo,recurso inl e. rposto ao d
110 11 , 8f •f ^r i a:Mt-0 do t.
;
antibióticos
básicos,
solúveis
(no rccur,,u hitt /posto ao indefelt- . 537.502 Utimiu 136.sto G ua
(...
la.t
Simabronz) .
- sumi° trinerawa
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As Repartições Públicas deverão entregar na Seção de Co, trunicaÇões do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 hom
ras, o expediente destinado à publicação.
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• As assinaturas vencidas po•(TIO ser suspensa sem prévio\
aviso.
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
•
O mícron MURAL
4-, Para evitar interrupção na
ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
remessa dos órgãos oficiais are.
•
novação de assinatura deve ser
oHae•
fearrtr§ço na aufin.icaçaaa
- m aPla D A 116 0 2* Do loo°°D" solicitada com antecedência de
. * ;•
-- As reelamaçóes pertinentes -.I. a DEDoALMEIDA
CARNEIRO
FLORIANO GUIMARÃES
trinta (30) dias,
à matéria retribuída, nos casoi de
érro ou "omissão, deverão ser
• DIÁRIO OFICIAL
Na parte superior do ende.
formuladas por escrito à Seção
maça()
riço
estão
consignados o número
de Redação.. até .o quinto dia útil
Caça* dó publialdad• do ax p odnanas da Oaparearnarra.
do talão de registro da assinatura
subseqüente à publicação no
Naolarad da Proprhidada Industriai da adnlatarla
e o mês e o ano em que findará.
órgão oficial.
40 trodastria ale CerniTele
Impresso nas Oficinas do Departamtnto .de Imprensa Nacional
As assinaturas das RepartiA Seção de Redaçáo fun.
ções
Públicas
serão anuais e de.
dona, para atendimento do públi". •
ASSINATURAS
verão ser renovadas até 28 de feco,
dê 11 as 17430m.
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
,... FUNCONAR101% - •
vereiro.
Os originiais, devidamente
1 Capital e Interior":
: Capital' e Interioi : •
A remessa de valõres, sent.
autenticados, deverão ser dada:). Semestre .........-a • .1 AlCr$ 1i1.00 Semestre . . • ...ci.* • ..* 1VCr$ 13.50
pre
a
fauce do Tesoureiro do De.
grafados em espaço dois, em urna AnO '
NCr$ 27,90
• NCr$ 36,00 Ano.
partamento
de Imprensa Nado.. _
•
só face do papel, formato Xx33:
,
Exterior:
•
nal,- deverá ser acompanhada de
,, Exterior s
as , emendas e rasuras serão reis&J.... NCr$ 30,00 esclarecimentos quanto à sua apliAno .....,
' ....... IVCr$ 39,00 Ano
salvadas por quem de direito.
cação..
NOMERO AVULSO
- Às assinalaras- podem ser
O preço 'do número avulso figura na última página de cada
Os suplementos as edições
tomadas em qualquer época do.
exemplar.
,
dos órgãos oficiais s6 serão remeano. por seis meses ou sun ano,
- prepo do eXeihplar atrasado será • acrescido de NCri 0,01, tidos aos assinantes que os soli• exceto as , para o exterior, que
se do mesmo ano, e de NCr$ 0,01 por ano. se de anos anteriores. citarem no ato da assinatura.
' sempre serão anuais.
. .
.

.^ EXPEDIENTE

•

Oliveto.
N9 182.023 - paristos~os Mi- 3 9 162.646 -.
Bruce ~ato Button.
tropoulos.
N0 162.07
N9 162.042 - José Lamina ?ietto. N9 162.831 - Panar PerAilha
39 162.049 - Benedito Dotolnittlee
, No 182.890. - P. R. Mallory & Co.
de Souza. . "
N9 162.090 - Ecoton ?rodutos Ele- Inc.
Cónicos Ltda.
39 152.308
" .Ç'orPoration of
249 162.150 - Alfred )3Ium.
~dna. .19 153.081 - N. V. Phillps'Gloel0
149 102.216 - GeloPlac S.A. Ind.
e Com.
lanmenfabrieken.
39 142.295 Renato
39 156.710 .- Ericei:0n Telephones
Prado
•
N9 162.476 -• Bombas Xlein Lida. Limited,
.
N9 162.515 - João Itinzetti e Gui- 109 156.953 --10.
V.
;PhillO8'01491lherme Rezettl.
brieyke.n.
iampenf
mc
eminapan
Prizitepto as invenção puleferido
NU 161.604
Serei.
1,19 157.2104 - The Baboock & Wil-• NO 112.632 - ~rimo- Dionig.
N9 129.83'7 - Aperfeiçoamentos inN9
- Juvenal Lopes.
39 157486 - The National Cash
troduzidas em brabas - Muttoni Ter- NO 182.642
182.671
Ciceroliampalo Duar- Register
Company.
-• ,
manos S.A.
te e lIderonse Lins.
.39 157.741 - Conreepres Vivien
N9 182.795 , -- Vassalas
S.A.
Exigências Gumides.
39 158.277 - N. V. Philips'GloelN9 162.1345 - Raimundo Elias larapenfabrieken.
Termos com exgénclas aXe/maca
e
Sy
lvio
José
RUO.
monprIr:
39 158.78 - Rainto InchrOorated•
39 162.847 - Migue/ Lucena.
162.897 - Gerald Barry Stillit.
N9 142.57'7 - Roberto Graumann.
N9 162.916 - Ladislau Wein 39
39 163.866. - Domingos Retondaro
14" 151.057 - João Emenesio Pin- Eioed.
to
N9 182.387 - Enclides Medeiros. S.R.L.
39 164.821 - T7go Antonio PriNo 152.212 - Infido Tatulli.
39 163.145 - Dr. Wilhelm Gall.
.
N9 153.195- Brun= Rey.,
/9° 183.958 - Prima Eletro Doma- eleito.
rs9 180.015 - Eugene 35. Stones'. ticos S.A.
N-9165.110 - Dipi. lug. Georg
N9 160.214 - Moacyr de Souza Ca- 39 164.219 - Luiz José de Brito. Neidl.
109 145.401 - Antonio Pazanaro.
39 165.245 - C; A. Pailona &
..N9 160.586 - Ladislau Yrankfur- N9 143.207 - Antsted
Inoor- Company Umited.
ter.
•
13orated;
39 165.246 - /germes Pinot S.A.
149 160.567 - Edward Roward 39 148.950 Remi S.A.
N9 165.253 - Isidoro Anton.
Green.
N9 157.316_ - Rádio Corporation 39 165.300 -_ Willys Overland do
Iovane Augusto de of ~mica.
39 160.666
Brasil B.41. Ind. e 03m.
Souza' Alves
199 162.4322 - Paulo Martins Mui- 39 165.325 - Carlos Alves.
Mauricio
Biderma
N9 160.795 - n
0
ler.
No 165.3'75- - Francisco Rodrigues
19erner Stern.
23 122-794.- Castilho JA Conti.
num Josd Amado do Ln. de Oliveira.
/4i9 161:017 - Seliehi Shiniattd .
23 165.447 - American Can Com/99 161.146 - José Ismael litudtano viramerdc Rocha.
39 163.013 - Radio Corporation of
Ptragine.
'N9 151.340 - Emillo Orlando de America.
•
'n
a
bu Tatu da Tommaao,
16.
- Yoshino.
' Re 1361
I wo 112,670 -meei= do Brasil ind. 39 161.073 - Dresser Industries.
N9 16 1.37/ - Takahiro Mod.
Inc. '
•
.
N9 161. 382 - Refrizertiedlio Jundial get-rdniaa :Ltda.
_._.' 39 163.087 -,.. -1114 Bendiz CorporaN9 154.260 -- Augusto Estevão e tion.
Ltda.
•
39 161.384 - Rerrigesaçáo, Jundial. /afalado Magalhães. ,
. .
39 163.101 - lei Spray Coolen
Ltda.
349 160.073 -• Miran llaganes
'
N9 161.437 - Paul Gv.bor Filho. Be 161.197- Ricardo droc »elite 39 191.435 - Vitorino Martins Per.
N9 161.436 .- °emproe - Cotaercio de (ourela. - ---.
39 162.282 • Ingezzoll-Rand Com- mire.
• PromoOles de Venda Ltda. • •
39 16L564 - Ismail Miyake. • - . . party.
39 136.369 --, Wared Roth.
39 161.995 - Guy Cada.
1 39 162.357 '- General Anlline & 39 152.878 - Dr. Lúcio Labánlo.
/719 18L468 --Paulo EtibenbcdM. • Filme Corporation. ‘
39 153.697 -- Drett Manufacturing
769 182.023 ~dos ~1)&361 1*? 192,442 - Navio§ 'Borges de Ite- Corporation.
tende.
1 3.0 149.507 - Merina B.A. .
tropoulos.
.
•

• N9 135.955 - Processo e dispositivo para preguear invólucros para sal- Xaile Aktiengesellschaft.
No 135.505 - Dispositivo acumula e alimentador-de fio para máquinas de retnalhar com leito ciliadr.ro - Monsanto Company. • N9 137.054 - Brit~merican Tobacm Company Limited Uni arranjo para o transporte de cigarros
entre partes separadas ou unidades
de um aparelho de fabricação .e/ou
manuseio de cilhamos.

1

109 160.459
-Coromissariat
BlInergie Atoinique e InStitUt ?rançais .Du .Petro/e, Dei Carburante Et
Lubrifiantes.
1419 161.003 - Reinrich
Arnold Behroeder. •
.
39 161.043 - Ominar Ivar Pra3' 161.044 -- Massay Ferguson
Inc
•
39 181.448 - Minuesota Mining
and Manufacturing Company.
39 161.709 - Teleflex Incorporated.
•
39 181.757 - 'medo &ale Corporation.
39 161.920 - Irochio
N9 182.035 - Southwestern Engineering Company.
109 152.061 - Dr. Roberto Habib.
39 157.474.- General Flectira S.A.
109 157.881 - Cano Fidomanz0.
39 158.749 - Standard Electric&
39 158.79 - Ford Motor Company,.
S.A.
39 158.879 - Ford Motor Company.
39 163.926 - José Seres.
39 163.934 - Jurandyr Carvalho
Filho e Luiz Moutinho Júnior.
109 168.344 - Kosaburo Nagano,
39 163.367 -' SigisnoUndo
39 165.917 - Alberto Mascarenhas
da Rocha
Diversos
14 9 151.508 --- Thrr .José Ribeiro. n••
Arquivado.
,;___ •
39 145.739 - ~sim CorOoratieue•
- Arquive-se o processo.
EXPEDIENTE DA DIVISA() DE
PATENTEEI ,
•
Rio, 12 4. janeiro de 1968
Exigências"
Térnioe com exigenelas a
cumprir:
•' 39 125.174 -- alugai Seiyaku Xebustilki Esteia.
39 145.021 - Commárcial Colvents

Corp.

The General, Tire a
•
Rubber çompan y.
N9149.279 - The "Babcoa & Wilcox Company..

• -144
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150.954 - - Irmãos Vitale Ind.
. Com . Ltda.
152.048 -- rato raki Nakamura.
N" 153.011 - Inpower Works tProprietary)
Ltd. Slielltsair Embrilaaem
No 153.259
Moderna S.A.
• 153.264 - Sheiinsar Etabidaaem
aissderna
Jatai! Nas.sar.
N" 153.910
Sheilmar Embalagem
N" 151.574
t411ir..eroa
Jul. s. VIII. ria.
N" lab.
Paul Kg.
N . - IF•83.!sr.5
N" 1 37 .91 ; raterlictirtial Bus:N" 1:7 r*.'4 •
t‘ : •S.• . Corp
(1:r oCissta Braga.
No 157.0113
Veltroni e
N
mut
teireissaiid;.: vivia:as:- • .
:Intua Fesr
•
ti"
Beca) latia
1 44
N'. 14.818 - A.. tniiit Ntans,ar . , d
Ca811 ro.
- taliverstal 011

11:Xl'EDIENTE DA DIVISA°
DE MARCAS

4

NO 548.000 -- Papelaria Medieval
Ltda.

N9 555.312
Administração1

Sucena - Imóveis e

N9 570.621 - A. Randi 8: Irmão.

N9 570.622 - A. Rendi & trinito,

N9 570.823 - Nilo Nacarato.

Ltda.
N9 570.824 - Figa Importa s:ao •
N9 558.728 s- Major Produtos Ele- Exportação Ltda.
trônicos Ltda.'
Marcas deferidas:
NO 570.627 - Móveis Douglas Ltda.
N9 570.287 - Sociedade Comer- 149 570.659 - Combrasil Comer*
Cot•S.
N.
Fluor
N9 525.066
CIAI Brasileira de Representações
gr.te Palmolly e Company - Classe 48 cial Santa Fé Ltda.
- Sem direito ao uso exclusivo da
Fditóra Musical Ra-- mitada.
No 570.288
expressão Palor.
:nasce Ltda.
N" 570.667 - • Araeol
N9 315.942 • • Roekv;e11 •- Rockwell NO 570.318 - Ferreira Bento & Cla e Comércio de Adesivos Ltda.
(1
Corporation
Classe
6.
St:nal:n.
N9 570.668 - Aracol Ltda.
Wing - Wing - N9 570.349 '- Indústrias Eletr.:c-as e Comércio de Adesivos Ltda.
N9 299.987
N° 570.669 • Gráfica Santo AnRecord Corporation - Classe 8.
Commander $ A.
sn o Lida.
Inbratex
N 9 510.146 - Isbratax
Brasslelrst de Tecidus No 570.420 - José Antonio do • N 9 570.674 - Auto Acesstiri•i::
Ltda. - Clzt:.M • 23 • • Sem direito no Amaral.
Iltigiera Ltda.
NP 570.431 - Ahnag - Almeida
aso isolado de Inbra Tex.
1
Pnblicidade Ltda.
N 9 570.778 - - SERIE' - Soe:: cesoo
545.692 -• Ainiizonas •- Pucci
l e Einprêsa de Radiodifusão Imo,en-s
570.551 - Rui Crespo.
A. Art-tanss de Borracha 1
50 e Propaganda Ltda.
Rui Crespo,
NO 570.552
; e 21.
Tee,dos No 570.570 : - Origna Ferreiro d.. N9 570.779 -- SERIP - Socesla is
Te-irei
14" 546.693
Souza.
J., Einprósa de Radiodifusão Inioren.
S. A. -- Classl,e 37.
N9 570.600 -• António Lopes Balai./ sa e Propaganda Ltda.
dat•richt:
& Cia.
N9 570.963 - EDIC - Engentairia
• 553.:134
sobrado • • ecinpa- N" 570.601
António topes Belau de Projeto Instalação e Conserv:te:1a
ClaN,e .5: Cia.
,, h;a Edificadora Sobrada
Metro Mecânica Ltda.
. e. 33 - Art. 97 ri" 1 do CPI •
Uclat.
N" 110.771; 570.604 --• Juvenal Rodr.gues NO 579.370 -- Sanchez S. A. • InNO
;
Palau
N" 115.311
'Prado.
Illare.s:4
dústria e Comércio de Peças atra
idvs Guardio.
I No 370.605 • Juvenal Rodrigues Autos.
•
Sts¥111à
.
••1
N"
349.92n
Yattata
Traiu
8;
St
No 125 729
'Prado.
Classe 9
Pio Snbrecil-ss C!' soei
- Arquivem-se as processos.
Co Ltd.
.4;ra - João Sina NO 570.606 -- Waldotniro da Silva.
474
943
Preclerat
Kno,n;
N" 12:).792
Marcas deferidas:
Cl:..
•
N9
570.607
-Waldomiro
da
Silva
C;
e
Und
N 18 612 • Ds •itt ,ehe
N9 570.608 -- Irmãos Cauchik.
Marca deferidas:
Parb;nfa
dsti
vt,rinsi
Ti
325.21!
•
.
2
4e)a
Sithes•
NO 570.609 -- Irmãos Cauchik.
to-ii;en Bayer Akt
No 452.772 - Eseuroeilint •Ci-t.
N9 570.610 - Comercial Morais
¡
Ps•iroleurn Re;
Classe 3.
• 1::9.744
Química Rhodia Bras:leira -• Casi•
¡Pereira Ltda.
t Corp.
And Dest . :oi
I)i " -•
NO 570.613 --- Indústria de Vidros No 521.809 -- Sievom - Siet 'AM .• •
N" 134.437 • Vaeseu Selaientoxer
N", 570.455 • • António S. Cassisi Santo António Ltda.
kfolding N V.
Móveis Ltda. - Clas-:e 40.
N . 570.6141 - Comercial êtirais NO 539.026
n - • Prossiga-se no exame do pedida.
N" 1-15.19a • Plislip Alcrris
- AtIntica - Colgam.
Pereira Ltda.,
. incluindo aí. clas..ses 33 e 38.
Geo . J. Meyer
N.- 155.528
tora Atlantien Ltda. - Classe 16.
Comércio 1 N9 570.616 - Jorge Assadchaibub.
N9 570.953 - Paplex
zy tiaes ming
No
- Promelal - provas-• Adt lano :Watt
r Istitistria de Pniés Ltda. - Pior- N9 570.617
N"
Jorge As.sad & Chai- tal - 557.916
Produtos Metalúrgicos S. S. A. Indits; ria t . Comércio.
bub.
Classe 38.
N" 158.734 • Alfredo Plu .,s.
Arquivamento de processos:
N .' 570.618 -- Jorge Assad & ..7nai149 562.251 - Joly July •- O.:Ernest Scron á: SIMR ; Foram mandados arquivar os prG- bub.
N" 155.1;5
corações Indústria e Comércis) da
1"
Antósio
Luciann
de
510.619
-abaixo menc 1onados.
Móveis Estofados Ltda. - Clame 40.
• Is0.;.33 • Joté Oliveira le ar i;-s-os
554.677 - Arca Modas Ltda. Castro.
1
709.673 - Bom Brit 1 No
570.520
António
Luciano
de
N'?
Mo
.cena
No 555.314
1 S.No
A. Indústria e comércio N" 1.49 035 -- Victor Leopoldo e
isCastro.
cltladsi Ltda.
se
46.
raido Mael:ado de Oliveira.
Construtora Oeste
N9 556 109
N" 159.343 • Joseph MonioS.
NO
711.959
-Bom
Bril
11:11
S. A. Indústria e Comércio Wahatnoto S. A Pro-, Ltda.
No 163.063
No 554.5.!I - Lanches Paraíba Lise 46.
• latada.
tintos Quim .tos e Partnacêutiee.s
Commissariat A L'E- No 565.466 • -- Francisco P. Lima.
No 163.458
149 711.963 - Bom Bril
isril
nevai/ . At•sisnque.
S. A. Indietria e Comércio .Vogue's Cabeleir-0ras
COLEÇÃO
DAS
LEIS
José paira da sd-a No 565.609
No 155 939
se
46.
Ltda.
Filho.
N' 722.210
Boni Bril
N" 5a7.194 - FuquelAndia Lyda.
Fundes Santos PeS. A. Indústria e Comércio
N. 155.97! .
Indústria
de
Bebidas
:;57.'223
N'
1967
st. 46.
reira.
•... • r.seola Ltd a.
ar
No 166 009
Carlos Shappd.
N9 722.311 - Bani Bril
Bril
411
N" 15i (1411
Standard Elerl r:
Material
N" 569.706 • Condor
VOLUMP. Vil
IS. A. IncliKria e Comércio
rias.. A.
Fs-to,trrifieo
Iw• 46.
N.' 156 .03t; • Standard EIcelrlea, • 589.77t - Bar e Lanches • ATOS DO PODER
N . 1r.1.064 -• Enx. Roverl.
N o 722.212 - Bom Bril -• Bri1
1v..tioresconte I ida
1.1•is1:SLATIVt)
S. A
S. A. Indúw tria e comércio • Vias-• I".59.779 - • I. N saaa N.. 151'..087
ATOS
I.ECISLATIVOS
DO
Rolf Buns.
¡se
46.
d nanést •as fada.
N.. 156.12:1
Abs.aham Kritc .:a.; e
PODER
EXECUTIVO
N"
722.213 -- Bom 13r11 Atiausrta Generm.
N 9 569.798 um
1:11'1511 • T; nu /AJ.:.
IS. A. Indses tria e Comércio - Uri!
Leis dr, ~libre a dezembro
! se 46.
N" 1t5. 178
Prodromos Pi-r'ei's. No 569.811 - - Lalysratório B: 11v do
llsasil Ltda.
•pot.:-.
Divalgação n° 1.03
Com...relo
N" 72'2.215 - Bom Bril
• 1: 1 .K2
Au411sto Froiciseo. N9 569.833 - Trigador
•S. A. Tnciú. stria e Comércio _ Bril
Administraçã,,
PRIWO Ner!. 4.00
eia
!:
R
s
•presen
•
t
Sena :
Is • • 46.
,r1tada.
N" 17.2 !•5 n 1:
H amilton Fri • tt: .&
I N" 397.145
.
v.artior
Coinereso,
569.834
1).
N9
V(iLLINIE VIII
Media -- ata iltata
1..tc:a
O ca Santa Barbara S. A. -- Clase
295
Armações de Açu 11..;pressentações e Administração
ot)
PODF.P
6
•
Re9.1stre-se.
com exe/ustio de
saltada.
Proba!
A.
N° Sfir ".11
I :I si f Rd° Abib
linotipo. Quanto sso Wats) 136.365•
P:avile Indrear:s1
aguarde- se.
C .rp S. A.
Plastissis S. A
D.-talos 16. •smahro a de
ro
N" 561.4:52 - St ate Wile LubrifiN . 19..s.5 ,6
Plitvile Indúsirla
Marcas indeferidas:
Divulgação 1.032
canis 8. A.
rbissieos S. A.
E‘seinpi - Decoracões
No 569.974
N"
245.193 - Cit y lux - Distribui195.c os • S1ro Inc.
PREÇO NCrl, 18C0
N" 135.5 .25 - Talltres Adabor Sc- Ltda.
dora de Artigos Eletrodoméstico/
Citelux S. A. - Classe 8.
eiedad Anonima.
; A VENDA:
Do.el Pires Lima.
N o 570 066 •
N9 358.000 -- Igrejinha - Aladin&
N" 195.58o - Orniex S. A. (Mi:.I No 570.067 -. Miei Pires Lima.
Na
Guanabara
Nacisstril d . Inip. e EIIP.
Indústria e Coinéreio de Bebidas Lia
N9
570.166
--Imobiliária
Montetratada -- Classe 42.
No ist5.5 g 1 • A grobel S. A.
Seçào de Veadas:
rev Ltda.
tola.
Aver5dss iRodrigues Ater, n'' I
No 570.167
No 518.210 - Diamond - Paviai
Metalpa Industrial
e Importadora Ltda.
NI- 393.531
(liuseppe Pipolo.
Agèneia I:
Publicidade Ponogratica Ltda. -a
No 570.282
Clame9.
Parquete Paraná LiN' 193.632
Giuseppe Pipolo.
Ministério da Fezeial..
N" 195.885
Plásticos Mapola Li- adiada.
pedidos.
ni•io
3
Atende-se
mitado.
Exigências
N9 570.234 -• Ifernandas Mayer &
Ser/IC(1 de Reessibbiso Po. :ai
14•n 193.946 • Scientific Sy.e'etris Cia.
Ltda.
Oda.
'hei Rrasilia
Termos e0/1 exigências a cilln•
N9 570.285 - Saiu Septimiusde
14" III . ,-(1
prir:
Anita' Schober e lvi•• Morosini.
Na s.'d iI 1) I. A.1
......
...a
9(MitIerás.
No 570.288 •-• Agência Marit‘mn
NO
538.786
Teroion
- Wel**
• 145.6‘ st's
Sandoz Patents 11t1 Argoa Ltda.
GMBH.
De 12 de janeiro cl-• 1958

Ai

CIL

•

e

AdO 111rICIAL (Seção 111)

356 Quarta- eira 11/'

Janeiro de 1968

4•••••••

119 527.377 - Teroson - Werke! 319 859.864 - Weyerhaeuser Company..
Wake Na. 559.465 559288 -Wayerhii149 527.378 - Teroson
GMBH.
leuser Company.
Wate No 576.162 - Indústrias Oen, LeIP 527.379 - Termais
var 8, A.
GMBH.
1419 578.415 - Perfumaria Capa- 13* 881_454 - Marfe* 8. A. 0oba, Lida
éreo e Indústria.
70 583.231 - Mossan. Mich &
Diversos:
Ltda.
545.31)1 - Indústria de iscer-I 10 585.739. - Coelsa Comercial
tr... ~aia Ltda - Nada na que Métrica Ltda. .
deferir cons'ciarrindo que a exipincta 1 149 541.934 - Forrageira Visão Lrfoi cumprida fora do prasto da ALnitada
179 546.939 - TeArt Indtrtria e N9 585.658 - J. X. & Cia. 1Ada.
Comércio de Eletrônica Lt6a149 588_231 Manufactura de MoaNada há que dee/ir ~andu Itres Nattonal g.. A.
que a ezigência foi cumprida fora do
14,19 586.4134 - Ornai= 8. A Crépra', de- lei.
dito Financiamento e Investimento.
Tc.1
Diarta
Produtos
70 547.55v N9 588.582 -4 Imobiliária Sousa
ticos de Borracha 8. A. - Nada há Armi la Lula.
ene deferir caosimrando que a.
gimea foi cumprida fera de prezo, N9 591..473 - Indústria de Santo
Papai Ltda
No 591.479
149 549 472 - Goiaba 8. &- co- Papai
Ltda. - Indaytria de Satitti
construtora
e
adirséra~raia)
clue
leferir
Na
hã.
clara de Imóveis 593.002 - Abillo Barra.
considerando oue a exigência foi: N9
No 604.740 - 8. A. Moinho Sancuran tida fora do prazo..
t:Ata lonstrias Gerais.10 549.575 - Brama Oedte faittotra
N9 694.741 - EL A. Molrtho &aLtda --. Nada há oue deferir coa- tleta
Indústrias Gerais.
siderand nnus a exigência foi cumpriNo 618.636 - KW= 8. A. - Inda fora ie
dústrias alimentimas
N° 550.589- Asuents Meratílca e
No 818.638 - =sois 8. A. -isMetaiorglea industrla i Lida - Nada dilstrias
Alimenticlas.
há que deferir orm&d arando que a
Hf 613.637 - alison 8. A. - 2tex14' f1 etim"rida fora do prazo
dústrlas
Alimenticias.
No 554.348 - Indústria tie Peles; N9 618.638
- Xibern 8. A. - 71)r
deter
nu"
há
Peihreita Ltla. aqa
chistrias
Alimentícias.
eondderanila que a exillefe41 trffl n
169 £18559 - arbon 8. Á. - Inra”,,n,444, fora do orare.
dústrias Alimenticias
Agêrmit
de
Viagens
149 51?.151 N O 618.640 - aliam B.
- Inhá iate' de- &latrias
Rio Tffirr q S. A. Alimentielas.
etetmeneaba
ntio
ferir. listo ma
ateeden exirifocla em temna hábil. N9 618.842 - Klbon 8. A. - Indeicidas Alimentleias
Iffri-sn'ho role o aroulvPm ento.
N9 618.643 - Kibon El. A. - In119 562.149 - D. A. Lima - Ar- dústrias Alimentician
birlye-a* o processo, noa tlirinos do
N9 637.934 - Multiport Coreto.
art. 158.
Indústria. Importaerto e Exportação
EXPEDIENTE DA - SECA° L'EGAL Ltda.
N9 711.487 - José de Mates
.
De 12 de janeiro de 1963
r
Ar~-se os processos.
United 8tates Rubber Compaay Aranivamento de proc.ersos:
Titular do registro n9 177.m - arPiram mandados luranivar os OTO"'
Exigências
mano abaixo mencionados.
som
e
Iaboratoires
No 104 813 Termos cora entendas a cumAs.nnyme.
prir:
n
74 , 314. 505 - U'an Fabril Expor- Rugard, Kensperdik & Co. - Titu¡soleira 14. - UFE.
lar do registra 225.976.
754 461 POR - L. Schleidniter
N9 44 R14
Caren - ReDresell- C. R. Boeringer Soim. - Titular
do registro 231.532.
f.t,14
N O 418.893- Presentes e DecoraNO 455 éria
~tais Cloméreto
çoes Lar Oriental Ltda.
Perr^ *retais Ltda.
N9 492.881. - Ames Crosta Mins
• t19 486 R71 - Lato.FilZtalacakitteD8
& Co. lAd.
Extb ettn, B. A.
ari 408 445 - H. E. ~ter Coro- 7119 491.159 - Camoaabta de ParmeataegLo e 21elhorataentos Urbanos
pane'. rue
• 149 517.212 - Lite 13entairtin Viera Covina.
/79 515 1342 - Produtos Quiralcor N9 513.205 - -Wolkscar Comércio
e Indústria • Repreaentaçõen Ltda.
L.Jat il. A.
No 891 874 -, Panambre ft. A tia- 379 543.143 - Sar e Restaurante
Ltda.
Partail^ra P Espertadora Pus-aineil- Bahhal
N9 573.201 - Plasheal lisdústria e
~
Orrmértáo 144a.
N9 1134 1166 - 11. A. Moinho Saa149 657.803 - Ciam Plber 11: Co.
Nas 7nibiiitrias Gerais.
NO 5.16.434 - Pendi 8. A. Admi- Inc.
IP 787.633 - Bramo Indildria
edre--gn e Partleau,lies.
Colmica S.P.A.
No 847.912 - 11tiltrirmort Coroar- N9 812.737 - Iaboratorles de LII.
L
do. IrtM otria,. /aportai:C e MenorB.
tuia Ltda.
American Cylian118 Con1PanY No 555.328 - &Yen - Uts do Era- Trirfier do registro 212.280.
ali 8. A. Extrato de 13ebidaa e ConCia. Brasileira de Roupas - Titubuiu
lar do registro tio 227.091.
N9 558.327 - Beven Uri do Era- 2nderson Clayton Co. 8. A. IIbas e Con- &latria • ~reto - Titular da ret!! S. A. Extrato de Ilekl
Desms.
irlatro no 279.976.
wo 555 gga parnyndr Corallerm e
The Cloodyear Tire & Rubber Com. 1
9,0•-n••visàonessIltela
pany - Titular- do registro 'Ama149 5E1.842 - Tiabrame Tundletio ro
230,807.
23raalletra de Metais Ltda.

1

Beta Industrial eChmerelal Ltda. Me. 28481 Laboratorlea Inc
'Pd
- Titular do registre no 239.895.
trilar do registro 119 303.270.
Costa fla331211 & C3a.
Titular do Farmácia Andradaz Ltda. - Tangi
registro n9 240.933.
lar do registro n9 319.205.
Lingner Werke 02.03ff
Titular Bandas 8. A.
Titular d9 reglea
do registro tt, 301.748.
hm n9 345.713.

Certificados Expedidos
`MO

CERTIFICADO EXPEDIDO Mi 2 DE JANEIRO DE 1988
Ficam notiticadoa os requeaentes dca certificados abaixo =mui:adem
a comparecerem a êste Departamento no prazo de 90 dias, a fica de efetuarem o pagamento da taxa de acer do com" o Decreto n9 254 de 241 de
fevereiro de 1967.

Termos

Regstros

Tèrmos.

Regstros

f
501.528

501.539

•

541.805
502.030
802.143
503.145
502.417
502.350.
803.006
403.007
503.229
503.266
503.345
503.796
504.081
504.469
504,752
505.197
505.803
506.406
.508.933
507.958
508 106
508.299
508.325
5181.380
509,261
509.452
509.701
510 051
510 295
510.1329
510.842
511.716
511.844
512.175
512.206
612.428
512.797
512.833
518.717
510.255
820,512
520.539
520.573
520.338
520-.790
520.314
520.976
821.387
121.609 ,
521.098.1
1522.244
522.593
622.811 522.688
522.184.
822.909

528.145*

368.898
366.47
386.598
366.899
$86.400
386.801
866.652
366.403
366.664
366605
368.806
366.407
366.408
386.809
366.610
368.111
366.612
366.613
366.814
366.415
'366.616
366.617
166.618
386 619
366 820
366.621
366.422
386.623
368 424
368.425
366.626
388 62/
388 828
366.629
366 830
388.631
366.432
368433
386 834
386835
366 878
386.677
384.678
386.679
386 280

amou

366.8611
366.813
366.684
366.485
366.888
386.687
368.468
288 889
366.390
368 491
866.491
366.393
366.494
106.895

-513.173

&ara

513.337
813.591
513.657
513.792
813.968
513.985
414.015
514,016
514.339
814.546
514.615
514.956
514.984
514.992
515.149
1515.169
515.191
515.225
815.433
515.460
515.583
115.852
516.037
516.300
516.248
816.275
516.348
518.409
5143.451
518.564
516 824
516.641
517.092
517.248
627.288
517.703
518.276
518.413
523.244
523.272
523.316
522.846
523.374
523.528
1123.563
523.599
523.619
523.630
523.834
523.722
523.863
523.959
523.982
524.083
524 190
524.225
524.243
524.244

366.636
366.837
$66638
-.366.439
366490
366.641
366.613
396.643
366.444
386.645

388.646

366.40
364.643
186_449
386.459
386.431
368.652
386.153
386.654
368.255
386.656
186.8157
366.058
186.659
366.660
366.181
366.663
355.663
386.364
386.665
380 569.
368 547
888 668
31313 189
386670
866.671
486.122
386.473
386.674
$66.675
366.398
38669T'
366.608
386.699
388.480
366.701

aea."32

368 103
385.1511
366.705
-$66.706
388.187
388.708
368.749
366. /10
.366. III
366.713
366.113
366. 714
366.115
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MARCAS DEPOSITAD4kS
Pulnicaçáo feita, di acardk.• cc.:, c art. 109 e seus Virir; r: rOs ftd Codi . 70
N9 i.••j.:;1/.

-1;.•4 t

44.„,

`1412

4/Rui
'q..),
"4' 4,

•

Requerento

4C

.11 . E." Companhia

minLstraçao - Comércio - Importação
Local: São Paulo
Classe: 50 - Insignia
N ? 830.36C

Ind, Prasileire

emi...:,uas,
*:.
:1tra.o de uvo,1 laudta tu: uso,
tr.»
tos, fitv.z..s
cai pc.
51 7-7 : 3 E'
:tr.::
ca
it,an's'!
a 11:11e,:ut.1 Is, ma ,.
na!! ;arma,
sa cie Luit...e,
rria, 61:u: anmairlruortadri::.4
c:c:.,
rio
.
pexos e cuuta ,:zn:-.. p:me:11:a,
:a
requ,:ljáo,
Clar
Jr
;412. Cá,
—_ • •_ _ • _
ti:.
N
e de legurot .., tcrtes, vinagre, xarop,
aliinendcios e xarques.

"O 45
41•100

Piorasante &adi
•Local: São Paulo

Classe 41
Titulo de Es.abelecimento
Requerente: F:-.:asante Sart4

:SERIAC "
Ind. Brasileira

se pala

Requerente; Industrio. de Plocagem
Ortiz Ltda.
Loval: São Paulo
Classe: 38
Aplicação: :imagem em papel
N9 830.370

BRAS I Lc.

RA

-

N

S1,1;.•
C!•,••••••

r

Requ: enh

te
eira

Requerente: Comeres! Palmir:,
, roupas feitaa Ltda.

. '':', '•-: :• ,.. Pair, li P:otl!:tt,-: A
ticios Ltda.
Local: São Paulo
:
Classe 41

Artiguu : produtos alinienticiod i. ssbur:
açucar, baila, b*.,:r.c.;.1,52, bGlaclina,bomn.s
nc.
!.
• •••t
bons, café, caldt-,a a lmenticies viV• rol1; Si,e Nulo
nados, carnes corsantra&s, chá d t oCiase 36
1 colate, caco, condimentos. . ,‘
1 ,.* r.szz ' artigos da claása,
le carne, creml.s. eror.,;a•te:,. •..7,•• • • •

Local: São Paulo
Clave: 50
Artikos: Comércio de Roupas Peitas
8:10.380

'

•

!...x.si:

1..):Ar.criy Ltda.
Paulo

.•.11.,1

1..

Cl.
Artigos:
iirtiN
bocais. heti:ias. cabos. efunar.i•-•, de ar.
chicotes, chupetas, chio:dr:ohm, ties-i.
t.upideirns, est r idos. trz.çdnet.n.:. pneu.
máticos, saltos.
tnalh:,s e man.
N

5 +I ! 35,1

" GLA1151, "
Ind. Brasileira
Glaul liidU.ai ta .
do de tvi..terip is ;J....a Escrit,,,
Local:

1

C:oiliér.

Classv: 17
apou&tdurt d, lápis arkpii‘t..,:, 1,
para aiat:.-burrao. c:met.is rommis car.
bano ,papel-c,nwtr•8 riucciru. :-ar-mbos,
coles para e .crit.5; .io. fi• as para rr.i.tui.
nas, furadores par,, papel. gninadot eg,
grampos de escritc'rio. lapise1ras.
mdquinas de apontar lápis. máquin.ls de
calcular, iiuiquiuu k em: rever nimini•
nas de granip•7ar e má ar in.is de somar
N. 5.3i‘ . 385
" DAIg. "
asileira
Inf.
Requerente:
raviineolanors
e Obras Dalva Ltda.
Sio Paulo
Classe: 50
Artigos: Paviment.tção e Obras
N. 830.3S6

ilkNetiggleirax

oprrERLY
Ind. -Brasileira
;1

.1,

koam
Loca!: São Pal.,

C-CENTER I

ORTiZ
erva
EIRAS

I A

• '1•••

co„,
F-1,• i
Local: &to Paulo
Requerent: Suiec Comboio, ImpaClasse 46
m.a-s::
te...",!ão e Exportacâo Ltda.
Aplicação Deterganas, sabões e amido
W) Paulo
• 's
•
Requerente: Paravante Sarti
Cla:se: e o
Local: São Paulo
li ou'. a e1-I•
Classe 43
r.-az-tacão
"JOPEMA
Aplicação: Aguas minerais era geral
Ind.
Brazilctirn
".`1^
P10.37,3
8,710.372

M.

1 NausTR

:

•
Cai

"FARnOTEC h
Ind. Brasileira

• N9 830.375

Requerente: a C .13 . E. " - Companha
Braslera - Empreendmentos - Ad4 PAULO MAHCW VE
ennstração - Comérco - Importação
CURVAM)
DILTA
Local: São Paulo
Ind. Brasileire
Classe: 50
Utidptria . Bras ile Ire
Artigos: marca de serviço
PAIC Escrtóro
8S2 830.367
Requerente: Serraria Leito Limitada Requerente
Paulo Alaram de Carvalha 8/C
Local: São Paulo
!Local: São Paul o
Classe 41
NEVE
Classe: 50
Aplicação:
Madeiras
de
todos
os
tipos
Ind. Brasileira
Artgea: Prestação de Serviçt.s
N9 830.373
N9 830.377
Requerente: Sociedade Brasileira de
Sal e Cereais Ltda.
NELLER "
Local: São Paulo
Inas Brasileira
Classe: 41
Artigos: sal
INDBRASILEIRA
Requerente: Nelson Mune,N9 830.368
.
Local: São Paulo
,
Classe: 14
Requerente: Mu:de-Center Eletrônica Artigos: .Chopeiras, açucareiros, amRAPCSUNGA
Comercial Ltda.
polas, aparelhas para água, aparelhos
Local: São Paulo'
de café, 'aparelhos de chá, aparelhos
Ind. Brasileira.
de jantar, aparelhas para refrescos,
Classe 8
aquaárioa assadeiras bacias, bandejas,
Artigos: rádios em geral, toca-discos, bombonieres, bulus, caçarolas, cálices,
Requerente: Obmano Bellirietti
rádio de cabeceira, rádos para autos, compoteiras, confeiteiras, coou& prato.;
Local: São Paulo
televsão, aparelhos seceptorea e trans
Classe: 30
N'* 330.37z
Artigos: sombrinhas e guarda-chuvas mssores de sons, aparelhos de televisão, alto falantes, abasia, bobinas, ande todas as espécies;
tenas, microfones, pick-ups, válvulas,
" 1WITERA "
?C 830.35n
aparelhos de frequência modulada,
End . , Brasilaira
aparelhos de intercomunicação e aparelhos para contraia de sons, telefones, lâmpadas, plugs, chaves de toma- Requerente: Hospital Banira Ltda.
Local: São Paulo
das, fitas sonoras gravadas, discos
Classe: 50
gravados, aparelhos para telegrafoa
Artkos: Assistência Médica e Hospisem fio e transformadores
talar
1`;'? C23.374
N9 833.379

"MI cROTECN I CA"

L

cARVAILO

4'4.3,

Brasileira -Empreendimentos - Ad-

›

Re

R.Inde
•
„
rios) Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Estuaiananzato de Autoo
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Classe: 41
Artigos: Azeites, balas„cafd, carnes d
todos os tipos, cereais, Cremes, extratos
"APESP ASSOC IA-...
alimentícios, farelos alimentícios, fariÇILO DE POUPANÇA-nhas alimentícias, frios em geral, massas alimentícias, oleos alimentícios,
E IKPRie Trd0 DE
pães, peixes, raízes Comestíveis,
SILO PAULO "
saaduichea, -rvros alimentícios, tuberculos comestíveis, vinaire
Requerente: Homero de Almeida Gut.:
N. 830.39.4
muges
Local: São Paulo
Classe: 13 — Titulo
?n9as.ile ira
N. 830.38
N. 830.387

Requerente: Fundição Anchieta Ltda.
Local: Estado São Paulo
Classe: 5
Artigos: Aço, bronze, chumbo >cobalto,
Requerente: !vão Shimoyama
cobre, estanho, ferro, lâminas de metal,
Local: São Paulo
lata em folhas, ligas metálicas,
Artigos: Sabão, Abrasivos para polir,
lhas, manganez
-' detergentes, esfregões, flanelas quimicaN. 830.395
mente preparadas para a limpeza, fõsforos, goma para lavanderia, panos
SIGEPLAST
manchas, pastas de 'polir, pós para laind„
var, pôs para lustrar, preparados para
tirar manchas, Ejolos para brilho, vela
de sebo, céra; pomadas para dar e conRequerente: Sigeplast Ltda.
servar o brilho, pomadas para lustrar,'
Local São Paulo .
pomadas para polir.
. Classe: 28
N. 8 30 389
Artigos: Execução de moldes para laje.
ção, injeção de plásticos, e fabricação
de peças plásticas em geral
„N. 830.396

TUAO "
Tnd_ Brasileira
0

LoRENA

.

Brasileira

i

rr d •

Requerente: Lorena Indástria e Comér• Tua 4,13rasilelra
cio Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 40
Requerente: Desama S.A.Grupo de Artigos: Armários, bancos, buffets, cadeiras, camas, camiseiras, carteiras esDesenvolvimento Indús
tria!
colares .colchões, criado-mudo, divans,
Local: São Paulo
roupas, mesas, poltronas, prateleiras,
•
Classe: 50
Artigos.: Serviços, Representações, Im- sapateiras, sofás, sofa-camas, travessel/os
portação e Exportação
N. 830.398
N. 830.390

"ANDREENS E "

Ind. Brasileira
umprera Lampaaora ae Telefones Andreense Ltda.
Local: São Paulo
Classe 50
Artigos: Limpeza e Desinfecção de
Telefone
N. 830.391
—

4S,

Requ .

TEGEREBA IMVKES
Requerente: Sorello Hirth
Local: São Paulo
Classe: 50
corretagem de Imdsfeis
N. 830.392

PIM A.SUL
Fimasul Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Como marca de serviço, em
seu ramo de comércio de transportes
de cereais
•11••••••,-•••nn-..
N. 830.393

Ind, 13ffikile ira
Requerente: Produtos Aiime ru l eics Bamel,ktda.
Local: São Paulo

*1
•\14 •

.*4
‘4›

444

/k•

Classe: 83
,Artigos: Todos da
Classe: 33
Artigos: Todos da classe:
Classe: 31
Artigos: Todos da classe.
Classe:: 90
Artigos: Todos da classe.
Classe; 10
Artigos: Todos da classe.
Classe: 11
Artigos: Todos da classe.
Classe: 12
Artigos: Todos da classe.
Classe: 13
Artigos: Todos da classe.
Classe: 14
Artigos:, Todos da classe.
Classe: "15
Artigos: . Todos da classe.
Classe: 16
Artigos: Todos da classe.
Classe: 17
,Artigos: Todos da. classe.
Classe: 18
Artigos: Todos da classe.
Classe 19
Artigos: Todos da classe.
Classe 20 .
Artigos: Todos da classe.
Classe 21
Artigos: Todos da classe.
Classe 23
Artigos: Todos da classe.•
Classe 22
Artigos: Todos da classe.
Classe 24
Artigos: Todos da classe.
Classe 25
Artigos: Todos da classe.
Classe 26
Artigos: Todos da classe.
Classe 88
Artigos: Todos da classe.
Classe 39
Artigos: Todos da classe.
n
Classe 40
Artigos: Todos da classe.
Classe 49
Artigos: Todos da classe.

Classe 50
Artigos: Todos da classe,
Cisme 48
Artigos: Todos da classe.
Classe 47
Artigos: Todos da classe.
Classe 46
Artigos: Tonos da. classe.
Classe 45
Artigos: Todos da classe.
Classe 44
'Artigos: Todos da classe.
Classe 43
Artigos: Todos da classe.
Classe 42
Artigos: Todos da classe.
Classe: 41
Artigos: Todos da classe
'Classe: 8
Artigos: Todos da classe
Massa: 3
Artigos: Todos da classe
Classe: 2
Artigos: Todos da classe
Classe; 1
Artigos: Todos da classe
N. 1Ü. 3n7

Requerente: Geraldo Vandré
local: São Paulo
Classe: 9
Artigos: Todos da classe
Classe: 27
Artigos: Todos cia classe
Classe: 29
Artigos: Todos da classe
Classe: 4
Artigos: Todos da classe

Classe: 59
Artigos: Todos da classe.

Classe: 7"
Artigos: Todos da classe.
Classe: V
Artigos: Todos da classe.
Classe: 35"

Artigos: Todos da classe.
Classe: .349
Artigos: Todos da classe.
Classe: do

Artigos: Todos da 'lasse.
Classe: 37
Artigos: Todos da oii,sse. •

Janeiro de

1968

IV 930.399

TATC , A 11
Ind. Brasileira
Requereste: Bizarro Casa das Calça*
Ltda.
Locai: São Paulo
Classe: 36
Artigos' Calças
169 930.400
•

sichrszA BRASILAIRA
Requereste: Bizarro Casa das

.

CILlyikS

Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos9 Calças
N" 930.401.

RIVAILAR
e

Requerente: J. Mendes ti Cia. Ltda.
Local: São PaU.10

Classe: 36
Titulo de estabelecimento
N° 930.402

gAMA
Requerente: Jarna — Publicidade •
PrOMOZIÕe8 Ltda.
Artigos' Publicidade e promoções.
Classe: 50
•
_
N9 930.403 .

SANDRA
IND. BRASILEIRA
Requerente: Indústria e Comércio

de Bijouterlas Sandra Ltda .
Local: Bát Paulo
Classe: 13
Artigos: Anéis, abotoaduras, alfinetes
de gravatas, brincos, broches, omeletes, berloques, correstes, fivelas,
Pulseiras e colares

NO 930.404

I

nVest-intorme

Requerente: Banco de Investimento
e Desenvolvimento Industrial 5. A.
— Investbanco
Local * 135.c. Paulo
Artigos: Jornais: revistas, folhetos,
boletins informativos e publicações
Requereu:.': Haruichi Imahata
em geral. Album, programas estiloLocal estabelecido: São Paulo
fónicos e de televisão. Peças teatrais
Classe: 49
e cinematográficas
Artiaos: br i ivaledos em geral brinqueClasse: 32
doe de tôda a esp:cie para exerciciO fí- Artigos: Impressos uni gerai, ie tr>o
da requerente
sico de crianças e adultos
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Janeiro de I 33

-9

/ION.

Classe: 38
Cienero de atividade: Operações basinvestimento
e desenvolviearia da
inani° industrial
Classe: 50
—
N9 930.405

14.9 830.419

'veículos, eixos de dite o pa.a
j cubos, eatr.bos de veicaite , e-rios
veículos, para-brisas ar icuice;, pa
ASSEC -ASSESSORIA
"ANDAQUARA "
choques de veiados, pa st - atmk
'wEu3ileir8
ECONÓMICA E CONInd.
vaículos, pedala de efLabai, mcwit
ticos de veículos, roda . de t eira oa
TÁBIL
Requerente: Bar .e Mercearia Alai
varetas de ve cubes
quara Ltda.
Classe: 51,
Aasetcaoria
EcoRequerente:
Asem.
Artigos: Prestação- de 2..iviaoa de tea
Local: São Paaeo
PATRIOTA
nómica e Contabil S. C. Ltda.
presentações,
'Classe: 41
importatalo e alatoe
J.
Ind. Brasileira
Local: São Paulo
Artigos: Lanches de: aliche, mOrtacte- ção, de artigos e plI v.t.ILGS teversea
Classe: 33 título
la. preaulto, :roa-bifa, menjo. salame,
N.9 830.426
Requerente: Cerealista Patriota Ltda.
N tx 30 . 411
sals!chas, lIiuiça, chouriço, patea
Local: São Paulo
paio, churrascos
Classe: 41
OBRI .COMPANHIA"TRANSPORTADORA
N.° 830.420
Artigos: Cereais_
DE COMERCIO E IM
TAMOYO
LTDA
119 930.408
PORTAÇXO
" LITILEr '
t RS Ieira
Ind. •U'
Requerente:: Traasportadara ramoyo
Limitada
Requerente; COBRI' -- Jorup.m.et
SANTA MARIA DE
Local: São Paulo
Requerente: Super Mercad e Artilena Brasileira de Comercia f! impentetwo
REZA"
Mb= Comercial
Local: São Paulo
Limitada
Ind. Brasileira
Classes: 21 e .33
Local: São Pauto
N.9 830.414
Título
Classe: 41
-•
Artigos: Açãcar, azeite, cereais, coRequerente: Bar e /Cecearia Santa
GASAYER
N.9 830.427
Maria de Reza Ltda.
minho, cravo, café, chá extrato de
Ind.
Brasileira
Local: São Paulo
tomate, ervilha.% farinhas da trixe,
Classe: 41
féculas, alimentícias,
fuba.
Artigos: Lanches de: Ancha. morta- Requerente: Uasafer Coratacial sie maçãs, cebolas, macarrão. massas ali'GRIZETA
dela, presunto, roa-bife, queijo, salamentícias. leguin-a
Ind. Brasileira
Ferros Ltda.
me, salsichas, linguinça, paio, patês
Local: São Paulo
. ate 830.421
chouriço e churniacos
Classe: 5
- Aiaigos: Aço, adesivos metálicos, al---• N9 830.401
Remiarente: Inditstria de Mati.eaiu.
ra Orisbi Ltda.
SOROSAL
paca, alumínio, apara. de meal, meLocal: São Fateo
Incl
Brasileira
tais em barras, bronze, cobre, gusa,
Cla-sse:
" TEWAN "
chumbo, ferro, metais fundidos, manCanhanio em lio ou enu aInd. Rrasileira
ganês, colas, metálicas, ligas metáli- Retiociente: Manche-siar tirtest,•*.a d,• Artigos:
rdia, estambre de sèda ou de le Les
cas. soldas metálicas patena, sucata
Produtos Alimenticlos L'ca.
de algodão. juta, lá, en..o. aaea
de matai e zinco
Requerente: Telsan - Pite••Iras de
Local: São Pauto
rami, rayon. sécia natu.ai !suai ; e •
- 415
—
Imóveis Ltda.
: Ciasse: 41
N. 8'se
!agem ou uso comum. ju a em ho
Local: São Paulo
Artigos: Sal, az.ate, açúcar. enté, chá. ou
e mlinha, 1á torcida. ealeaa
Clite-se: 50
cebola,
extrato
de
(emale
eivilhas,
ou' novelas, linhas twantem
" DEI -GL(5 h
Artigos: Pluturas de casai;
farinhas de cereais, farinnas de man- meadas
linhas para bordar, pant scs tira, choInd.
Brasileira
C. apartaneestos
dioca.,
farinha
de
trigo,
:e;uats
ehet
ou
ira:e:alem lin • a .
•
mentidas. feijao, fubá. alaselas, ma
das
ou noveloa, retamea
N.' 930.408
-carão.mslientígum>,
Requerente: na WR Giaticas "iam-calo"
830.4V•
óleaa alnienticaes, t:
Limitaun
"BOA VISTA "
- - • •• Local: Sito eaula
Ind. Brasileira
N.* 830.422
Classe: :3
IRZA
Artigos: Agendas em lelaco. allnms
Braei]eira
BAGATELLI "
Requerente: Auto Posto de Serviço em branco, bobinas ce papel, leceeas
para de.srnhar, bloco s. para escrever,
Boa Vista Ltda.
Ind. Brasileira
Requerente:
IR
ZA - Maqienas ra
brochuras não anpresaaa, caixas de
Local: São Paulo
ratrizes Lithe
papelão, cadernais ea-atare.;, cartões Requerente: Baaatelli • Ma,eria e DL
Classe: 50
Local: São Paulo
de visitas, envelo;:es. elhaa de cemArtleas: Con sertos e Lavagens
• de.tico Ltda.
Classe: 6
lose de papel. folhas ds papede veículos
Local: Soo Paa.,
Arilgos: Máquinas ope.. 1 i a, tu. no.,
lão,
mata-borrão,
papel
alaiaço,
paCla-fse:
N9 930.409
pel carta, papei para 3W 'ever, papel Artiaas: Livros didáticos, mate:riais meeánicOs, limaderes, reli n is, tre-adores, furadtir...para impressão, papelão para qualquer
didá'icor.
fim e. c-:pos de papelão
"
N.9 830.429
DALLAS "
"
. _
NP 830.423
Ind. Brasileira
*N.9 830 416
R aquerente: Indtiatria de Sabão
Dallas Ltda.
Local • São Paulo
Claase: 46
Artigos: Sabão
t49 930.410

Ind

TECA.:Jn

149 930.41:

u :SO POTC4.-OPIAS
Ind. Brasileira

NARTEX "
Ind. Brasileira
Requ rente: Construtora Nai-mx Limitada
Local: Sio Paulo
CIR..SC:

Artigos: Construçõea
- - N." 830.517
--

Requ,renty: Tecalart Anodisavi Indestria e Comércio Ltda.
bocal• Sa„, Paulo
CIM . :; • `: 1
"PNEUSANTIAGO
Ata : e : alercurlo. nn t • cerroal os.
tileus mus galvarlieeção, croinetos.j
Ind. Brasileira
asna:lias, a a eanesedares lacas fiass:. para pi ntura:. reaLaseet indusulatj
pós mete ac ss para conliso-i0o de
tas. amdtit-, ixaaa n'qualar. pr.etaar Requerente: C.I.%8 ?neta,eace
ir.'tacla
cremar warlut ee pa re diluis ' neas
Sao Paul:
semens-teria a e-e/lutares. Ame). pisa'
Cflease • 51
zip. • 1
d nem-titilo
Arligos: Comércio de pneu.
T!" e•g.i.111
- • -- -• - N.° 8;0.418
-

GIJARt it

Stequerente: André SicatW-eo
Lecal: S:.o Paulo
•
Classe: t"á
• Artieos: Fotocópias
N 830.424

PAN-PAN
Branileira

Li-

4

ESORTEC
Ind. Brasileira

Requerente: Canhatex - Ind.'etr a lt
Comércio de Malhas Ltda.
Local: São
Classe: 16
Artigos: Malhas
830.41U
H

03 HIPPIES

Remi rrnie: Angelo Pan:=a
Requerente: Tadeu Alextentre reato
• Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe: 31
Cladse: sn
Artfgoa: Para distinguir pequenos
Artigos: Um conjunto en tateai
conjuntos de lona para proteger o sol
N. 810.431
e tendas de lona
Ne 830.425

00.bka.

Requerente: CCBRI - companhia
Brasileira de Comércio e Importaçáo
1Local: S.a° Paulo
1.1,,ei
Cavatr.: 21
amerent,.
Citam de •
artio,ios: Alasanca de efitntao, amorMi arie •as T.-da.
I
•• •
". 1110
nequeren te: Escritório de Ni. lera.. a e i verdores de relculos, aros Jata rel• 1.?
Técnica Pinam:ira •• nsertec" Se . cuio:i. etutounove's e suas partea lineenlutes, breal ues, creotas. camatos de
•
feelio,cor-I
Local: São Paueo
das az te et• •te r' f,, (1 .. metal para
Classe: 50
ar para veículos. ca.-rocerias, chassis.
a
t
na..
aasaaa
'd i1'
de. be riy
d slkadeirtv de veículo., direções; de
Artigos: Pre, laçís o da serviaes

ind.

CUNHATEX
Ind. Brasileira

"CLUBE DO DISCO"
Ind.Brasileira

!Ida.
Requerente: Clube do D
Local: São Paulo
Classe: 8
Artigos: Discos gravada, «Lo•t"
ncgráficos. discos sonoros, it ito- • atentes, toca-discos, rádios, lel tares,
aparelhos reprodutores cl • sore e
imagens, aparelhos sonoro-', filmes
revelados, filmadores, fonergral^s, gravadores, radiotonoa e traneaOarea

350 Qttaft.•
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Janeiro Cle 111.0CW

-1e.n

119 830.443

N9 830.43"

N9 830.432

lí9

830.449

" COMENDADOR
_Ind. Brasileira
Requerente: António Padula Morena
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Arroz
N9 830.444
1Requerente: Comercial Industrial
•
Dotam, Ltda.
Reqiierente: Abastecedwa Brasília
Local: São Pa.ulc
"THE WONDRRPUL.
. S.A. Comércio e Importação
•
qu
Classe: 33
118165STRIA .14RASI LEIRA
Local: São Paulo
Artigos- Para distinguir a -requerente
Classe: 41 — Sinal
Brasileira
em atividade comercial, industriai,
N9 830.450
distribuições e leV4.11Requerente: Pell Plásticos, Embala- representaçõeS,•
da de produtos industrializados,
gens e Laminados Ltda.
dutos manufaturados, administrreg.o Requerente: João liortiz Herniada
2MASTER COZI. O
Local: São Paulo
de
emprêsa,
empreendimento
e
ouLocal:
São
Pealo
Ana.
.brasi eira
Artigos: Embalagens plásticas e sacos tros nous afins, Administração de
Classe: 32
plásticos
tóda
espécie
Artigos: Um conjunto ',meai e musical
Classe: 28
Requerente: Carfigel Indústria, CoN9
830.438
N9 830.445
mércio, Importação e Exportação
N9 830:433
Limitada.
Local: São 'Paulo.
" CABUSI "
°EORIMPLAST "
COLINA
Classe: 17.
Ind. Brasileira
' Ind. Brasileira .
Ind. Brasileira
Arkigos: Papel carbono.
Cabusi Comércio de PA,a- N9 230.452
Requerente: Indústria de - Tecidos Requerente:
quinas e Motores bela.
Requerente: eicrimplast — Indústria
Colina Ltda.
-•
Local: São Paulo
e Comércio Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Local: São Paulo
SERINGUEIRA °
Artigos: Tecidos de algodão, fibras Artigos: Comércio
de
máquinas
e
Classe: -25
sintéticas, lã e seda
Motores
Ind.
Brasileira
Artigos:
Impressão
'e
estampagem
em
Classe: 23
rótulos, em vidros e *em tubos
NO
830.439
N9 830.134
119 820.446
Requerente: Araujo & Barros Ltda.
"DINALTEX
Locai: São Paulo.
•Ind, Brasileiro
ANDRENE
Classe: 36
" DESAMA "
Artigos: Anáguas, aventais, blusas,
Ind. Brasileira
blusões, calças, calcinhas, botas, caInd. Brasileira
Requerente: Dinaltex — Importadora
che-cols, camisetas, camisolas, casae Exportadora Ltda.
cos, ceroulas, combinações, echarpea,
Local:
São
4.
aulo
• Requerente: Neto de i3e1"9 10 Anmaillots, meias, SOU"
Classe: 36
Requerente: Desama S.A. Grupo de lenços, Cuecas,
drene Ltda.
tiens e vestidos.
Artigos: Anáguas, aventais, blusas,
Desenvolvimento Industrial
Artigos: Graxas lubrificantes, gasoli- blusões,
calças, calcinhas, botas, raLocal: São Paulo.
' N9 830.463
na e óleos lubrifieantes
che-cola camisetas, camisolas, casaClasse: 50
Classe: 47
cos, ceroulas, combinações, ethsrpes, Artigos: Serviços, Representações.
lenços, cuecas, maillots, meias, sou- - Importação e Exportação
N9 830.435
RUVELT
tiens e vestidos
119 830.447
Ind. Brasileira
149 830.440
r

pedi

lInd. Tigsileire
Requerente: Tiso-Cvr enharia, -Cenatruções e Ar q ui tetrira Ltda.:
Locai: rClasse' 16
Artigos: Argamassa r aiejos, balaustres, batentes, ii'n^es Para c ons
e pavimer., 4n -n. - calhas, ci--trução
mento, caibros, es* ,,ii hos.. cal, colunas, divisões pré-faie:/das, esquadrias. estruturas. Rei:ligues, forras,
grades, janelas, lad oilhos, lavra,
geot,as, lambris, madeira para c.struções, manilhas, crassas para oCedes, mosaicos, panei nata forrar calas, pareuetes, pilastras, pisos, eartas, portões, soleiras, tacos, tanques.
telhas, tijolos, tintas para paredes,
tubos, venee., :inas, ei-araentoi e vitrós
ClasSe: 25
Artigos*: Plantas, projepos, croques e

lha: 30tUifeira

SIMEXO PORTAW
LEZA

•

Ind. Brasileira

_
Requerente: Obson Pereira Soares
(Fortaleza) e Adolfo Batista do Souza
($imeão)
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Uma Dupla Vocal -e Musical
119 830.441

MOU113 PORTUGUAL"
Ind; Brasileira

_

Requerente: Importex Sociedade Comercial e Importadora Ima Local: São Paulo
desenhos para con-uções
Classe: 50
Classe: 41
Artigos: Atividade: Compra, troca e Artigos: Conservas Vegetais, azeitovenda de imóveis, seiministração•
nas, pikles, palmito, ervilha e earbens, construções. Irruaraentos, en. diabas em . conservas
genharia, arquitetura, terreplenareni
119 830.442
e paviraentação
N9 830.436
st NINFA
Ind- Brasileirá

VANESSA
Ind. .7cdpAil"la
&quarenta: Venessa Presentes 1,41a.
--Local: São Paulo
Classe: 13
Artigos: Alianças, anéis, alfinetes de
gravatas, argolas, abotoaduras, adereços, brilhantes, brincos de orelhas.
broches, braceletes. - colares, cama/cum, cordões, medalhas, pedras para
anéis, pedras tiara Jóias, pulseiras,
Batina

Requerente: Floriculi,u- a'r Ninfa Lf...'4.a..
Local: São Paulo
.
Classe: 45
Artigos: Mudas de arbus'os naturan,
mudas "de árvores naturais, bouques
de flórea naturais, cortes, -da flóres
naturais, flores naturais, germes para
plantio, grão -de sementeiras, grinalda
de flores naturais, mudas de quais-

1

Requerente: Feijoada "Família" Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Feijoadas em Pacotes

830.448

"4 ARTISTICA "
rua. Brasileira

Requerente:' Ruvelt — Indústria e
Comércio de Parafusos Ltda.
Local: São Paulo.
- Classe: il.
Artigos: Parafusos.
119 030.454

HARUÇAME
Ind, Brasileira

Requerente: Soo ean Kim
Local: São Paulo.
Classe: 41.
Requerente: "A Artistica" -- Bor- Artigos: Farinha de trigo, farinha de
mandioca, massas alimentícias, masdados Ltda.
sas para macarrão, massas para risoLocal: São Paulo
tos, 11188SELS para lasanhas, massas
Classe: 86
massas para tarjo% mas.Artigos: Anáguas, avtintais, blusas, para pizzas,
sas para gnochni.
blusões, botas, cache-cola, calças, cal119 830.468
cinhas, camisetas camisolas, casacos,
ceroulas, combinações, 'achanes, lenços, meios, maillots, CUéCÁ1S, soutiens,
ti
PARY. "
e vestidos
Ind
. uras ileira
119 830.451
Requerente: Pary Plásticos Ltda.
Local: São Paulo.
"ÇOSMOPOLIS it
Classe: 28.
Ind. Bras 3.3 eira
Artigos: Açucareiros, bacias, baldes,
bandejas, bombonieres, bules, cabides,
de mesa, cestos, compoteiras,
Requerente: Cosmopolis — Beneficia- centro
confeiteiras, copos, espalhadores de
' dera Têxtil Ltda.
água, espremedores, estojos, fruteiras,
Local: São Paulo.
garrafas, jarras, licoreiros,
Classe: 23.
mantesueiras.
Artigos: Tecidos de algodão, tecido:.
de alpaca, aparas de tecidos, tecidos
•
10 830.453'
de caroá, tecidos de rasetnira, tecidos de celulose, tecidos de cetim, teridos de crepe, tecdos de cretone, te:idos de gase, $ecidos de gorgolão, te
jersey, tecidos de juta, li--cidose

nhagem. tecidos de linha, tecidos de Requerente' Sau Louicenço Agricola
Indústrias, Comércio Lida.
quer vegetais, plantas em gerar em malha, tecidos de nylon, musselina,
-Laca': São Paulo.
Vasos, sementes em geral para ,rlantio tecidos
_ de ramy, retalhos de tecidos,

Classe: $4.
artigos: Tapetes, cortinas, capacho.,
encerados para chão, aspra
Is. chão, estores para janela,
="ec,
estrados para chão, linóleos, moequiBeiras para cama, oleados, panos para
assoalhos, de paredes, passadeiras,
persianas, móveis sanefas.
Classe: 41
Milho, farinhas, alfaces,
At
., si o. couve manteiga, couve-flor,
a. almeirão, alcega, rabanetes,
.i. ariano, antro, beterraba, imlaranjas, bananas, abaa In,
caxiS e abacates.
N" 830.457

COPRINT

'Ind. Brasileira
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Clame: O.
imolar" colchões, aircdo-mudo, &escrivaninhas, guarda-louças, Artigos: ~iço. de organização, plaamento e promoção de viagens, exguarda-roupas, mesas, poltronas, pra- nej
cursões e turismo em geral.
teleiras, sapateiras, sofás, sofá-camas,
travesseiros.
149 830.466
sáto dai
' TURISMO JOVEM "

ADA

IND. BRAS.
Requerente: Confecções Ada Ltda.

Local: São Paulo.
Classe: 36.
Aplicações: Tecidos em geral.
N9 830.462

S'io Paulo-Capitai

Ind.Brasileira

ti

Requerente: Aladim Brinquedos e
Afins Ltda.
Local: São Paulo.
Classe: 49.
AtrIg os: Brinquedos, l ogos e Pulatempos a saber: carrinhos, aviões, automóveis, caminhões, patins, patinetes
SAUDÁVEL
bonecas, bonecos, bolas para todos os
Ind.
Brasileira
esportes, tamboretes, raquetes, piões,
petecas, domina, ~bolas, xadrez Requeren;e: "Cote:c!" — Cia. Perdamas. chocalhos, tênis de mesa, es- nandopOlense de Cacos Vegetais.
pingardas e revólver de brinquedo,
Local: São Paulo.
trena e vagonetes.
Classe: 41.
Artigos: óleos vegetais.
N9 E30.459
•
N9 830.465
•n••n•••

INCO
Ind. Brasileira..

CAJUPIRANGA
Ind. Brasileira
Raquerente: Mareei:a-ia e Carpin`.a
ria Cajupiranaa Ltda.
Local: São Paulo.
Classe:

40.

A: eses: Arin: •n rios. briicos. buffetse gAtmi as, camas, camiseiras, carteiras

,I~11....111Menle~1~

tette: Milton Camargo
Rumam
Lecalidade: São Paulo
Titulo de Estaoelocimenta

raase 33

Na 830 C.

-:SETIELP,
indus. Bras

Requerente: Indústria de Paca
Requerente: :3elel S.A. Baratos% Ta?)
"Kargar Laia.
nic,os cia Elatricidade
Local: São Paulo.
Locai: São Paulo
Classe: 11.
Classe 8
Artigos: . Para distinguir: facas, facões, laminas não de outras classes, Artigos: Montagens elétricas, rodei
elétricas,
instalações
elétricas, gera," •
foices, aços para afiar, afiadores, corta-aranuls, perfuradores (ferramen- dores, usinas elétricas, dínamos,
transformadores
tas), Perfilados, serras, serrotas e
--tesouras.
Ns 830.475
149 830.468

Requerente: Casa Pejan Ltda.
Local: São Paulo.
Classe: 36.
Artigos: Calçados de ttidas as espécies, para homens, senhoras e crianças
N9 830.484.

Artigos: Álbuns em branco, bobinas e
blocos de pape 1 cadernos, caixas de
papel, cartão, cartolina, fólhas de
_i
acetato de celulose, papelão ou cartão,
livros em branco, papéis para encadernações. papel para filtrar, papel
higiênicos. papel impermeável, tubos
de papel, papéis do carta, envelopes,
duplicafaturas, notas prone
tas, recibos.
N9 830.450

EDIFICIO ITAICI

Raquel tlIte: Turisur) International
Travei Promotion S.A.
¡Local: São Paulo.
Classe: 33.
Artigos: Titulo.
No 830.467

"FILEXm S.A.UNIXO
Requerente: A. Rala S.A. Indústria
SUL AMERICANA DE
e Comércio.
Local: São Paulo.
PRODUTOS ELÁSTICOS
Classe: 28.
Artigos: Garfinhos de madeira.
Requerente: Filex S.A. União SulN9 830.463 —
Americana de Produtos Flástctos.
' Local: São Paulo.
Artigos: Nome comercial.
NMW
14' 830.469
Ind4Brasileiralá

Classe: 21.

8$0.473

",KARGRAF"

Requerente: Coprint Serigráfica Ltda.
Local: São Paulo. .
Classes: 28.
Artigos: Gravações em plásticos.
N9 830.458

Rcque iente: bico -• ri , l astria e Cornarei() de Artefatos dr Papelão Ltda.
Local: Seo !saldo.

149

vaus,

"TURISMO JOVEM" •
Requeiente: Turiiiino International

ESTRUTURAL\

.Ind. Brasileira:

PROIAL SURAST "
Fite ri . Jesus saneiem
e Tito Lisa° Martins Natio
Local: São Paulo
Classe 18
Artigos: Blocos cera tnica e de con..
ereto rara eanstruções
N" 830.476

Requerente:

Requerente: Milton Camargo
Ramalho
Localidade: São Paulo
Titulo ,de Estabelecimento
Class e33
N9 830.470;
li

ADIFICIO AV.SREST "
Requerente: f.t.iit.it Camargo

Ramaiho
Localidade: iatio Paulo
Título
Class') 33
i
149 830.471

OPERACIONAL
Ind. Brasileira

Travei Promotion S.A,
Local: São Paulo.
Requerente: Operacional S.A. FlClasse: 32.
aaaaciamento, Crédito e
Investimento
Artigos: Almanaques, álbuns impresLocalidade: São Paula
sos, anuários, calendários, catálogos,
crónicas ihapressas, desviaria° de fil- Serviço: Financiamentos, créditos e
mes, designação de peças teatrais,
Investimentos
discursos impressos, folhetos impresClasse 50
sos, folhinhas impressas, histórias Im14'
830.472
pressas, índices telefónicos, publicações impressas, revistas Impressas, romances Impressos, roteiros impressos
de filmes, roteiros impressos de peças
teatrais, jornais, livros, músicas miFLOR DO . TANQUE VELHO
pressas. orações impressas, peças cinematográficas, peças teatrais, poeDUSTRIA BRAU bEI RA
sias impressas,, programas de circo,
programa de rádio, programas de te;:t.i!ilorr. Flor do
levisão, programas impressos, propa- Rstquéreet...:
Tanque Velha Ltda.
;anda impressas, escrita, prospectos
Localidada:
:na Paulo
impressos escritos. prosas impressa::
Artigos: Pães, bisesets, bolachas,
saram" de cinema, "<arints" de tea
bolos o cice:s
tro, "scripts" de te s .s.ao, sueltos
Classe 41
arar
n•n•11.~.

IN

ARJILTEX
Ind. Drãsileiraf
Requerente: Anilaiaros Custei: um •
Liakakis
Local: sSo Paulo
Classe 36
Artigos: Arrlgo sde v:stuéxio e roupas
feitas em
inciusive calçadosS
agasalhos, latsa::. calças, casacos, capas, chalcs chei)J.,1s. casacos de pele,
gravatas. :aos inc 'angarie, luvas,
lenços. neSas, ps ravar, pulover, guia'
monos .n. 1.1e de chambre, saias,
slicrts.

faiar, vestidos

aa..1.477
, HELSYPE

R.
Ind. Brasileira

Requer:41i . :
— Indústria •
Comercio de A r ii .4(1.; Para Laborat0rics Ltda.
Local: São Paulo
Classe 10
Artigos: Asia I : i • ac' 'r's para cirurgia
ou arte d altar ri. algodão para fins
medicinais. apP -ralos eletroteraPica,

aparelhos para análise de sangue,
aparelhas para anestesia. aparelha
diatérmicce aenrellios oxigenadotes,
aparelhos radio . diagnósticos, apare.
lhos radloterápicoa aparelhos teta-.
pêuticos ,aparelhos para autópsia,
aparelhos de ou para cardiologia,
aparelhos eletro-cirúrgicos, aparelhos
para exatnes clínicos, aparelhos de
rato-X, cabos para agulhas ctraraia
cas, balanças elluiC89, cola. para .11.
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•
--_aduraa cirilogicas, dilatadores eirúr- I pós para limpar e lustrar, sabão cogicos, estiletes cirúrgicos, estojos mam, nada causlaoa, pastilhas ia papara médicos, fluidos para embalsa- „Inalados para lustrar ou polir„selas
mar, frascos de EErienmeyer, irra880.482 -~res cirúrgicos, lâminas para ega- •
”
-fies de laboratório médico, máquinas
jyara expurgos e tins análogos, lerniCURSO POLITESTE ,
mulas para laboratório médico, lava-SP° Paulo:dários 'clínicos, pinas citfirgicsa, Pi
se-petasdnári,Po a
-ringas,plcdePaturi,oclxes
!lospitals,res, C-segadora apara fina
1t?l:fuer:mie: Fabio Rototi de
medicinals„registradores de pressão.,
Carvalao
Locai: São Paulo
sacos de borracha par auso médico,
protetores para agulhas de injeção,
Classe 33
seringas para Injeção, seringas para ArLiaos: Tgu.-.) de Estabelecimento
lavaFna,•serras cirúrgicas ,tobos para -• - N9 830.484
oxigênio ,tubos para' fins medicinais,
Instrumentos para vacinar, vapori~uses medicinais, agulhas de Mieçao. agulhas cirúrgicas e bisturis
Ind. Brasileira
-N9-839.478
a-' V I' CRYL
I ad Bra silaira

• '
Classe 41'
.
itfe 830.498
Artlgos.
nhas.,
,
fannhas.alimenticias
cereais, fubá, milho, café, chã, cebo- • t
-"FORMOSA
la, alhos, ervilhas, lentilhas, grão
Brasileira`t
de nico.
, Ind.
N9 830.490
&quarenta: Indtistria e Comércio de
Maquinas Operatrizes. Formosa Ltda.
" DAN loON "
Local: São Paulo Ind.
ileira
Classe/1
Artigos: Alavancas, ancinhos;. chave)
Requerente: Danhnort' - Propaganda de fenda, chaves de parafuso, fore Publicidade Ltda.
macia, chaves inglêsa4 grosas, corta.
Local: São Paulo
'- dores de capim, brocas, alicates, .fuClasse 32
radores, braçadeiras, eintada4„, fôrArtigos: Almanaques; albuna impres- mas formões, rastélos, trincos, parasos, folhetos impressos, -jornais livros,
fusos, pregos e dobradiças.
programas de televisão, prjekamas
319 1330.497 •
'''• radicai:00S. !caiais, livros, bOletins
impressos e revistas impressas.
-r
- N9-830.491,

iteau:rente: `Clama Editam Ltda.
Locai: São Paulo
u EISS 0
nassa 32
•
Artigas: Abana azues, agendas, boleBrasileira
Ind.
tins, boletins ~soa folhetos, jorRequerente: Confecções meharles-: nais, Àler. /pile:toa, cinemato- aequerente: Cal-ides *kiss" Ltda.
port" Ltda.
drfd" 1/et:as teatrais. pesor;artal
gão Paulo
lele.vieão, revistas, e Programas
Local: Bão Pauk)
Classe 38
ralliofõiumsClasse 36
Artigos; Calçados
Artigos: Para distinguir: agasalhos,l,
833.4as
-ventais, anáguas, camisas, cambo249 830.492
Ias, babridoll, blusas, blusões, taponas, calças, calcinhas, guarda-PA, la" SOMERCOM "
saletas, casacos, chales, cintas, cintai,
- BOVETTE
We.sileirs
Ind.
combinações estolas,-quimonte, roupas
1nd,
Brasileira
de baixo, lingerlealigas, luvas, roupas
_
profissionais, maiôs, matos, meias.
•
penhoar, soutiens, pulovers, anates, Itequzreun: .5.mea•com Sociedade
mpensados
Ltda.
Requerente: Bovetté Indastrie e Cot".•
tailleurs, túnicas, uniformes, roupões. Mera/tia
,„
loca l : Cão Paulo
méOcio- de Calçados Ltda..
nmPas para esporte, shorts, roupas
crassl 16
Local: São Paulo
brancas de uso pessoal, salas, véus,
Artigos:
761tias,
chapas"
de
compen_
Classe 38 '
visona e vestidos
sados,
talbias,
preparados
para
eons• Artigos; Calçados
N9 830.479
troçOee, esquadrias, eatacas prepara- •
N9 830.493
das paras construções, estuques,. VirMa, janelas, Portas, Portões, prateia,•
JATEL
"..-ELETROPILHAS
me quando construções, tacos; porBr-asileira.
tas, algas para constringe, batentes
Ind.Brasileirs
para conatruçõei
N9 830.486
..Requerente: Emillo Parodi
Requerente: Jaime -Cardoso
Local: São Paulo
• "DESAMA S A GRULocal: São Paulo
Classe .8
PO DE DESENVOLVI •
Classe 38
Artigos: Pilhas elétricas
Artigos:
Bobinas
de papel, para ma,MENTO
INDUSTRIAI
quinas
de
somar, calcular e
N9 830.480
E COMERCIAL " • .
regiStradoras
ADIUNCIANTZ
N9 830.494
Requeresite: Desama S.A. Grupo de
' PREFERENCIAI. MARCONIg
Desenvolvimento Industrial e
-" CORTESIA "
•
Comercial
.
Requerente: Sociedade .htullo
Ind. Brasileira
Local: São Paulo
Alarmo' Ltda.
Local: São Paulo
• Classe: Nome Comercial
Classe 32
2 9 0.487
Artigos: Expressão de propaganda
Requerente: João Baptista Rodriguee
Local: São Paulo
N9 130,481
Classe 42
MAREST CONTÀBIL"
Artigos: Aguardentes de cana
MADERBRAZ
319 830.495
Ind. Brasile.ára'._ Requerente: anoii3
eyã contabli
A., "LEI-MAR ."
Local: são Paulo'
- Ind. Brasileira
Clame 38'- Titulo
Requerente: Maderbraz - C01)1411'00
•
%1.9 830.4811
de Madeiras Ltda.
Local: São Paulo
Classe 4
Requerente: Abram Sznifer
"ADEPERCI- ft ,
Local: élão Paulo
Arljava: Madeiro
Ind. Brasileira'
ciame s.
N9 830.483
à
Discos, radia, vitrolas,
Requerente: Adeferci Pernis Para Artigos:
artigos fotográficos, amplificaConstruções Ltda.
dores, violões, harmónica, fanfarras.
TUCA
' Local: São Paulo .
Instrumentos de sopro, guitarras, graClasse 18
Ind. Brasileira.
acessórios, aparelhos cosmoArtigos: Grades, portes, Prateiam" vadores,
,aparelhos fotolegraficos,mavitrós, batentes para . construções; co- gráficos
cinematografias, michofones,
para construções, esquadrias, munas
radio:nos, refletores, televisões,
~crente: A: Parta Inelfedrla e lunas
Construções,
placas
estruturas
para
transistores
Comércio
.
para pavimentação .
Local: São Paulo
.N9 830.489
— , pianos,
Artigos: orgias, guitarras
Classe 48 alvaiade.
=CR& saxofones, flautas, baterias
Zitkoi: • Mui
_
u
"CUSTODIO
AmidO, an abrasiva. atras para
musicais, cavaquinhos, rabeadas, vioInd. -.asileire:
binpar e polir, camposições Para 'Hmlaes, violinos pandeiros, cometas,
entes.
lécula.eiara
viel as. sino/enes; coroas para Instra'
Ter vidrais. deterg
tecida. fósforos. toma. Para lama- Requereat- 310 lia!' "^n t011 totrom1s, clarineta:, choca•r:"
lustrar
ie
&ria. Banidos para Itmaar
Mos, trombones e tubos para órgãos
Local: Silo Pau'o •
Instala 451~ wa limpa*. Pada e

Ind.
.

,was3,19ira
. .

liequer. -.Instituto Planalto- de As-.
alatincla Odontológica. Ltda, S. C. •
. Local: São Paulo
• •
Classe 90•Artigos:-..Prestaçao de serviços- -,
31-9 830.493 -.•
•

•nnn••n•••

.
'

•
.Bresileira
- Ind"S- PUeREAM
•
Requerente: Clodoalda Soares
. ' Local: São Paillo
Classe 41
1'
Mágoa: Sorvetes
319 1330.499
•
1 " BALANTAN "

Dia.,:

prmaileira.'

Balsuitan • attoutóveis
. Ra:luarenta:
,
LtIllitada ` ‘. . .
Local: Sio Paulo .
. Classe 21
Algos: Compra e venda da 000r-Ág,
,
- 1P-::-- - nações de automóveis'
,
1( 830.600-- 3
•
•

" irEma- "

,

•

:Ind.. . . Brasileira •
. .
Requerente: Bar, Café e Pulsamo
Retira Ltda.
São Paulo
. ., . . Local:
Classe 41 •.
d.
Artigos: Lanches de . Alicia, Mortadela, -presunto, roz.bife, queijo, salamé,salsicha% linguiça, paio, patês.
• ehourloo e chnrraacos.
uMMnnnn
319 830.501

"SHOPPING - C.A"
Ind. Brasileira .

-

as",

Requerente: Mario Nieto garra:quem
Local: São Paulo
Cisam' 3E
Artigos: Argolas, bolsas, peles tle búfalo, peças de castores, estojos, malas,
maletas, mantas, palmilhas, peles ern
. Mo, sacolas, valises, vasehames.
319 830.502
_
" ‘ DA PRACA_
Ind, "s 2..i.e ira .
.
.

Requerente: Indústria -e Comércio oe
Panificação da Praça Ltdo.
. • Local: São Paulo- • Classe 41
-Artigos: Pão, loolea, bola Phae it
biscoitos.
•
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las, xinofones, cordas paia instrumentos musicais, clarinetes, chocalhos. trombones e tubos para órgãos.

N" 830.503
4 PRODUTOS

ALIMEN
(CICIOS BOLOLITC"

al9 830.508

"CONCEITO-CORRETORES DE CAMBIO
E VALORES •

Requerente: Jorge Naga4ant

Local: São Paulo

Classe 41
Generoe de negócios: Produtos
Aliment1clos

N9 830.504
InCifFRig10110ira
Requerente: Dela:asilo de Materiais
para construções Drade Ltda.
Local: São Paulo
Classe 18
Artiee . Argila preparada para

com..

e, caibres preparados para
Construções, calhas de telhados, cimento comum, cal para construções,
e squadrias, grades, estoque, laje
lambris, manilhas, mosaicos, grades,
'ruço:

parquete:4, pisos, portas, telhas e
tijolhos.
N^ 830 505
tf
" VALCAP
Ind. Brasileira

Requerente: VALCAP - Valurieíteau
de Capitais e Empreendimentos
Limitarta
Local: São Paulo
Classe 32
Ar: :aos: Almanaques, afixais, aliaraeus, armarlos, jornais. livros folhetos
impressos, programas radio
faelcoe,
programas de televesao e revistas.
Classe as
Local: São Paulo
Artiaoa: Agendas em branco, alatine
"ia branco, blocos para desenhar.
bobinas de papel, cadernos esco1ares,
baixas de papelão, 'nata-borrao, !Setas de celulose, papel almaço, papel
para carta, papelão pera qualquer
tine papel para impreaMo e papei
para batas.
Classe 50
•Prestações de serviao.s.
— -- • - • • -N"- 830.505

CARIBEAN
Ind. Brasileira

- - •
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•
N9 830.518
. Classe 11
Artigos: Alavancas, ancinnos,
vez de fenda, chaves de parsfusos.
formões, chaves inglèsas, groaa cortadores de erapirn, brocas, fu- BLOW'UP
radores, braçadeiras, enxadas. Ramas, formões, rastélos. trirces pii: ;i- Requerente: Bar e
atIrant
Ruby Ltda.
lusos pregos e dobrad eet.
Local: São Paulo
-—
• • -N9• 830.513
Classes: 33
41 -- 42 43 - 44
Artigos:
Título de . estabeieelmenUa.
.
_
" MIL4MEY li
Ne 830.519
** Ind. Brasi
eira

R,equel ente: Conceito - Correta es
de Cambio e Valores Ltda.
Local: São Paulo
. AMÉRICA
Classes 33 e 50
Requerente: Milaney Moda', e riaInd.
Bracileira
Gêneros de Negócios
trodomésticos Ltda.
Local: São Paulo
N9 830.509
Classe 8
Requerente: Bazar America e Ui i.
Artigos: ;Rádios. toca-dis eos vitio- i lidadas Domésticas Ltda .
, las, aparelhas de televisão, chuveiros
Local: São Pauta
I elétricos, geladeiras,
Cla.em 8
enceradeiras, ventiladores. Ca rrei as 1 Artigos: Fogões, fo g a lueiveis,
términos, flanelas le pressa° tornei- fôrmas elétricas, foleimetras. frigoria
ras elétricas, batedeiras. sarvetehae, ticos, g eladeiras, holofotes, interrap.
fogões, maquinas de fazer café, ma i toras, lâmpadas incandescentes mau.
' quinas de lavar legumes. ináquInns de dificadores. tostadeiras, transfer:1m.
TM, Sanai .; •-; +-a
var dores, válvulas para rádios velas cevar pra tos. máquinas de
roupas.
tricas, ventiladores, máquinas me
Classe 36
var, secar, enxugar e pa-ran • de uso
Artigas: Anáauas, blitiai s. blus..ões doméstico, discos gravaaas para tom
; ~rafes, rádios. I e l e vi sor e s : 4 Pa "es, calças
•aventais, botas. eachè-co •.
Requerente: Abram Szintee.
eakinhas, camisetas, camiso l a:e cosa- ! lhos eletro-doméstieos
Local: São Paulo
geral.
tos, ceroulas, combinações. et-ameace,
-Classe 8
830.520
cem
seulenços.
cuécas,
mallotts,
Artigos: Discos, radios vil roete.
•
tiens e vestidos.
pilhas, artigos fotográficos amplia-- •
RB
-o• • 830.514
pilhas, artigos fotográficos. ampiifiN
Ind. Braulleira
cadorcs, violões, harmónicas fanfar- .
ras, inetrinnentos de sem, guitar-" NIETEX "
ras, gravadores, acessórios, apare- .
Requerente: R R •- Mate h- e De.
lhos cosmográficos. aparelhos tanteind,
Brasileira 1!corações
Ltda.
legraficas, máquinas cinematográfi .
l
•
Local: São ',atar)
coe, microfones, radiofonos !ricto- ! Regi ierch te: Nietex
talea ltdnClasse 40
res televisões e tranststert
tidos
Ltda.
e
M
ea de
Artigos: Bancos. banquet • ts betes,
Classe 9
Local: São P:itao
. biombos, cadeiras, livans. escrivaniArtigos: órgãos, guitarres, eisitee,
Local: São Paul
nhas, guardaeroupas. anua:a-louças,
euicas, saxofones, flautas be te. ias Adiava: Tecidos de alai Co..
'
te
mesas, paltronas estofadas ou não,
misicais. cavaquinhos, rabee,,ee, sio- de aleaca, lacidos de celulase, teeaies sofás.
sofás-canta, maee is para
Iõeit, violinos pandeirua, cornetas vio- de gase. tecidos de gorgurão tecidos
. d ecorações.
las, xinofones, cordas para inetru- de ramy, tecidos de sêda. tecidcs de
N o 830.521
mentos musicais, clarineta.. abam- (atroa. tecidos de malha, se ratalhoe. trombones
e todos
_ paro órgaos. mos de tecidos, tecidos de linho, teci.
dos de eia:aleira, tecidos de ce t im, teN o 830.510
eido$ de jersey e nnisseline
SAMARO
Ind. Braslielra
Ne 830.515
.

"KIN/MIAR ti
Ind. Brasilelra . I
•

,

"

II
InNLANUTO
asileira
U.

Requerente: Samaro - Comercio dt
Automóveis Ltda.
Local: São Paul.)
C ,re reto
Requerente: Indústria
Requei4ente: Instituto Plerae:„0 de
•.
Cal d Mi
Classe 21
Assistêndia Oclontolóalea te da . SC.
Local: São Paulo
Artigos: Veículos e suas partes In,
Local:
São
Paul.'
Classe 38
tegrantes notadamente a 10mM:ti.%
Classe 50
Artigos: Calçados.
• -•N" 830.522
Artigo.e: Pres' to:ão de
Ne 83o511
N" 830.51e

R eq ue rente: indust ria e ta," • cio 1'
Apiralhoe Eletrônicos • menina pr
Limitana
Local: São Paulo
BANCO DE SANTOS S.A.
•
Classe 9
z,..
. ••
°nulos, guitarras, cincas.'
A :1:!tuInd: Ér 'leira
EDIÉPREENDIMr., 1 1, TO Sas
Metas. sasofonrs, baterias musicas,
Nome Coinc•citn
.1(111i:filos, rebecõeee vlolep ee. vioa-;
Requr-rentt': Inditst rio r
Requerente: Banco de :Ia. d. t; A.
prnos, aandeiros, cornetas, elo-.
ra I.' ria
t 'st it.acite
Local: São Pa ala
Recatei\ nte. Valeap
xinorreo. s. cordas pera iese
i.;1::1!: São Pa ui''
e Capitais e L'Inpreendintr: • i Lida
elen: o% musico
Ganem
de
Negócio:
i)( a canP Classe 21
Local: Sao aulo
t rorn i mace e tulx5 1 ara t:
rins em gcrã I •
--•
Classe 33 - Titulo
: /trilar : Ah:voai as le
N o MO .507 N" 810,523
' amorcealares
de reictilee.
te
Classe 33
a ve
ra velculae . breques, calota
(telim.° de Ny e-ócios: r,t1,10
PROMOPESCA
cuias ealoos
t
cImaras d .0 tu pata
" INCOMAPEL
T" 230 .151
. veiculos, dl iecties de veícu l os, e i•t!,3
Ind. ::rasileira
Itetitieren te : H ry Rettc .1:
de veículos, fragas, freios de
leuvadiei*.
los, estribos para-lamas cena • la
Local : São Pa olo
! para -choques. rodas de wtf •117. -s
iReei' . rente Militaria e Com -leio
chies de veículos
Classe SU
Ai)' re l hos
ranicos 'Incota:taci-1
Aplicação : St!rviços de paloo0o
NO 830.517
Limita de
pesca
dos equipainetilx, •: e,,i•retatos„
Local: São Pau'',
N" 830.524
" NARJOFER
Classe
Ar• i e : Riidios, vitrouts, amplifica-1
;
Ind.
Brasileira
•
aor
discos. artigos loa:gráficos, i
epara
a-,
lho sde televisão, chuveiros
el
Requerente: Comércio
cio 1? aipralt
l
tricota geladeiras, liquidificadores•
COMPANHIA IMPORTADORA
Usados Perros e Não Feros
?!NTar-'i
•.• eilileirras. toca-discos, ventiladoree,
,resua Pwireita
1
joper Ltda.
aa a aeas tarmicake panelas de pressão.
i
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Local: São Paul..
Classe g
,
Classe 5
ingão.s, guitarrae, cuicaa.
e.emereio Artigos: Aço, alpaca altuninio.
nd ús:ri
sesolones, baterias ii-,usicals Raquel i•n r.r :
Re. lerente: H. &ta:antr.
bronze, chumbo, cobre, e.sYanho, ter. I
eavequInlias, rabecões, violões, violl- de Máquinas Operatrizee Parea0aa•
Local: Pernambuco
ro, guizo, latão, n1quf,1 e ránro.
Local: São Pau/u
a", pianos, pandeiros, cometas, v10-4
Classe 16 - Titule
einrineteS.

eil'(;:t • • 41

Ç.Ão42~4-Ja

s.

CIMACO
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Gênero de Negócio: Material excluaivamente para constraça. e adernes, estradas e semethartes,
.•--N9 830.125

GIMACO

COMÉRCIO E INDUSTRIA
DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA
Requerente: H. Zaicaner
Local: ~embace
Classe 18 —
N e 830.526

1)11AREU OFICIAL

w anca.° te

(Ueçáo

1156:1

Impressos, boletins. catálogos, folheClasse: 38
tos. follaulduis, jornais, Anos impres- Artigan Para distinguir artigos de
sos, músicas impressas. revistas, pro- vestuários e roupas feitas: —
casam% Cepa; GIJNAS, C9,4211,1
i gramas radiofónicos a re.dlo-edevisketados. .
camisas, ~taxas, eirecaa, geava"
Jogos de Magma Meias, meeis, pe*BUIRIA 'BRASILEIRA'
rmear, pnlover, pijamas, roupao,
aborta, soutiens, uniformes e vestido"
Requerente: Madeiras e etepldeSexl-.
249 830-513
taçaes Ltda.
Local: Santa Catarina
C:asse: 29
Artigos: Puxadores de agua (rlitios).
Nv 830.532
N9 830.531

F R. A M

PASCICULOS .01,i21ACIONAIS nuga

Requerente: Hoffmann Boaworth do
Brasil S. A. Engenharia, Arquitetura
Requerente: "133A(." — Instituto
e Construções
Brasileiro para Assuma de &MauEstabelecido
em: Silo Paulo
dada, Limitada.
Classe: 33-16
Estabelecido em: Bão etulid
Artigos: Sinal de Propaganda.
Requerente: '111/4" — Instituto
Classe: 3a
279 330.543
Brasileiro
pau,
~e
de
Q
ascieukalt.
s
Artigos:
k
ualiRequerente: H. Enleares.
. dade, Limitada.
Local: Pernaramaro
ar 833.553
Estabelecido em: Sao Paulo
Classe 16
Canse 33
Artigos: Material eacaisivamuste
"IIRKWI•àRSTITUTO
para construção e %demo az prediais.
Artigos: Publicações impressas: Almanaques, agendas, anuários, ahuns
estradas e sPrriPulkl-te4
BRASILEIRO PARA.
Impressos, boletins catálogos, folhe.RU111assurros IZ
tos, fOliniabits, jornais., livros inaprrbsos, músicas impressas revistas, proDADN1 LIMITA DA
gramas radiofónicos e rádio-eleTERYIOCOPO
visionados.
Requerente:
klBAQ
Instlizito
Brasileira
ladearia
•/
DP 830.538 a 430.440
Brasileiro para Assuntos de Qua lidade, Limitais.
Requerente: Tad. Liesesaas
Estabelecido em: SM) Paulo
Reqrerenie: Faeautos Quintices
Esbabelecido em: 4 DusselderfClasse: Nome Uivai
Ude.
Alemanha.
reatar Wa.
N9 830.534
•
Clame: II
Local: São emalo
Artigos:
Para
distinguir
aparelhe&
Clame 24
fotograiloos e einernanagraftua para
Artigos: Copos feitios da matéria
Pia3el:593 e !Nanem. triPee, aparaI 3341Q
~kat.
dores de projeção e IgOrdbtek ame.
alv 830.523
tiras fotográficas, telas e melderme
~to
Requerente: '`IBAQ"
ampliadores fotoBrasileiro para Assuntos de Quali- Requerente: Eglarti — 1141,11d2,8 para , projeção,
gráficos.
dade, Limitad*.
Agricralita Nacionais Ltda.
hstaimiecido em: arai/ Paulo
830.344
Estabelecido em: São Paulo
Ciesse: ST
•
Clame: 21
Artigos: Edições e publicações imArtigos: Veículos e suas partes inpressas:
—
Ataaaniunies,
uma."
Requerente: Borislac Staltslav Taioca anuamo, iiitnuis impirssue• mesma tegrantes: Automóveis, ca.minhetes,
carrinhos de maio,
Local: Guanabara
catalogas, folhetos. foliunnas, sornara. caminhonetes,
livros impressos, musicas impressas, carretais, carros-ambulantes, carros
Classe
carrotudioionicOa rá- elevaddres, carros angulosa,
Requerente: João Dl Maripo
Artigos: Aparelhos de tetevisão. revistas, programas
ceias, charretes, carros *raiares, citdto-teimou:luzidos.
Local: Guanabara
aparelhos de didático, ape,reibc.n de
reçã.o, anelas. motolairsões. breques,
Classes 58
alta tensão, aparelhos ame %peN9 830 537
amortecedores, freios, rodas para Artigos: Locação
equipamentos
raltice de rádios. %Palma/me filen"
veiculo*, frenteiraa para veicules e para construções ede
reparos da obrei
nicos, aparelhos vent:11194mPa aparevoa/Metas baeculantes.
BOIANTE-MÁQUINAS
e
editicioa
lhos sonoros deafragma„
•
Classe: 7
AORICOLAS RACIONA
179 830.545
N9 830529
Artigos: Máquinas e 'ima gines para
LTDA.
•
serem usados exclustvarneate na aancultura: Arados, maquinas adubadoRequerente: lEgiarti-kláquine.s Agri- rias, máquinas arrancadoras de todos,
máquinas de borrifar desinfetantes,
colas Nacional Ltda.
máquinas cettadeires, maquinas culEstaoelecido em: Clau Paulo
tivadoras, máquinas de ~lidares
Classe: Nume de Empresa
combinados, niaqumas ensatiatuaras,
Al9 830.535
facas para máquinas agricolas, máquinas cortadoras de dada. grades cie
disco: ou dentes, máquinas de irrigação, lança-chamas máquinas de
d§24/ PRATICOIÇ
matar insetos, moinho
s de vento rurais, anotoaradoa, maquetas cernesHIGIÊNC13*
deiras, máquinas trilhadeiras, rolos
compressores para esfarelar terra e
E FUNCIONAL
tratores a serem usados em trabaRequerente: Boristav q tanItav zned.
lhos de fazendas.
local: Guanaaina
Classe: 83 —
Artigos: Adaptadas na construção e
Titulo de Estatriecimento.
conservação de estradas, movimento Requerente: Demosthenes •Rodrigum
de terra e carretas, maquinas brunido Nascimento
•
N9 830.530
dores, máquinas batedeiras, maquiLocal: Guanabara
nas beneficiadoras, máquinas cataClasse: 38
doras, moinhos para cercam engreSacos de papie para reconagens para máquinas. 7aundastee, Artigos:
lhimento
de
lixo e detritos domésmáquinas transportadoras, máquinas
ticos.
de cortar e serrar, bombas, dinamos,
motores, trenos mecánices. máquinas
ND 830.548
debulhadoras, engenhos de cana,
Requerente: Doebilav Stanislav Fried. II
dragas e geradores.
Local: Guanabara
INSTITUTO
N9 330.541
Classe: 8
Requerente: 4118ACr' — instituto ,
•KANC
O CK DUNHAM
:Artigos: Aparelhos de nievisão, aP a Brasileiro para Assuntos Os Quali- "SaRREIBER-ROLLI NOTOR" S.R.
dada, Limitada
regem de alta-telhsdiáco,~
Indústria
3raeileire
Estabelecido em: fitio Paulo
tensão, aparelhos de som, aparelhos
Requerente: Mário Ganham
Requerente: Staroup 1a. A. ,ndestria
Clame: 33
de rádios, aparelhos radlotenicos,
Local: Giumabara
Artigos:
Publicaçoes mareavas: AIde Roupas
aliarelhos ventiladores. aparelhes IND-.
Classe: 30. 30
Estabelecido em: São Paulo
menaques, agendas, anuários, álbuns
'Iteres. diafragma*.
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R querena: S.A. Radio l'upt
cassis; Requerectc: 1.1.1 - ctal — Ferro r Aço
de tinha, de taa (pernairas); capacetes;
Local: Guanabara
Sociedade Anônima
Classe: 32
celulose para tecelaaem; anaas psza caSbies ; eataSaÇaa; cartoava casaLocal: São Paulo
boraar, cassa cseeliet, tricotar, fas cea; casacas; ca.squkaas; casulas; ceinsignia
Classe: 11
calina:os;
elá3 Sua; de calalosa, p e.:ata:o:a ds st u.s.s; caules; cnaaaus;
ja t a , lio: nylon , 1.411,.,; . chuteiras; ctrtt.: 1..s; cultos; cinturaes; Arttaos: pitas de ferro e aço para em
N° 8S0.563
baldai:ui de fardos de aipadão
elergy-inart; caiar:ilhas; coletes; ceir.rayaa, sala.
binações; corpinhos, cuecas; cuziros;
Claase: 23
N? 829 55:,
' aula:.e.s; dalmans; dominas; ectiarFESTIVAL
dtir.guir Leato,., etn p2,; p lr..rldhos; esto:as; fan asais;
Artistas:
fraldas; Iraseral a sab er: a b; crieo. dixte3. 2r-11- I fardai-nen:os; fardas;
tee'aos.
bor- que..„: galochas;
unto, aparas
gral:lotas;
t:brrcs;
racha, cambra:a, :andu-ano
.Luiz Severiano Ribeiro S/A,
NACIONAL DO SAMBA
livraras; habi tos ; aipocirea,1 guarda -po;
cesemira; LeCiCiJá impreg nadas c •2 nas; jaquetas; jaquetões; lenços; irmaca_
as;
i
u,
cai; aa para revc., 1 1:r.enUis: dr:ti:esc; br és: ;11,2;,1.1t,s;
Comércio e Indústria
cetim; crepe; estame; elástscos; ta- ceies . maillots ' Mandriões; unanima
Requerente: S.A. Radio Tupi
?andas em peças; flanelas; fular; los; mantas de tiso pessoal; manteux;
Local: Guanabara
Requerente:
Luiz
Severiano
Ribeiro
fusta.); gabardine; gase; gorgoráo; mantilhas; mantos; martas; martaClasse: 32
8.4.
ImpregComércio
e
Indústria
Insiania
gula-percha; iniperni eav eis;
nha.s: meias; meias confecçaera moLocal:
Guanabara
de
qualquer
material;
isolannados
deladore.s; palas (pon.chos leves);
Nome
de
Ernprèsa
tes em peça; jsrsay; juta; Ia; linha- paletós; pantufas; paramentos; perN? 830.564
gew; linho; malha; matéria plásti- , naoirs; pelerines; peies quando vasN° 830.559
ca; morim; mtizaeline; aylon; opa- ta:raio; perneiras; peu:as; pijamas;
la; tecidas entremeados de ouro; or- peitilhoa; peitos; polainas; ponchos;
gandi; paco-paCo; pano-couro; pa- ;Moveres; punhos; quepia; quimonos;
laC4 em peça para qualquer fim; regalos; renardsarobes de chambre;
papel; pescai; percalina; piás:ticos; rcupas Lm:mas de Uso pesaarti; routecidos entremea.dca de prata; rani; pas de baixo; roupas feitas; roupas
rayon; retalhos de tecidos; sarja; liara esporte; saias; saudai:asa; saearjlnha; séda; settra: tafetas; ve- pateai; sobre-petizes; soddeus; Coro;
ludo; vidro; viacose.
ahooteirria;; asas; sobretudos; grasClam4e: 24
nas; sOutiens; sueter; su.ugas; stasRequerente: Manoel Pernandez
Artigos: Adairnos de pano; alamares; Denodos; tallleurs; taltioartes; tlaLocai: Bahia
alforges de pano; algodão para al- fr-S: togas; toucas; túnicas; turbanClasses: 19 e 41
faiate; atacadores; ataduras (exceto
tes: uniformas; véus; vteorta.
Titulo
para fins medicinais); bicos; billsas;
Classe: 37
bordados; borlas, braçadeiras; brocaNç' 830.1930
dos; cadarços; capas: para MOVe.III,
tes
e
instrumentos
musicais;
Artiata:
Acolahoadvs
para;
cama,
raqua
carapuças (exceto vestuário); chu- cadeiras e poltronas; cuueruo para:
maços de algodão; coadores de café; cama e mesa; coocrtores; colarias;
Requerente: Nize Cardoso
cobertures para cavalos, planos, etc.); eureacas; eszregoes; Troarias, guarLocal: Guanabara
cordões de qualquer tecido; debruns; uanapos de quaquer tecido; guardroquetea; ela:sacos para vestuários; niçuea pua: cama, mesa; tençoas ae
Classe: 50
Gênero de serviço ou atividade: Exara
enchimento:, de pano; enfeites de quaiquer tecido; mantas para Lama;
analoaus;
panas
e
pano; entremeios; eutretelas; esto- panos de prato
ateio de tódas as atividades do ramo
pas ue algodão para alfaiate; ataque- mala coorir ou enfeirar movais; pade ensino em qualquer de seus graus,
nos
ias
cobrir
alimentos;
panca
de
tas de pano; feltros para limpeza;
séries, formas ou cursos
festões; filtros de pano; fitas; Mi- corarias; toalhas ae: altar, patino,
mesa,
rosto;
toainas
para
oanquetes.
N° 830.565
lhos; flanelas para limpeza; :ranjas; galardetea; galões; Inça; meRequerente: S.A. Rádio Tupi
830.536
chas; mochilas.; mantas (exceto
local: Guanabara
quando vestuário); mortalhas; EnasClame: 33
nesgas;
ombrertas;
palmilhas;
tras;
Insígnia
iram:manarias; passamanes; pavios;
pingentes; porn-puna; protetores clu
N9 830.561
pano para colchão; réaeas de qualquer tecido; renda: ancas; sacolas;
sacos; sianinhas; sutaches; tampos
não de outras cheae.s; telas para bordar: tiras; vieses.; :vagas.
Classe: 31
Indústria' Brasileirst
'‘
vedação: .deivo,
Para
Art:aos:
aros, anéis, angolas e arruelas; barbantes; betume para actlaçao; barracas de campanha; bucha, para veRequerente: Paschoal PorttulatO
dação; bujaae de verlaçao; canaretas;
Locai: São Paula
cápsulas para garrafas e frascos;
cansnio refra'..rio para vedação de
Classe: 41
cordas e cardis para fins diversos
Yosurth
(coalhada) com
:
Artigos
.-:ordnalha cb arra!: cordões correlats frutaa, açucar, aaelte,
banha, biscoide transtr.asát, ani ae.a.1; eataarc.las; tos, bsizs, confeltoa, cremes, extrato
asferas .
• c !,-.."1"::•,
veria- de frutas, farinha de triao, farmento
.. • •• i s e : 4 • parn veda • ;alatinas almaent.e.sas. leite de.
sala
tas,..a. ...a as
ia'.': :. 0111;-' 3 •'• ; ••te
vara
ratara. • era Pó
;3. A th,..d..,3 'Cupi
_
Requerente: Riu carda*:
•
Ir
ki
212:11:2;sm, 11, 2.rtr :•
c. nd
Int oa:..atte
• .:
Local: Guanabara
•
1.013:ris, quei!al.
càdit,:rno. de carrol" .:

Gran,Le

PiTajá

FESTIVAL

DO SAMBA

rófruta :-Yogurth
, Com Frutas',

.

;

r:

crIn

•

2^

Classes: 33 e 50
Titulo
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MARIO OFICIAL (Elogio 111).

N9 830.566

,

(2.
/44#

4.41.

ILP

Requerente: Babo Mercantil de
Niterói S.A.
Local: Estado do Rio de Janeiro
Classe: 33
Frase
' N9 830.567

N9 830.571

Teletube Ltda.

Requerente: Teletube Ltda. Local: Minas Gerais
Nome Comercial
. No 830.573

Polyever.
Indústria Brasileira

cinhos e empilhadores combinados;
bombas de jardim, bombas para adubos; ceifadeiras, carpideiras, cultivadores, caldeiras a vapor para fins
agrícolas, Mamas; escarrifies.dores, enxofradeiras; facas para máquinas agrícolas, grades articuladas,
grades- triangulares, grades de Molas para agricultura, grades de 'discos ou dentes; . lança-chamas; máquinas para pulverizar e .borrifar
desinfetantes, máquinas batedeiras,
máquinas para irrigação, máquinas
para matar formigas e outros irisetm, máquinas de podar, máquinas
de podar, máquinas sachadeiras, máquinas ensilhadoras, máquinas cortadoras de grama, máquinas niveladoras, moinho de vento, .motoarados;
rolos compressores para esfarelar
terra; segadeiras, semeadeiras; tanques' secadores de grãos, tanques
para armazenagem de grãos, construções para armazenagem de feno, tanques para armaznagem e granel, secadores de grãos portáteis ,secadores
de grãos de fluvo contínuo, ciosadores de gramas, tratores a serem
usados e mtrabalhos de fazendas;
vassouras mecânicas para jardina.
ffl 830.578

Requerente: A. J. Renner S.A.
Indústria do Vestuário
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 23
Artigos: Tecidos em geral, tecidos de
lã, de linho, de lã com fibras sintéticas, de linho com fibras sintéticas
plásticos, de algodão, de cãnhamo,
PEROLA - Uma Joia de
de juta, de elástico, de vidro, de viscoso, de casemira, de al paca, de 811bardini, de cambraia, de guta percha,
de Açúcar!!!
de jersey, de malhas, de naylon, de
de setim, de rayon, tude e tecietequerente: Cia. Usinas Nacionais seda,
dos revestdos de qualquer material
Local: Guanabara
Classe: 38
Classe: 41
Artigos: Artefatos de vestuário, caExpressão
pas, casacos, capotas, calças, coletes,
fardamentos, japonas, jaquetas, Peles,
indústria Brasileira
N9 830.568
paletós, pomares, salas, sobretudos,
ternos, trajes, roupas para homens,
uniformes, vestidos, roupas para Requerente: Embal'Arte Indústria e
'crianças, tailleurs
Comércio de Embalagens Ltda.
Local: São Paulo
N9 830.575
Classe 46
Artigos: Artigos e preparações para
conservar, polir e limpeza em geral,
• CARTA laR ANC A et
a saber: algodão preparado para
'Indústria Brasileira
limpar metais e móveis, anil, amido,
Azul da Prússia e Ultramar para
Requerente: Albarus S.A. —
c.
lavanderia, abrasivos quando Para
Indústria e Comércio
conservar e polir baralha, buchas
Local: Rio Grande do Sul
para limpar e polir ;atra para assoClasse: 8
alhos, composições para limpar maArtigos na classe
quiniemos; carbonato de potassa,
atira para lavanderia; detergnetes;
ffl 830.569
extrato de anil; flanelas preparadas
para limpar metais e móveis, fécula
para tecidos, fósforos; goma para
engomar goma para lavanderia e lan
• 'compairowe
vadeira graxas para calçados; líqui•
bre quisera de
dos para tirar manchas e branquear
°e
roupas; óleo para limpeza de caret ' . orogen
Indf.Rsirk
Brasiiesís;&
ros; preparações para desengorduIn is traça o
•
I.
rar e branquear, pomadas para calReque,ente: Borbonite S.A. 'çados, Pasta Para Polir, preparados
indústria da Borracha
Requerente: Cia. Brasileira de Cré- quimicos paar tinturaria e lavandeLocal: Elo Grande do Sul
ria próprios para tirar manchas de
, dlto e Administração
roupas, Prepraados para lavar, pós
Local: Distrito Federal
Classe: 31
de brunir metais; soda para lavan- Classe: 50
Artigos: Correias para máquinas
deria* sabão em pó, sabão comum,
, Ramo de atividade: Crédito e
agricolas e mangueiras
Administração saporniceos, sulfato de soda, 'Ocato
de sódio, soda cáustica; tijolos de
N9 830.570
N9 830.576
polir; velas.
Ne 690.877 -

1NCIDIN

Requerente: Cotonif'clo da Tõrre
Sociedade Anônima
Local: Pernambuco
Classe: 33
Titulo
Ni 830.571

T

T Ist
Requerente: Eckes-tbersee-Fruchtsaft K.G.
Local: Nieder-Olin perto de
Moguncia, R. F. Alemã
Classe: 43
Artigos: Bebidas não alcoólicas, sucos
de fruta, xaropes de fruta, refrescos
em geral e em pó, sodas, refrigerante% águas gasosas. roagnesianas, bebidas espumantes, 'essências para
retrieérenter

1.
1:3 re t Ukl
ggLi

Requerente: Behlen Manufacturing
Company Inc.
Local: Columbus, Nebraska KE.I317.•
Classe 7
Artigos: Máquinas e utensílios para
serem usados exclusivamente na
agricultura, a saber: aduba deiras.
arados, arrancadores de tocos, an-

N•60Requerente; Marchon Produeta
Limited .
Local: Londres Inglaterra
Classe 41 Artigos: ' Alcachofra aletria alho, 48Parem, açúcar, alimentos para animais, amido, amnedoim, ameixas,
amêndoas ,arraruta, arroz, atum,
aveia, avelã°, azeite, azeitonas; banha, bacalhau, batatas, balas, biscoitos, bombons, bolacha, baunilha:
café em pó e em grão, camarão, cgr

Janetro. de 1'9611

nela em ran e em p6, cacau,

chá, caramelos. chocolates, conf
tos, cravo, cereals,..cominho,
de lette, ,cremes alimentícios, cr
tes, compotas, cangica, coalh
castanhas, mola, condimentos
alimentos, colorantea, ehour Çoski
,..espi-e
dana doces doces de frutas;.......á
nafre, essências alimentares,
doas, ervilhas, =emas, extrarw
tomate; farinhas .alimenticias, favto
féculas, flocos, farelo, fermen
feijão, figos, frias, frutas secas,
turaia e cristalizadas; gliccee,
de mascar, gorduras, grânulos,
de bico, gelatina, goiabada, geléia/5a
herva doce. /larva matei hortaliçasg

lagostas, línguas, leite, leite noesal
densado ,leite em pó, legumes
conserva, lentilhas lingillça, louro
massas alimentícias, mariscos, man-t
teiga, margarina, marmelada,
de tomate, mel c melado, mate,
asa para mingaus, molhos, mol
mostarda, mortadela; nds mosca
nozes; óleos colnestivels, õstr
ovas; pães, paios, praline% pimen
pós para pudim, ple,kles, pelzea
stmtoa, patês e pttit-pois, paa
pizzas, pudins; queijos; rações
lanceadas para animais, raizes
mentidas, requeijão; sal, sagú,
**nine, sanduíches, salsichas,
mas, sopas enlatadas, sorvetes, sim?
cos de tomate e de trutas;
tapioca, tamari" talharim,
çoa. tortas, tortas para alimentos
animais e aves, torrões, teu
vinagre.
N9 830.679

Requerente: EURAL

Local: Paris, França
Classe 36
Artigos: Artigos de vestuário,
fanas, send-confasclonades o
medida, para homens, senhoras
criança, a saber: ..gébalhos feitos
peles naturais ou artificiais, an
pias, aventais; batas, baba.droeaj
blusas blusões, boinas, boné*, bolai
ras; combinações, calçados, eachecéde;
camisolas, capacetes calme, cacac0061
casacões. capotes ,cales, calça-adaga'
chinelos, cintos, cintas, camisas, cid,
misetaa calções cartolas colètes core'
pinhos, ceroulas, cuecas, colarrinhol
cueiros, chapéus; dolmarss: achar
pee, estolas; fardamentos; 'gorros),
galochas, gravatas, guarda-pó; impermeáveis; jaquetas; lenços, leques,
lançaria, ligas,. lirés, lingeries; mantas, meias; palas, paletós, Pantufa%
pijamas, Pelaneire. Punhos, Reit06 e
peitilhos para camisas; palermas p0lamas, ponchos, pullovers; quiroonoa,
quépis; regalos, robe de chambre,
roupas de brim para o ira
roupas feitas para crianças, ro
de banho. imas sargos, sandálias.
solidéos, aborta,
aungas, suai
teres. suspensórios, soutiens, sabre'.
tudos; traje ternos toucas, tailleura,
turbantes; uniformes uniformes Para
empregadas; yesiddos; xales.
Classe 22
Artigos: Fios de algodão, ~ramo,
celulose, juta, linho, lã, fios
coa ,flos de seda natural ou raicea
para tecelagem, para bordar parat
costura, trecotagem e para crochl.
toa e linhas de tecia espécie.
Classe 2.9
Artigos: Tecidos em geral, a gaberfl
brocados; casimiras, gaze de algodão
em peças, pano couro; tecidos plásticos em peças ,tecidos de algodão.
de 111, de linho, de cânhamo, de juta;
sécia natural ou ralou, tecidos de
plástico, de vidro, de viscosa tule.

Q . arta-feira

1)

Na. 830.601-602

25301461~1
II.1.144

Requerente: Bonglovanni Restaurante
Limitada
Local: São Pauto
Classe 41
Artigos na classe
Classe 60
Artigos na classe
N9 830. 582 /588

Indústria Brasileira
Requerente: Finassul 8.A. — Financiamento Crédito e Investimentos
Local: Rio Grande do Sul
Classe 38
Artigos: Artefatos de borracha e de
g uta percha não incluídos em outras classes, a saber: anéis, argolas,
a roa Arreios, assentos •bacias, bales,
bicos, bocais, bolsas, braçadeiras, cabos, caixas, calços, câmaras de ar,
canudos centros de mesa, chapas,
chicotes chupetas, chuveirinhos,
chuveiros comuns, correias, cubos,
cunhas, dedeiras, descansos. desentupideiras, discos para mesa, elásti-

aos, encostos, enviaucroa, esferas, estrados, fios atuarniçõeS para móveis e similares lancheiras,
maçanetas, rnaniplas . mochilas para
businaa. placas. pneumáticos, oratos pont eiras, protetorais recipientes revisa intentas. rodas, rodízios sasos.
tias. solados ,solas, suportai,
tip ias toalhas . tubos e vasos.
‘- Classe 443
Artigas : Velas, fósforos, sabão comum e detergentes, amido, anil e
preparações para e lavanderia, artigos para conservar e polir, a saber:
abrasivos para polir, água sanitária.
alva ide pra limpeza. alveani tes. amido pra lavanderia, anil, areia fina
pura polimento, azul parta lavanderia, baiana para lavanderia, boneca de céra para polimento, brinquetes para puir, brunidores, buchas.
para polir, cera para conservar brilho. céra para lustrar, cara para polir, caninas: 0"s p ara brilho, composições ir,. ra conservação de móveis e ta :ensaias .com posições para
lavasa ui. com aos lçass paras limpeza
de mansa, e utensílios, detergentes.
esfrecões para polir esmeril, espanais de aço para pnlir. esponjas qui-unicamente p rep rads s para polir,
tatinha para lixa lin. féculas para
I ix ivi:i flanelas gut ruiciniente preparada para limpsta fasforos, goma
para lavanderia, g T,Ca para couro,
bapaWs. madee a. giz para sapatos,
hidroxido de sódio. lã de aço Para
polir. ligai clt a dei ergentes. lixivia,
lixa para lustrar massas para polir,
=vaiai abrasivo, para polir, óleos
para lustrar. pastas para lustrar e
potassa, sabão comuna sapoit á seus. soda causa ! ca tijolos para
trilho e polimento e selas.
Classe 48
Psrf umari as. cosméticos,
Ari
de:ai/raies, sabonetes e preparados
para o caba°, artigos de toucador e
escovas para os dentes, unhas, cabelo e roupa, a saber: absorventes de
uso em toucador, acetona para toucador, af a stadores de peles, das
unhas a fiados% d &emalas de barbar, a tiaclorrs de navalhas, águas
ie alfazema, de beleza, de colónia,
da lavanda, de quinas de rosas, de
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Classe 35
toucador em geral, águas fiara emae. Bouquets et flórea naturais, sortias
lezamento de pele, intuas para ma- de flOrt4 naturais, flera naturais, Artigos: Alladorés para ferramenta',
quilagem, águas perfiunadaa, alfine- germes para plantio, grão de semen- antolhos para animais aparas, ars°.
tes, alfinetes para cabelo alisadores teira, grinalda de tireis naturais, mu- ias, aros, arreios, bainhas, bandejas,
de cabelo; almiscar, almofadinhas de cias de quaisquer vegetais, plantas batia" cata" camurças capas para
cheiro, amido perfumado, amónia em geral eski vaso., sementes em ge- Album& livros, carseiras, chapeleiras,
(=cotas, coleiras, correantes de para.
ral para plantio.
perfumada, aparelhas para barbear,
quedas,
correias não de outras clame
para cachear cabelo, para cortar ca830.599/595
ses, estojo', ~tas, malas, mais*
belo, •tumisadores de maquilagem,
tas mantas (não sendo vestuários),
baton, borrificadores de Perfume,
painéis, paImilhas, pastas,
brilha/atina, carmim, (*a depilatóem bruto, peies parcialmente
ria, cosméticos, cremes para massaparadas, peles preparadas não de
gem, cremes para pele, cheiros, clloutras classes, pontas, ponteira',
lios postiços corantes para cabelo,
iporta-blocoa, porta •ehaves, portam
cortadores de unha, cristais para
biqueis, porta-notas, protetores (não
banho, dentifrícios, desodorantes esIde outras classes), pulseiras rabichos,
maltes para unhas ,es.séncias pertaireberartes, recipientes, rédeas, sacomada,s ,eseóvas de toucador para balas, sacos, saltos, Veiai, solados, sola*
nho, para cabelos, para cílios, para
para calçados, solas rara tacas, nu.
dentes, para roupas, apra unhas,
portes, terminais, tira-colos tirantes,
óleos perfumados Pentes. sabões paz a
tubos valises. vosi_narnes. viras cie
barba, sabões perfumados, vinagr as 1
int/4...11a B-asiletra
calçam,
aromáticas.
Classe 26
Classe 42
Adornos Mãe de outras
Bee 5 alcoólicas e fer- Requerente: 1. 1!msul S.A. — Fia an- Artigos: adornos
pata uso caseiros
mentadas, não incluídas na classe 3, eicunent o, Cr' a'ro e Ynvestnium: os classes),
(exceto da classe 23) alforges, argoLocal: Rio Cirande do Sul
a saber: aguardente. anisas, aperilas (inclusive para guardanapos)
tivos, bagaeeira, batidas, bebidas alClasse 23
adornos para móveis (exceta da
coólicas não medicinais, bebidas fer25), adornos para uso pessoal.
mentadas não medicinais„ bater, Artigos: Ações rpólieen, álbuns de classe
para borlas, armações para lebranda, cervejas, chopps, cidras, co- fotografias, arinses de rata 1, ban- aúnes
ques, balde, barris, biscoiteiras, bannhaques, feriu& genebra geneinata, deiras, bóias a) t deas pYra árvores dejas,
bolas não de outraa
gengibirra, gins. gerebita, gringas de metal . e sim PH res. 1: iss os bibslo classes,bilros,
caçambas. Caixões,
alcoólico, graspa„ hidrome alcoólica), artísticos, bónus, botam:as a rtificais, canecas,cabides.
carretilhas,
cavaletes, cet3C1
kirstch, kumtnel, licores, marasqui- cartas g4fluar.c..:-.,-. chile.:es
('ó)i., beijara,- de casinha, colheres de pau, colhe.
nhas ,nee tas alcoólico ,parati, pon- Cópias
ch
captas tolas- ruis, cruzetas, cunhas, cabo, avisas,
ches, quinados, rum sucos alcoólicos, ficas, cartaz,
caixetas, canivetes-cabos cie madeira,
táticas,
d":• a'rcryinlits.diweni
vinhos, vodka, e whisky.
distintivos ds astor:acri:.8 clubes, de- ossos ou marfim para cear rs do
Classe 40
senhos, diaass
ani.:icos mesa, cestos, colh orinhal coronhas,
Artigos: Móveis de metal, vidro ou para arava d, na ad essapUltulOs, cubos, degraus ae maletas pata esmadeira, estofados ou não, colchões, esculturas esh , adarie: ,r-iatuezas, cadas. doruienan . discos, encostos,
asem:Jia espetos. esteiras,
travesseiros e acolchoados para mó- enfeites arth3deos não a
fiS os) engradados,
%Unos. enfeites não de Oliiras clasveis, a saber: acolchoados para mó- para bc:on, e c4c!:)..:,
e
veis, almofadai para móveis, apara- tuas, eterCátiw • :: fe: z Prs, ft:Saunas, ses. envólucros 1 Inclusivo -ara gara
rafas), esferas, esaremedei tas, estaidores, armações sob forma de mó- frutas antficals , tr, ir?- . f!-:res
rinhas para mesa, estrados, facas.
veis inclusive para secritório armá- (leia is fotog sal
a . assa herrn:is. cabos
fôrmas. forquilhas. ferras,
rios, assentos, acolchoados, balcões irnsgms, imas ;./ .
nuas- menta para
e-cabos de madeira paia fusos,
comuna bancos de igreja, bancos de çacs de fio!. .
cvrivada%
•
jardim ,bancos escolares, banquetas, pata monta Si:, 1, .. s . !;J: t
lá. - gamelas, grades, lançadeiras manual%
bares sob forma de móveis, berços, des gravadas s ra Sf- PU :11 "",ret- letras limpa-pés. leires-arritaçaca
linguetas, maçaneta s, machatobiombos sob forma de móveis, buf - ro.; IPxCizt,
a: a aos •
- para
cabos de malas, marreta-rabos de
feta bureaux, cabides sob forma de neqtans e ara'e
ré aqui: tes
móveis, cadeiras de molas, cadeiras numentq. ai'Ti1cOs. mas( ruarius ar madeira para mastros não do outra*
classes, macetes, inc atue:atores. macom rodas, cadeiras comuns, cadei- tisticos, !mapas, modelos pito: s
nivelas não de outras classes, mar.
ras de balanço, de barbeiros, de den- crviadoS.
oâra"
a para moldua
tufa. de escritório, para banho para obras de pintura, obras de escultu- tetos-cabos de macio.
palitos, paheta%
enfrérm0s, para inválidos, caixas sob ra, painéis, pinturas de obsas, plan- raa. núcleos, pinos.
forma de móveis, caixas para televi- tas de Obras, pratos com pinturss ou para pintor, plaas, porta-blocos,
são sob forma de móveis, dunas com gravaçõas cora ornam entação, oe kse- prateleiras, prendedsres ou pegado.
moias, camas com rodas, camas co- gene, placas para resdiências monu- res de roupa, painéis, oés-cabos do
para pendentes. pendura,
muns, camas hospitalares, camas mentos sepulturas, projetos dese- madeira
para enférmos, camiseiros, canapés, nhados,: prospectos d efotografias ou caihoe, picaretas-cabos para pipas,
pastas, pratos protetores,
cantoneiras, carrinhos-mesas, col- desenhos, quadros artísticos, repro- ponteiras,
rebites, réguas Se marcas
chões, colunas, CóMOdaa, COYIS0103, duções de obras artísticas, riscos para puxadores,
usaras e similares. sem graduação,
eriado-ntudo, cristaleiras, discotecas bordadas, rótulos artísticos, santi- rosários,
roscas,
recipientes, reservas
sob forma de móveis, dispensas sob nhos, suportes artísticos para vitri- afoitas, rodas (exce
o de veículos e
forma de móveis, clivara, dormitórios, nas, selos. taboletas, titulos e vistas maquinas) , serras cabos
de madeira
encostos, estofados, escabelos, escapaisagísticas.
para suportes, serro:"-cabos de ma.
nos, espreguiçadeiras, gabinetes pacidra para taboas para passar roupa,
Classe 43
ra copa e casinha, mesas, móveis de
•
tampas, tona, trancas, tubos, ta na.
varanda, sofás, travesseiros e vitri- Artigos: Assuas gaios
iietifisatis
bores. tapetes, torneiras, trincos,
nes sob forma de móveis.
águas
gamais
naturais,
águas
magvasilhames, vasilhas
Classe 41
nesianaa
naturais,
águas
natal
ais
Classe 44
Artigos: Substancias alimentícias e não medicinais, bebilaa espumantes Artigos: Tabacos
los 011
seus preparados, ingredientes de ali- sem I4cool, bebidas nao alcoólicas, fluo. Artigos paramanufatura
fumantes a saber:
mentos, essências alimen baias, a sa- essências para refrigerantes, garapa, acendedores de cigarras
ar!laos
para
ber: abacate, abacaxi, abóbora, açú- ginger-ale, groselhas, guaranás, hl- fumantes, boquilha para charuto
ou
car, alface, alho, alimentação para dromd como refrigerante, refrescos Cigarro,
cachimbos, carteiras de douaves, arroz, assados aveia, azeite, cai geral, refrigerantes sodas. sucos ro ou metal
cigarra on chartia
azeitona, balas, banana, banha ba- de frutas para bebidas, xaropes para to, carteiras para
de couro ou metal para
tata biscoitos bolachas bolos, bomrefressos
fumo ou rapé, cha t etass, chantria
ora, café, camarão, canela, canjica,
Cigarreiras, olgarrilhos, cigarros, cin.
Classe 49
caramelos, carnes frescas, séca e em
cortadores de ponta de chaa
conservas, ceda cereais, chá, cheiros Artigoib Aeroplanos de brinquedos, zeros,
ruto, eueallptol prepa acto para
alimenticlos, churrascos, colorantes Cabuim, para colorir, alteres, alvos garros,
ervas para fumar filtra*
para alimentos, confeitos, doces, es- Para iellos e tiros, anzóis -amou para piteiras,
falhas me fumo. Iodo+
sências alimentícias, extrato de to- para jia ' moo, armas 45 brinque- seira, fumo, ¡sane i am metol PrePa*
mate, extrato de carne, extrato de dos, automóveis para crianças. ba- rado para cigarro, papelinho cortafrutas, erva-doce, farinhas alimen- lanços, balões, baralhos, barras para do e nrsnarado para cigarro, palha
tolas, geleéias alimentícias, gordu- esporte, bilhetes de loteria
bolas
cigarros, piteiras, porta-chame
ras, alimentícias, grânulos alimentí- para Quaisquer jogos, bonecas, caixi- para
tos, porta-cigarros, oarta.fmno, por.
cias, hortaliças, laticínios, massas nhas ,de música quand brinquedo, ta-rapé, rapé, tabaqueiras, taba coe
alitrien tida*, mate, mel, óleos ali- cankce para pesca. carrinhas
manufaturados ou na a tatos as
mentidas, pão, peixes pescados, ra- crianças, cartões para jogos. cores
Cachimbo ou rape
ções allmen nelas rações balancea- Para esgrima, dados, discos para joClasse 47
das para animais, sal, soja, sopas, gos. divertimentos, estojos de Jogos. Artigos: Al000l car arado. alcooli
sorvetes, temperos, tortas alimentí- lerramen tas de brinquedo, halteres, carburante, álcool so taiiiiciido. azeita
cias, trigo, uvas, vinagre, xaropes iscas artificiais, jogos de quaisquer para lamparina, henabIs, brintalete•
alimentícios, muni.
espécies, lança-perninie, linhas de combustiveis, brigues/c para aqueciClasse 45 pescar, loterias, petree.hon de educa- mento, briquetes para Na*. carblas
Artigos: Semeni es de mudas para Oto fisica. redes para pesca, alcia, santas, carvão vegetal ou Mineral,
a agricultura, hort'cutlura e a flo-tacos . de bilhar e anoocker, tõmpolas cera para iluminação coque, enfite
ricultUra. liares naturais, a sager; ,
e velocipidei
ene para haritigagito, /baldoe come

Lu.

CV.a.

j.

36111 ,Isittatid-aair g 111
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inumeis, fluída,s Iivaat cadeiras, flui- paiao, etiquetas, tatua& lõlhas de
N9 830.604
doa para freios, fluflas para atum- celulose, de papel, de pa „. 1:1Élo, ibP,a1
nação, fluidos para isqueiros, gás indicas, guardanapos
conlbustivel, gás para aquecimento, çoá. de papel, livros 1....rivelaás em
PINHODEXoil
gas para iluminaçaa • gás, 500/fica- branco, livros de coa ab /idade, Jarros
do para combustão, itumnação ou Inccals em ti; aaca livros não imprear
aquecimento, gasolina, geléia para sca, malas ue pape'ara 3/14hia% :W.
- In4actr4. —Brasileira
lubrificação, gordurna para-labrifica- papelão ma:a-borrão, noas fisc)15.
ça,n e iluminação, graxas, lubrifteanf notas promissórias,
Ge
tes. lenha,- lubrificantoa de qualquer papel, papel aliJurvenie, nane]: abriaespécie, óleos para amortecedores, co, papel alum na , papel celofa•
Maria Ea'diri`
Tau.o
01eas para aquec mania aluis para ne, papel crepon r: papei carta, papal,
iluminação, parafinas lubrificantes, linho, de sêda, encerado, estanhada,
Classe
46
petróleo refinada, querosene e
papel higalnica papel mpermeavel,
10:a c.asse
/ turfa
papel (lb linha d'água, tiara desenhas,
para embrulho, para encadanacão,
830.605.
Na. 830.i93-600
para escrevei, para amptessao, pape,lão para qua/puer 'fim, pastas xtÉ
cartolina, promissórias em branca, •
.recibos em branco. 'recip;entin- de
papel e cie papelão, f.tlú r., de
•=.=.NX_
Woofapromistatias
1.1~
•

N9 830.611

.12 '3.:1pc"... n Jen-

.SU PERANTE;
- MORRIA BRASILEIRA'

..l'eut:Rentob

Indústria Brasileira
Requerente: Panasse F. .A.
nanciaxaento, Jredito e .
Investimento5
-a Local: -Rio Orwell do Sul
Classe 24
a
Artigos: Artefatos de algoda cânhamo. linho, juta, sêda, lã e °atras fibras não incluidas 22s demais classes, a saber: adOrnes de pano, alforges de pano, atanalores„ animares, algodão para . ada:sites, ataduras
(exceto para fins mel'cinais), bicos
bordados, braçadeiras bolsas horas,
brocados. cadarços, capas para raquetes, carapuças (exceto vestuário),
coadores de café, teraituras para
cavalos, pianot, c a móveis,
capas - Para instrua/ce gos musica'.
ehtunaços de algodão, cerdõez de
qualquer tecido, debrans dl:agudas.
elásticos, para vesttiario u enfeitas de
pano, entretelas, etiquetas, de pano
enchimento de aula, ' entremeios.
estôdas de algodão. para alfaiate,
feltros para limpeza, feltros de pano, Milhos, franjas, festões, fitas,
flanelas para limpeza walardetes, galões, laços, mechas, mantos. (exceto
quando vestuários), madolies, mortalhas. mastros, ?ruas, ombreiras,
palmilhas, passamaew pingentes,
protetores de pano 'Iara colchão,
panuunanara, pa pam neW~.71% rédeas de qualquer ter...) rerdad, sacas, sacos, sufaches, s &teia ias tampos não Inclui doa em entrai classes;
tiras, telas para 'nataar, viezes e
Vagas
Classe 27
Artigos: Artefatos de „selha ou fibra.
não incluida,s em o.e.ras classes, á
saber: assentos, balaius blocas. caixas, centro de mesa cestões; . ehicoe
les, calços, cestos,' ,aáta s , discos, encostes, esteiras, estojos, enfeites, esteirinhats, fios de pita, gabiões, gigas,
de vime, guarniçõeõs para móveis,
joeiras, malas, maletas, protetores
para caiba e mesa, rabichos, recipiêntes, revestimentos, rédeas, sacolas. sacos, .ergas
Classe 38
Artigos : Agendas em branco, álbuns
em branco, -aros de papel, ou papelão, haÇões de papel pata enfeitar
bilhetes de ingresso. meletes de pastagens, bobinas de papel, blocos para
anotações, para ~atos, para correspondências, para desenhar, para
escrever, brochuras não Impressas.
cabogramas, cadernetas em branco,
Cadernos escolares, para desenhos,
caixas de papelão, capas de papel
para documentos, calas de papelão,
para documentos de papel,
de papelão, cartolina, cartões de
identidade, cartões de visitas, ~abes em branco,. cartões, Indicas, catana/10s de cartolina (não de outra:3
piasses), chapas de papelão para fins
diversos, chapas planográficas, chalre:nas:0er branco, dm) itsataa, enfa-

de papel, de papelão, enm
Ia-.
IteloPeala eiltÉNÇIed da Pa"

Classe
Artigos: Acolchoados para canoa,
acaichoados para cadeiras, acolchoados para poltrona& cube-tas para
cama, cobertas para meei, cobertores,
colchas. edredons, estragas& fronhss,
guardanapos de luaiquer tecida,
guarnições para cama, guarniçõeõs
para mesa, lençóis de qualquer tecido, mantas para cama, aanos de
prato e análogos, panos para cobrir
ou enfeitar móveis, nanas para cobrir alimentos, panos para casinha,
toalhas de altar, toalhas de banho,
Malhas de mesa, toalhas de rosto e
toalhas para banqueta.;
Classe 1,.6
Artigos: Artigos. de vestiário de
tõda sorte, Jaelualve de esporte e
para crianças, a saber: abrigos
quando vestuários, agasalhos, alvas
anáguas, aventais, bater-do% barretes, batas, batinas,)ermudas, blusas blusões, bóinas, boleros, bonés,
borzeguins. botinas, cachccals. cacherica, .calçados, calças, calcinhas, calções, inclusive para esporte, camisas
inclusive para esporte camisas de
força, camisas pagão, camisetas, camisolas, camisoiões, canos de botais
(perneiras), capacetes. napas, caop- I
tas, carapuças, cartolas, sa_sacos,
casacas, casquetes, casulas, ceroulas
chatas, chinelos, cha —as, chuteiras,
cintas, cintos, cintuzava abra-man,
colarinhos, coletes, cor.binações, corpinhos, cuecas, cueiras, enlates, dolman& dominós echarpes, espartilhas,
estolas, fantemas, fa::ai.mentos, fardas, fraldas, fraques, galochas, garidoias garros, guardapó, gravatas,
hábitos, japonas, ia lustro; lenços,
libres, ligas, lingeries luvas, inalllota, mandriões, inaniu-Mos, mantas
de uso pessoal, manteaux, mantilhas,
mantos, martas,- maninhos. meias,
confecções, modeladorea palas, paletós, pantufas, paramento*, peignoirSpelerines, peles quando vestuário,
perneiras. peugas, pijamas peitilhos,
peitos, polainas, iponahos, pullovers
punhos, quepis, qutmonost regalos.
robe de chambre ro-inat, brancas de
uso pessoal, roupas de baixo, roalas
feitas, roupas para .criorte roupões
saias, sandálias, sapatcâ, sobre-pellzes, sandeus, shorts, -3huteiras slacks,
sobretudos, stainas, foutiens, "sungas
suspensórios, failleurs, tababartes
tiarea, taucas, togas, túnicas, turbantes, 'tugiam s. vest:dos, véus.
armons

José Cláudio Alves
Rio de Janeiro
Classe 8
Espalhador de cêra
N9 830.1;13

Itaraaraty — 'naveta Ltda.
São Paulo
Classe 50
Transações Imobiliárias

•
Restaurante 'Típico Alemão ?molde
Etierstube Ltda.
São Paulo

N9 830.606

J..••n•n•11.

"

830.614
Classes 33, 38, 41, 42, 43 e 30
iv9

L O ts

-Industriii Brasileira

BRASILIA INSTANT

,
IELO — Instalações Elétricas e
Obras Ltda.
- São Paulo
Na classe

.

(BRÁSINCOFFEE)

149 830.607
e

1

Godotreclo Pilguen-as Pilho
Guanabara
Classe ai
Café solúvel, café em grão, teutas enlatadas e frescas, doces, balas e bombons

•

ELO -. IN8TALA038
l'&132BICAS E oBRÁ3 Int
I

_.

' TIMO — Instalações Elétricas e

•...--

Na. 830.6156/7

Obras Ltda,
São Paulo
Nome comercial

Confórtspurna

• NQ 830.603
Laboratórios de Ilipadermia Hípica
Limitada
São Paulo
Classe 3
N9830.609
Celso de Paula Garcia
•
Guanabara
.,
Classe 32
Expressão de propaganda

.
-

,

COFFEE -

indústria Brásileírk

•

N9 830.610
Celso de Paula Garoa
Guanabara-Expressão de propaganda
N9 830.612

5

Vulcan Material P.astico S. A.
Guanaaara
Classe 28
Material plástica em chapas. placas,.
folhas ou lettõis; espuma de plástico
em chapas, folhas ou ençõis
Classe 39
Espuma de borracha, assentos e Ca•
costas de borracha
Classe 40
Colchonetes, colchões, travesseiros,
assentos e encostos estofados
Na. 830.618-620

11/

eP

N9 830.603

CITRODEX
Industrie, Brãsileira

.
'SNO'
i d-,

O
cO?
.

çpeD
• Mário Baldia
São Paulo
Classe 46
Na classe

14a.cos Rublo & Irmão
R. G. do Sul
-:- Classe 36
~me...ceara

Milan/ Material Plástico B. A.

Guanabara

Quarta-feira 17

11.0 OFAL

lil)

Jaita.ao c:
•n•n

Classe 39
Espuma de borracha; adentai, placas
e encostos de borracha
Classe 28
Material plástico em chapas, placas,
Solhas ou em lençóis; espuma de plástico em chapas, fólhas ou em lençóis
Classe 40
Colchonetes, colchões, travesseiros, assentos e encostos estofados

cata da metal, soldas metalicab, tinto
Cla ase 47
Claae 8
I Artigas: A:cool, earequaraas, cunho Areava: Aparelhos e,e •
Classe 8
..s; • e ••
Aparelhos eletro-domésticos, apare- ;vegtial, ou mine ai; c,sencsas pa. a
de som, alas
, :c, : ,.,•
.:,
ttorificavio,
Mut:
1
cot/V)itstiveis,
lulhos de som, alto-falante, bobinas.
:
n a s. campainhas eaai s • i.
-•
campainhas elétricas, chaves elétricaa ' urificadores p . i . a freio, para ilumi- i elétricas. aparelhos enleio
•.
aparelhos cinematográficos, discas nação, gás, PPoflns, -Taxas lubrifi- 'discos gravados. apare:11)s •i
para ru- cos filmes revelados, ,n -•
.: •
gravados, aparelhos fotográficos. Li- wantes.
..1
,etr.7tnc
mes revelados, instrumentos aleiro- minaçan. peirt s :ro
a
i , let• . Cnicos, limpadas. mi-ra.
nicas, limpadas, microfones, pilhas
ela!
a
50
ntmrelho.:
elétricas, aparelhos de telegrafia e Género O" Revidara . : AdminisZraçác. s!Ir s eétric.
telefe.T, a pe relhns (In
de telefonia, aparelhos de telcvisão, de to ns.
empreas, de obras. ya- narclhos de rettistros
Ns. 830.621423
aparelhos de registros e reprodução nej.,iiien::). pu`)!ald :de, transoo r te, - cie imattels e sons. apars l a s s s -de imagens e sons, aparelhos de bar- auditoria.
bem. . dispo s itivo de e me ia l s l a ti aia
bear, dispositivo de contróle saneio
;;;I.
oficina meChi- se 9
Classe 10
i na, admihiscie
Ari a os: A:rnq rara itt '
Algodão medicinal, a p arelhos adota
ts rc:•-n de ir1).:nri.iir.
tológicos, aparelhos eletro-cirtirgicos.
Classe 33
•
1)::ra i nstrinwn : (:, Pl.,:
ttulo
aparelhos de ou para infra-verme.• .1cie música. corda-. r.:•1. n
•
/e" n'>)
lho aparelhos de ralo X, aspiradores
ra
i
•,
nwnsos
musica
is,
cravelhas
Na. 830.639• a;
cirúrgicos. capas para fins e higiênios 1: 11trumen i os musicais, ins:
< (2r;;4:r NG•4.
cos, estojos farmacêuticos, Instala-•c::
sicais de co"cla, instrumen • os rou. : is
eüeS hospitalares, instrumentos méjfk) tfr
de percussão. ir. , trunt- e: nau
dicos,
instrumentos odaltreCeer'os,
4„w, •
de sopro, óraãos. tecla- n2":i Just stmotores para dentatas, transma.s.sojs,e.
mentos mus i rai s
res de sons para fins médicos, vibraClasse 10
dores medicinais
Artigos: Ainoclao medicina ai a:r ;1,0sr
1a .-e
OiRP•
oSontolfraczas aparelhos s lat a - caarArtigos: Aparelhas de café, de chá
gico. aparelhas de ou rain ag, de cozinha, armações, baixelas,
verinelhos, anarelhos de raio
bateria., de cozinha, caixas, entala.
piraciores cirúr g icos. canas nava 1 uns
Vulcan Material Plaasso s. A. enfeitas. Invólucros, engrenagens, es;s lots, ui , hicier . cos, ezttolos farm:tr.a.
'aios, fechaduras, ferro rara passar
Cluanabar
tale n ões hospitalares. instruiu( ,
roupa, instrumentos cortanies e per- Requerente: 1nasm,Squinas
Classe 40
médi cos. Instrumentos ociontoIN.•rus,
Local: Minas eserais
Colchonetes, colchões, traveawiras, ft mantes. jarras, molas, peifilauor.
(ir,. si
motor'- i rara dentistas. t
Classe 33
recipientes, talheres, vasilaames
aszentos e encostos estofados
de sons para fins médicas . vilreCores
Insígnia
Classe 14
Classe 39
• medicinais
Espuma de borracha, assentos e en- Artigos: Aparelhos nara água. de
Classe 1
Classe l
café. de che, de inaiar
paia Artigos: Massa/os quiaucea, alacr- Artigos: Aparelhos
costas de borracha
da Caië, de chá
. afresco, invólucros, sspelhas, fana% vent es químicos. álcalis ctierniCOS, e de cozinha. armações,
Classe 28
baixclaa taMaterial plástico em chapas, placas, fôrmas, recipientes, vasilhame, vid'o álcool para iridstria, amor:rei vos terias de cozinha, catana,
(lir\ CS.
Solhas. ou lencóis • espuma de plástico comum, em pó. industrial, laminado. quinicos, ativadores Imanem, . bases enfeites,
invólucros.
enatai:mana,
esvidro
em
geral.
vidro
para
autoraavtis
em chapas, folhas ou lençóis
'mímicas, catalisadores quimi r os, fi- tojose fecaaduras. ferro para p. i: far
Classe 21
químicos roupa. instrumentos cortam es a • ri 1-Artigos: Ambuláncias e suas miras: :Idosas químicos, fluídos
Ns. 830.624-62d
gazes quimicos, furantes, jarras, molas. nerf i S . • ns,
Integrantes. automóveis e suas ha: if -era a indúseria,
imperrneabilizantes quirecipientes. VI flores. vm.lars aa Integrantes. auto-moi:Sies e saas oinos, nitratos,.
óxidos, oxiaêuto. pus
Clig se 12
partes integrantes, aviões e ser s •aimiens,
sais químicos para :mias- Artigos: Colchetes. :teclais t
partes integrantes, bicicletas e sufis '-cantes químicos. axiss quí- corredicos, fivs l as, garras cie metal
partes integrantes, caminhões e suas
para vestidos. ilhoses, 'antedatas. mamicas, sulfatos
partes integrantes, shassis, eievaao&angra e presilhas
res, embarcações e suas partes inte'Classe 2
Classe 13
'1'''
• 0 .e...santas, escadas rodantes, locomotivas art i aca.: Ácidos; usados na aitaieults:ra, Artigos: Adornas, a sa:lhas, aixaoasuas partes integrantes, motocicle- na horticultusa, na veterinária e para duras, alfinetes de cravistas, anat,
tas e suas partes inte a rantes, anibus fins sanitários, adubos, oxigenada
e suas partes Integrantes, remas tra- des i nfetante, águas sanearam. álcalis bala.n o adons de melai precioso ou
Imitação, braceletes, brincos. contas
teres não agrfootas
para a tgricultura. para a veiarinaria de
4e
t
(P
.\ea
metal precioso e pedra practosa
v.
Classe 25
e para fins sanitários, alimentas Taa_ ou
linitadlo. correntes de metal meArtigos: Ações, apólices, Mameis ar- dicamentosos aara animais, remédios cioso
ou imitacão, pedras h:azaras
ai
tisticos, bónus, cartazes, clira a s. de- para animais, bactericidas para fins
Classe: 14
4P
Co)
senhos, escudos. esculturas. caampas, sanitários; e para a ve . erinária, car- Artigos: Aparelhos
para água. de
, gravuras,e ros,I mane- rapaticidas. caras para enxertos, sali- café, de chá, de jantar
flamulasItre
e pita . requins, obras de arte, painel.% arojetos tre do Chile., cloretos para earicul- fresco, envóducro, aparelhos,
falses,
desenhados. rótulos artísticos, atidos tura e verarinaria, deftinadorès, fôrmas, recipientes, vasilhame.
taro
Cla ,s e 31
desinfetantes, fertilizantas, rime leclas, comum, em pó. industrial laminado,
Artigos: Ades i VOS 'ara seeneao,
In.seticida.s
vidro em g eral, vidro para tit t ,inióVulcan Material Plaetico S. A.
arruelas para vedação. bairac as
vais.
Classe 3
Guanabasii
de campanha canaletas, cáasulas
Classe: 15
: Acetatos usados; na fl cai- para garrafas e frawas, corara. Ari
Classe 39
e farmácia, ácidos tiaidos na ANIL:os: Tristalacães sarlitar::ss: reciEspuma de borracha. a s sentos e en- cordões, forros para sedaráo Lana. fanacina
de
e farmácia, alcatra a pra a pientes de cesamica. resei. va
sned i
em geral, mem:asas , . inutrial
costos de borracha
café.
eba.
jande
services
ceremica.
tnácto,
e
triedielna,
NIconis
nledici`:I
r
vedação em geral, rcaa- ara a.-.a;
(fasse 28
nals, bicarbonato de sedo), -Ipaulas tar e para refresco em ceraintea,
correias de tra
'
silhame de cerSmica.
Mataria' plástica em tampas, placas.
medicamentosas, carbonatos, cempriClt
a
se
32
Chaae:
Solhas ou lercfds: espuma de plástico Artigos: Álbuns Main:moa enleara- s l dos medicina is, de t ergeri tmedi: Argamassas para canstruera chapas, folhas 1 i lençóis
TIOS, Catálogo q . r,onetos t unce: o s cinais, elixiras medicinais, e.stlinu- Artiso s
!antes medica/mis, éter ai editaria', ções. azulejos, blocos rama aconstrita
folhinhas impria-as. famas i„.
Classe 40
med !caiais, ções e pavimentarão. Mam at entram,
Assentos estofados, colchonetes, col - neças einenutt n 'ficas e e- I ;, sasosos laxativos, óleos
no r
cal para Const nieões.
arogramas de r" ' • e televisão e Ma Pastas medicinais. pomadas taccliel- construciies.
chões, encostos estofados
edificacões pré-incidaoremos. propa -11 e prospest/ -s anis soluções m edicinais. sl : i t iOS das, esquadrias,
estruturas para eansvitaminas, xaropes
I mpresso s . publicar 5es impre tin R. 1 f•
Ne 830.827
truções. janelas. ladrilhos, inadata,
vistas imprestats
Classe 4
papel para forrar casa, tacos. miara
Artigos, Algbdão em bruto r em tijolos, tubos de concreto. vigas /reCar• p 38
MOTEL CLUBE SOCIEDADE
rama,
cal
em
bruto
ou
parcialmeate
paradas para construcaes vitras.
Artigos: Agendas )'nhinadas se papei,
Classe: 17
bloco s , cartolina, I in p lien:1R. ma-e- pre na r a cio. cri leareos, crinas, cera
1NCORPORADORA LTDA
tapas. etiquetas. G a ttaita. Uva ., de mineral vegetal ou animal em bruto A sagas: Aparelhos du p lica - a.a. ", de
Motel Clube Sociedade Inccapni adora eont o bilidett n . maL st de s)ar..*!7i.i. '10- ou parcia l :valia. preparado, cortiça cópias. arquivas: muletas. coar a -sLimitada
bati provai .Y•órias, par)
para. (ar! a i- em bruto. fibras minerais e ve:;etats aistradora s . cofres. fichário s l a s t raMinas Gerais
lho e para escrever. pastas de cair- cm bruto, sairias I. M tra t o ou par- mentos de escrever. tosas nn-1 mesa
Nome comerciei
tonna. reeihns em bra ..leo. recit . crt e cialmente péeparadas. sa s luial em de escritório. in e oulnas de calcular.
bruto
narcialment e prepar idas. araeracnr. escrevia, gram par s . somar,
de papei e papelão.
• ! Max. t as d- i n bruta ali mircialmente
N. 830.828-C2R -031
lecnivrafos. tintas.
trines
arara ...a s. minério bruto. ataca
Classe: IR
fta
tas ou pa r eat i mante paaaandom, ossos. Artatos: Achiass ar par ,na.' Paea,
A-ti-o,: Ar:arribe; tt- ..:11::,1-1
1
tealhas
em
bi
luto
ou
n
treiAlmet
te
cápsulas
para
armas enrimai° , cia
MINASMÁINAS
Whist. bola pira aia' aliar a- i a :l• tia-mais 1114 fr; br • t'as (1 , 1 novela!- munição. clorato
cit sódio. dinania e,
aranhas paai cr sa i • a cartões p.
-• .nt-. tv. r.,.. odris. ardam brutas, espadas. explosivos, faca s-punhais,
Jogas.
divertimentos,
dap
asa i sas pa l a
saaaals em nato. sais fogos de artifícios. manicão de caça,
Minasznaquunts a. A.
marcação de jogos, e ,lo.los de :naus cai br uto. saiais vegetais pólvora
projéteis, punhais. revólveres.
Minas Gerais
fichas para jogar, jogos de qua:seuei
Classe 5
torpedos.
espécies,
mesas
exclusivamente
para
.‘
xert.
siumn
Classe 5
i o. iranze. chumClasse: 19
logos, miniaturas de quaisquer e s pé- bo, cobre. íni . ro
o4dnin, manga- Artigos: Ciada asinino, gado boiv4
Aço, alumínio. bronze, chamas co- cies paar brinquedo, móveis de brin- nês, ligas níquel, ouro,
caprino, gado cavalar,
bre, ferro, hidrogénio, manganês,
quedo, passatempos, peças de jogos, prata, sucaa ri . /retal. . oldas meta- gado
equino, galináceos vivos, gado muar
gas metálicas, níquel, ouro, prata, stal
velocipedes
1 licas, zinco
9. 1141 milao, ido gond
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• 1/4
raela8 confecções; roupas feitas; rouClasse 50 • intialcala de sopro, Órgãos, teclas pare
Claxe:
• iaatiumentoi musicais tação, "mmaetaes para natação, metiClasse 37
de bens, de empresas e de obras; pla'se- se- pruaquedse salva-vidas, vigas Artipe, Acolchoados; cobertas; co- nejamento; publicidade; tias:esporte; ."
Na 830.832
halteres; colchas; edredons; fronhas; auditoria; corretagem; desentur; en- lisatierenta; BOI.— Banco Gerai do
tu-sulina.
guardanapos; guarnições para cama genharia; garagem: gráfica; oficina
Classe: TE
Investimentos ei/A.
Artigos: Carretéis de linha, fios em e Meu; lençóis* mantas; panos de mecanica; postos 'de gasolina; *doiEstabearrado em Minas Gerais ,
geral para tecelagem, fios de li, 11-i
Class U
Prelo e análogos; toa
nistraçao de imóvel
Classe 33
Artigos: Colchetes, ~aia !cabas
nbaa para perder, para ooser, para
a 830.634 •
Na.
830.832
tri,cotar, novelos de lã, novelas de Artigos: Agendas; bobinas de papel; Requerente: B. G. I. — Banco Geral corrediços, fivelas, garts de metal
blocas; cartolinas; duplicatas; enveliar vesti" iihoses, ..autajoulas,
linha.
•
de Investimentos B. A.
lopas; etiquetaa; faturas; livres de • Estabelecido em Minas Gerais
missangaa e preslibu
• Chupe: 2S
Artigos: Aparas de tecidos, fazendas' contabilidade; malas de papelão; noClame 1
• ff , 830.632
em Peça retalhos de tecidos. tecidos tas promissórias; papel para embru- Artigos: .Abrasivos químicos; absorene geral, tecidos revestidos de qual- lho a para escrever; pastas de car- ventes quimicos; • alcalii qubnicos; Requerente: BOI — Banco Geral da
tolina; recibos em branco; recipientes álcool para indústria- anil-corrosivos
quer material.
Investlinentos B/A. •
*
de papel e papelão sacos de papel; químicos; atiradores quinticce; bases' .Estabelecido em Minas Gerais.
Classe: 24
talões
Artigos: Adornos de pano, alamarea
Classe 10
•
quirnicas; catalisadores guindem; coClasse 89
atacadores, baleai, bordados, capas
rantes químicos; dissolvetners quiani- Artigos :Algodad medicinal, aparepara, móveis e paraingnimentos mu- Artigos: Bolsas; caixas; calça; aba, cos; fixadores químicos; fluidos 011- 11304 odonamogicas, aparelhos Metro.
abada, elásticos, entrtelaa Nas, ino- paz; dedeiras; descansos; encostos; MIO* para a badftstria; gabes quí- margina, aparemos de ou para inas' e.hils,a, palmilhas, rendara sacolas, envólucros; guarnições para móveis micos; hidrogénio; impermeabilizam- gra-vermellice, aparelhos da gaio X,
e similares; recipientes; revestimen- tas químicos; nitratos; óxidos:ao:ciga- aspiradores cfrurgicos, capas para
viera.
alagasse: 25
tos; sacos; solados; .toalhas; tubos e nice; pós químicos; saia guie:nicas para rins higienicos, estojos fannaceuta.
Artigos: Ações, aipólices, ofbelota ar- .vasor.; artigos estes de borracha ou Indústria; secantes qtdmicos; sedas çai instalações hospitalares, lustra. •
guta-percha
tísticas, bônus, cartazes, clichés, dequímicas; sulfatos
mentos médicos, instrumentos odona
. Classe 40
anhos, escudos, esculturas, estampas,
• Classe 2
motores para dentista,
flámulas, a gravuras, letreiros, manogos; Acolchoados para móveis; Artigos: Acidas usados na agricultura; toiógicos,
transmissores de sons-para fins •
qta, obrais artísticas, painéis, prole- armários; bancos; , berços; bureaux: na horticultura; na veterinária e para médicos e vibradores medicinais
desenhados, rótulo. artisticos, cadeiras; camas; colga/Ws; doraitõ- fina sanitários; adubos; oxigenada •
aias; moveis de varanda; móveis para desinfetante; águas sanitárias; alça• • títulos.
N.9 830.632
escritórios; para hospitais; para sala lis; para a agricultura; para a vete- Requerente: IsGI
Classe: 28
— Banco Gerai de
ArStios: Adorne», degraus, doesnen- de jantar; para sala de visita; para rinária e .para fins -sanitários; aliinvestimentos
8/A.
televisão; travesseiros
' teanescadas, estrados, fôrmas, hioldumentos medicamentosas Para aniEstabelecido
em
Minas Gerais
Caias
41
kaa, Paindis. Placas, cabras, cabos de
mais; remédios para animais; bacteClame i
Wramersta palitos, puxadores su- Artigos: Alienação para animais e ricidas para fins sanitários e. para a Artigos ':Aparelhos
eletro-domésticot,
para
avas;
carnes;
doces;
essências
portes recipientes, tampas, tapetes,
veterinária; . carrapaticidas; Oras aparelhos de som, alto-falantes, bo-;
aliraentidaa;
concrunentos
para
alitilais e vasilhames, objetos distes de
para enxertos; salitre do Chile; cio- binas, campainhas elétricas, chaves
mentos; farinhat; hortaliças; latici- retos
madeira, essao ou marfim.
para agricultura e veterinária; elétricas aparelhos cinematográficos,
Mos; leite; peixes; rações alimentí- &fumadores;
Cinde: 27
desinfetantes; fartai- discos gravadas, aparelhos fotografa.
Artigos: Balaios, esteiras, réelaas, cal- cias; rações. balanceadas Para ant- santos; formicidas; inseticidas . eletirdetcos, ifunpaaaa, microfones, pias,- cestas, afeites, estopa, guarnições • mais; sal; vegetais; viveres
Classe 3
•
aplana°s de teleguia Classe 42
palia móveis, malas, maletas, projetoArtigoa:/Acetiatos usados na =alicia naie;elétricas,
de telefonia, aparelhos de- telt%
rea,,para cama e mesas, reclipentes, Artigos; Aguardentes; aperitivos; ba- na e farmácia; ácidos usados na me- 'fia
vusão, aparelhos mie registros e repro.
relfatiMentoe, sacolas, saram, artigos tear; cervejas; cOopps; • conhaques; dicina e farmácia; adcalinos para fara duç,ão
de imagens e sana aparelhos fernet; genebra; gila; grupa; licores; macia e medicina; álcoois mednais; de barbear,
éstes de palha ou fibra. .
dipositivos de oontrôle
quinados;
rum;
sucos
alcoólicos;
vibicarbonato
de
sódio;
capadas
media
Classe: .28
remoto
nhos,
vodka
e
whisky
munentosas;
carbonatos;
comprimidos
Artigos: Borracha artificial ou aiaClasse
43
medicinais;
detergentes
medicinais;
° tética, celuloide, cèra para indús- Artigos: Refrescas e águas naturais Mirins medicinais; estimulantes meN.a 830.632
trias, colas industriais, filmes virgens, e artificiais, usadas censo bebidas
Requerente: BOI —. Banco Geral do
medaareaa lisomos
dicinais;
ater
gesso, matéria plástica ou sintetica,
Investimentos 8/A.
Classe 44
tiras; óleos medicinais; pastas meóleos para pinturas, pós para molda- Artigos: Acanaladuras
Estabelecido em Minas Gerais •
de
Cigarros;
siri-,
dicinais;
pomadas
medicinais;
solua, asa
gem, tintas. v.erreare/a
Classe
chimboa; charutos: -cigarreiras: cle ções medicinais; supositórios; vita:uiClasse: 29
Artigos: Adubadores, arados, batedela
garros;
ervas
para
fumar;
fumo;
is,
nu;
xaropes
Anatos: Escovas camufle. esooksea queiros; palha para cigarro; piteiras;
ias agrícolas, cape:ladeiras medial.
,•
Clame 4
atlas:Maiores, lambona. P uxadores de
esa cavadeiras, escarrificadores, aoctiporta-Zunia; rapé; tabaco •
Artigos: Algodão em bruto e em móveis
água, mucuras. vassorinhas.
agrícolas, máquinaa irrigado.
rama; 4:al ein bruto ou parcialmente rua agrícolas,
-Classe $5
ba
maquinal semeadeiraa,
Classe: 30
preparado, calcarem: crinas; cera mi- motores
Artigos:
Mudas
de
árvores
naturais,
agricolas, máquinas cultiva.
Aros: Armações pare guarda -atea- teres naturais; grãos de *cascatea- nerai; vegetal ou animal em bruto dotas, maquinai;
desinfetantes do
vas:. bengalas, cabes e capes -para
ou parcialmente - preparadas; gordu- plantações, tosadores
mudas * de quaisquer, 'Vegetais; ras
de grama e
grarda-chuva, guarda-chuvas, pontal- ra;plantas,
em bruto ou Parcialmente prepatementes
para
plantio
tratores
agrícolas
.
retaapara gnarda-chuva e bengalas,
rada.;. latr.x; madeira bruta ou parClasse
48
sexabrinhas, varetas para guarda- Artigos: Alvejantes; anil; cera Para cialmente preparada; minério bruto:
chuvas.
a
lustrar o polir; deter-gentes; espon- óleos brutos ou parcialmente prepaN.9 830 832
•
jaz de aço para polir; fósforos: gra-- rados: assoe; paias em bruto au par_ ClamaS
Classe: 31
da/mente
preparadas;
pastas
srutas
lisa;
óleos
para
lustrar;
pós
e
Requerente:
BOI
— Banco Geral de
aregos: Adesivos paaa vedação, ar- eal
ou parcialmente preparadas; pedras
rue,tai para vedação, Investimentos
8/A.
de Pomadas Para dar e conservar o Uri- brutas;
s em bruto;
de.:animai1:3
pelos o
t aas para lio; preparados para lavar; lustrar
campanha, aanaleaaa, aapa
Estabelecido
em
.
Sanaa
Gemia .
vegetais
mineraisem bruto: S ine
Artigos: Alavancas OW.1121014 arrangarafas e frascos, cordas, cordões. e 1012; sabão ssalual; saPtult,tee°6; sais
soda cáustica; velas
.. Artigos: Aço; , aluminio; bronze; ques de motores, bases de máquinas,
foi VI pane • vadação, lonas era geral.
map3ueJru, nueierial de vetarão em
blocos, partes de mácirainaa, bombas
Clame
47
chumbo; cobre; ferro; -hidrogénio: elétricas
gefbl. rõlhas em geral, correm; de
e hidráulicas, cabeçotes - de
Álcool,
carbureto.;
carvão
manganês;
ligas
metálicas;
niquel:
trauteado.
ferramentas inecelnleu,
v
ou mineral: ~cias Para miro; prata; sucata de metal; soldas máquina;
geradores de corrente, máquinas cora
Classe; 32 •• lubrificação: fluidos combustíveis;
• metálicas; zinco • .1
tadoras, máquinas cie bordar, máquiArtigos: Alteras hl/pressas, calcam- hibrificadores, Para freio: Para gunas de costurar, maquinas de fabri•ri . catalogas. folhetos impressos, fo- rainatão: gás: gasolina; graxas ilibail4.9. 830.632
car produtos, maquinas lavadora.,
lb as impreseas, jornais, irrros. Pe ri uund
ncallirã
o,lupetrói
re tloersalromáquinas raisdOras, maquiaria refri.
eara
brifier refinado,
eagleinematogiáfiesa e teatrais, progeradoras, máquinas ventiaadoras.
une
gramas de rádio, terevisalo e itapema
Motores, seguimentos, t eares e
PreFsce, propaganda e prospectam
Class
48
turbinas
pressas, publicaçues impressas. reais- Artigos: Aguas de beleza; aparelhos
tas impreaares.
eu
pata barbear; aparelhos para cortar;
ondular e amar cabelo; cremes para
IsClasse: 3,1
N.9 330.632
Artigos: Capachos, cortinas, corti- pele; cortadores de unha; cosmétiIRequerente:
— Banéo Geral da
nado, encerados. lioóieas, oleados, cos; desodorantes; esseancia,s perfuma..
Investimentos B/A.
p
para assalhos e paredes, m- das; escovas do toucador; antojos para
Estabelecido em Minas Gerais
ima persianas móveis, sanefas, tourlador, lkninea para barba; líquiClasse p.
dos
e
pós
para
uso
em
toucadoa;
tapeles.
.9,
Artigos: Aparelhos de café, de clã
Nem perfumados; sabões perfumados
classe 35
e de cozinha, armações, baixel" baArtigos: Camurças, estojos de couro
• Requerente:- Bati — Danço Geral de terias de cozinha,- caixas, chaves, en•
Classe 49
e pele, malas, mochilas. .palmilhas, •
Investimentos SaA.
feitos,
envóiucros, engrenagens, estoputas peies em bruto, paia* parcial- Artigos: Aparelhos de ginástica; UEstalielecido em Minas Gerais
jos, fechaduras, ferro para passar
mente' preparadas, neles preparadas, ralhos; b olas Para quaisquer Jogos:
roupa, Instrumentos cortantes e per-.
' Classe 9
pulseiras, recipientes de pele e Couro, carrinhos Para crianças; cartões Para
tirantes, Jarras,. molas, perfilados,
Artigos:
Arcos
para
instrumentos
dIspOSitivoS
os;
divertimentos;
saltas,
Jog
de
Peie
e
couro.
SOIM
sacos
para calçados, valses, fasillunne de Para marcação de Jogos: estojos de musicais, bandolina; baterias musi- recipientes, talheres e vasilhames
joga.; fichas para Jogos: jogos de cata bocais para instrumentos 'musi- couro e pele.
Classe 38 quaisquer espécies; mesas exclusiva- cais, caixas de música, cordas . para
Na 3.30.632
Artigos: Agasalhos; blusas; calçados; mente zoara jogos; miteaaturts de instrumentoa musicas, cravei= para
calças; camisas; capas; chapéus; chi- quaisquer espécaes para arinquedo; Outrem:matos niusicalls, instrumentos Requerente: BOI — Bana° Geral de
zstaallrertmentowalinal4A.uerals
de brinquedo: Passa temPo; sentecala de Ouro, árgãos, tecias para,
feios; alatoa; . fantasiara fardas; graateais de percussfua inêtrumenteel
peças de jogos; velocípedes
ratai; lenços; enguias; itwas; Melai;
•
• Alikfas: Ance-as; bõais, cintos de na- pas para esporte; roupas de baixo (libero de atividade: Administraçeo
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pastas, peles em bruto, peles parciaa gasolina. g r. ',.s lubri fik ames olee r p,Irn
NP 830.832
Clame 13
Artigos: Adornos, agulhas, abotoa- Requereu te: BOI — Banco Geral de mente preparadas. peles prepara:
petr(;,eo
relia
1 pulseiras, recipinntes de pele e cole
Livestimentos S/A.
duras, alfinetes de gravatas, anéis,
;CU
sacos de pe.e e couro. saltos, solas
Wabelecido em Minas aierals
balangadans de metal precioso ou
eldsse :
vasiihnme
Classe 22
para enleados . Ta 'is::
Imitação, braceletes, brincos, contas
a.
op,
Artigo:.
:
Água:
e, •:trt• e

de metal precioso e pedra precie.sa , Artigos: Carreteis de livhe, faa em
p.1
Al.:a I •.,
1:, • • ' •
ou imitação. correntes de metal pre- geral pura tecelagem, fios de :a,
34
t Necier
.it , •.`
ce= ou imitação e pedros ali:ciadas • nhas para bordar, para coser, para Artigos: Cap.Classe
c., ,. c . anos, cortina- sues par. pele.
.;i , ris cie toth.,.
n••n••••n••nn••
tricotar, aovelos de lã e novilos de dos, encerarias. ,iinólcOs, oleados, pa- inér i cos. i • SSéll, • uratitiloas, c:., ast
Na 830.632
linhas
nos para iu.soanios e paredes, pastoucedor, esa
pan, toa( ilti.
Requerente: BOt — Banco Gerai de
sadelras, persianas móveis, sanefas,
11,iS para bark . 1 ; imaios e pó .. ,"1
Investimentos S/A.
N.9 830.632
Estabelecido em Minas Gerak,
C11'.
Requerente: BOI — Banco Geral de
Classe: 36
Classe 15
Investimentos SIA.
pç. 1* ni, ides
iArtigo: Agasalhos blusas, calçados,
Artigos: Instalações sanitárias, reciEstabelecido em Minas Geral,
( :1,, • -19
calças, camisas, capas,
'
chapéus, chide
pientes de ceramica, reservatório
23
Classe 23
nelos, cintos. fantasias fardas, gra...A.•
g»
.1
cerâmica, serviços de café, chá, jan- Artigos: Aparas de tecidos, fazendas vatas, lenços, 'Ingerias.' luvas meias, ArilSi
.hos,
i090`,. • r. ira
cerâmica,
em
tar e para refresco
em peça, retalhos de tecidos, tecidos meias confecções roupas feitas, rou- linhos para t.ri ,n..••s. cartões par.:: ias
vasilhames de cerâmica
sias para esporte, roupas deer baixo jus, divertimentos
em g al, tecidos revestidos de
dispositivo
-qualquer material
Classe: 35
N.9 830.632
Artigos: Camurças, estojos de enii:o. marcaçâo de jogos. estojos de jogos tia
Requerente: BOI — Banco Geral de
e pele, malas,' mochilas, palmilhas. Lias para jogos, jogos de quaisquer e14
N.9 830.632
Investimento 8/A.
pastas,
peles cita bruto, peles parcial- pedes. mesas exclusivamente puna sjo.
Requerente: BOI — Banco Geral de mente preparadas,
Estabelecido em Minas Gerais
peles preparadas.1 gos, miniatura de quaisquer espirai
Investimentos
SIA.
Classe 16
pulseiras, recipientes de pêlo .. vau- para br;nquedo. móveis de brincits.do,
Estabelecido
em
Minas
Gerais
a passa-tempo. peças de jogas. velo,
Artigos: Argamassas para coa/traro, sacos de pele e couro, saltos.
25
ções, azuleja, blocos para conatria- Artigos: uto,co,Cla.sse
apólices, iodou ar _ para calçados, ¡valises, milha ale, de
des
ges e pavimentação, cimento -co
couro e pele
Man, cal para construções, chapas tiaticos, bonita, cartazes, clichês, deGlasse: 37
Classe: 14
para construções edificações pré— senho. escudes Artigos: Acolchoados, cobertas, co- Artigos: Aparelhos para água, de afoè,
Moldada, esquadrias, estruturas para quina:aras artista:os, patileis, Pró_ bertores, coletais, edredons, fronhas. de chá, de jantar e para refresco, 111V(54
guardanapos, 4glilarniçõ
construções, janelas, ladrilhos, Iamara oscamdf:.» liii ros, espelhos, filtros, fornos, rectr'ena
ri=
ina
rótulos artísticos e e
. PaAr Para forrar casatacos,te- 'MIJE desenhado.,
res vasilhame, vidro comum, em pó; ia.
títulos
prato e álogoe, a
M ta os, tubos de concreto, vigas
dustrial, laminado. vidro em geral. Np.irts
•se: 38
preparadas para construçõea e'
N.9 830.632
para automóveis
Artigos: Agendas bobinas de papei,
anates
Requerente: BOI — Banco Geral de blocos, cartolinas, duplicatas, enveClasse: 50
Investimentos 13/A.
lopes, etiquetas, faturas, livros de Género de .,tividade: Bancos, bolsas. de
Estabelecido em Minas (ferais
contabilidade, .maiaç de papelão, no- valores, ca... .5 bancárias, empresas de
Classe 24
tas promissórias, papel para embru14.9 730.032
Artigos, Adornos de pano, aiamarea, lho e para escrever, pastas de carto- crédito, fin.m:iiimento e investiment'os.
Paqueram*: BOI — Banco Catai de atacadores, bolsas, bordados, capas lina, recibos em branco, recipientes de planejameett.,. empresas de publide
Investimentos 8/A.
Jade
para móveis e para instrumentos mu- de papel e papelão, sacos de papel,
Estabelecido em Minas Gerais
Classe: 33 — Insignia
ateia, *larica, entretela, fitas, mo.
talões
Artigos: Aparelho& duplicadores de

chilas, palmilhai, rendas, sacolas o
aptas, arquivos, caudas, caixas reviras
gistradoras, cofres, ficharias. Inaniria:atos de escrever jogos para mesa
N.9 830.632
de earitato máquinas de calcular, Requerente: BOI — Banco Geral de
elereVer,
grampear,
~Gr
*adereçar,
Investimentos S/A.
teenianfos e tintas
Estabelecido em Minas Gerida
Classe 26

N.9 830.632
Paraiereate; BOI — Banco Geral de
Itiveethilentea 8/A.
Estabelecido em Mina Gereis
Clame 18
Artigos: Adagas, arpões para pesca,
Opalas para armas, cartuchos de
munição, cloreto de sódio, dinamites,
empadas, explosivos, facas-punhais,
fogos de artificias munição de caça,
pólvora, projéteis, ~aia
revólveres e torpedos

Artigos: Mornos dec;riedsormentes,
escadas, estrados, I
moldaras,
painéis, placas, caixas
de ferramenta, palitos, puxadores, suporta, recipientes, tampas, tapetas, tabas e vasilhames, objetos iates de
madeira, asso ou marfim
Classe: 27
Artigos: 13alaloe, esteiras, rédeas, cai-

xas, enfeites, estojos, guarnições, para
móveis, inalas, maletas, projetores para cama e mesa, recipientes, revestimentos, sacolas, sacos, artigos estes
. nnnn•••n•
de palha, fibra
N.9 830.632
Classe: 28
Requerente: BOI — Banco Geral de Artigos: Borracha artificial ou sintéInvestimentos S/A.
tica, celulóide, cara para indústria,
Estabelecido em Minas Geriste
colas industriais, filmes virgens, gesClasse 19
so, matéria plástica ou sintética, óleos
Artigos: Gado bovino, gado caprino, para pintura, pós para moldagem,
gado cavalar, gado equino, galinatintas, vernizes
ecos viva, gado muar, gado ovino.
Classe: 29
suína e gado vacum
Artigos: Escovas comuns, eacovões,
espanadores, lambazes, puxadores de
água, vas.sauras, vassourinhas
N. 830.632
Classe: 30
Requerente. BOI — Banco Geral de
Artigos: Armações para guarda-chuInvestimentos 13/A.
va, barbatanas, para atatrda-chuvas,
Estabelecido em Minas Gerais
bengalas, cabos e capas para guardaClasse 20
Artigos: Ancoras, bóias, cintos de chuvas, guarda-chuva'., ponteiras panatação, jaquetas para natação, mo- ra guarda-chuvas e b:': malas, sombriMeta, paraquedas, salva-vidas e nbas varetas para guarda-chuvas
vigas náuticos
Classe: 31
—

N.9 830.632
Requerente: BOI — Banco Geral de

Investimento S/A.
Estabelecido em Minas Gerais
Classe 21
Artigos: Ambulâncias e suas partes
integrantes, automóveis e suas partes integrantes, auto-motrizes e suas
partes integrantes, aviões e suas partes integrantes, bicicletas e suas par-

ta integrantes, caminhões e .,aas
partes integrantes, chassis, elevadora, embarcações e suas partes integrantes, escadas rodantes, loc,omotivas e suas partes integrantes, motocicletas e suas partes integrantes,
ónibus e suas partes Integrantes, remos, tratores não agSalaa •

Classe: 39
Artigos: Bolsas, caixas, calças, chupas,
dedeiras, descansos, encostos, envólta
aros, guarnições para móveis e similares, recipientes, revestimentos, Nil-

solados, toalhas, tubos, e vaso,
artigos estes de borracha ou

N' 830.637-638

MULAM330
"

cos,

guta-percha
Classe: 40
ai: Acolchoados para
Os,

móveis.
banos, berços, bureaux. ca-

deiras, carme, colchões, dormitórios.
móveis de varanda, móveis pira escritório, pana hospitais, para sala de
jantar, para sala de visita, para
televisão, travesseiros
'Classe: 42
Artigos: Aguardentes, aperitivos. biter, cervejas,, chopps, conhaque*, farnel, genebra,'gin, garapa, licores, quinados, rum, 'sucos alcoólicos, vinhos,
vOdka e whisky
Classe: 41
Artigos: Alimentação para animais e
para aves, !carnes, doces, essências
alimenticias, condimentos para alimentos, farinhas, hortaliças, anisa-

nioe, leite, peixes, rações alimentícias,

rações balanceadas para animais. sal.
vegetais, viveres
, Classe: 43
Arta:os: Refteecos e águas naturais e

artificiais, usadas como bebidas
Classe: 45
Artigos: aduam de arvores naturais,

Requerente: tsintrônio Guinara..
Local: Minas Gerais
Classe . 13
Artigos: Adornos, agulhas, abotoada*
no, alfinetes de gravata, anéis, balagana
braceletes, brincas, contas de metal prea

cioso, e pedra preciosa ou imitaçâo, coa
rentes de metal precioso ou lmtação,
correntes de metal precioso ou imitação,
pedras lapidadas
Classe: 36
Artigo,: .'..,.1salhos, blusas, cal‘ tidos,
calças.
,capas, chapéus, chiste.
las, ch) . -.). . fantasias, fardas, gravatas,
coar" cõe:,. roupas feitas, roupas rara
lenços. iingeries, luvas, meias, meias kt.;nse
feeçaes. roupas feitas, roupas para es.
porte. roupa de baixo
Classe: 44
Artigos: Acendedores de cigarros, "Ia
chimbos, charuto... cigarretras1 cigarros,
cinzeiros, ers as para fumar, fumo. is.
queiros, palha para cigarros, piteiras,
porta-fumo, rapé. tabaco
Classe: 48
Artigos: Aguas de beleza, aparelhos
para barbear. aparelhes para cortar, «ata
dular e setar cabelo. cremes para pele
cortadores de unha. cosméticos. desodo.
rentes, essénc ias perfumadas ,escóvas
toucador, estojos para toucador. lâminas

fibra naturais, grãos de sementeira,
mudas de quaisquer vegetais, plantas,
sementes para plantio
Cirasc: 44
Acendedores de cigarros, caArtigos: Adesivos para vir ação, ar- Artigo:
chimbos,
charutos,
cigarreiras, cigar- para baiba, liqualos e pós para uso .ènt
ruelas para vedação, barracas de camtooN
óleo!, perfumados. sabões p..r.
panha, ce.naletas, cápsulas para ros. cinzeiros, ervas para fumar, fumo.
Inalados
garrafas, cordas, cordões, forros para fumeiros, pala para cigarro, piteiras,
eldsse 50
porta-fumo, rapé, tabaco
vedação, lonas em geral, mangueiras,
Gént'l o ilr atividade• keliers.
a.
Classe: 46
material de vedação em geral, rolhas
ria, houtique
.
em geral, carreias de transmissão Artigos: Alvejantes, anil, tèra pira lusClasse: 32
rtra e polir, detergentes, esponji.s de
Artigos: Álbuns impressos, calendá- aço para polir, fósforos, graxa, lha.,
N9s 5 a 639-a40
rios. catálogos, folhetos impressos, fo- óleos para lasrtar. pós e pomadas par.
lhinhas impressas, jornais, livros, pe- dar e conservar o brilho, preparada,
ças cinematográficas e teatrais, pro- para lavar, lastrar e polir, sabão comum.
gramas de rádio, televisão e Impressaponticeos .sodá cáustica, velas
sa, propaganda e prospectos imprer,..
Case: 47
soe, publicações impressas, revistas
Artigos: Álcool, carburantes, carvão siaImpressas
getal ou na' eral, essências para lubri- Requerente: ['ALISA •- Pecuária. Agri.
Classe: 35
Cultura. Comércio e Indústria S.A.
Artigos: Camurças, estojos de e tPiro ficacão. fluidos combuçtiveis. lubrificang pele, inala% mochilas, palmilhuatcs, para freio, para iluminsaap,
Local: Minas Gerais

PitriCRA

111

Z2 Quatta-ira

•
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Classe: 4
Artigos: Algodão em bruto e em rama;
Cal em bruto ou parcialmente preparado; calcáreos; crinas; cera mineral,
vegetal ou animal em bruto ou parcialmente preparada; cortiça asa- bruto': abras minerais e vegetais eia bruto; geleias em bruto uu parcialmente - preparadas; gorduras em bruto ou parcialMente preparadas; Iates; badeira; bruta
ou parcialmente preparadas; minério
bruto; óleos brutos ou parcialmente
reparados; ossos; palha erabruto ou
parcialmente preparada; pastas brutas
ou parcialmente preparadas; pedras
brutas; pelos de animais em bruto; sais
minerais em bruto; seivas vegetais
Classe: 19
Artigos: Gado asinino; gado bovino:
gado caprino; gado cavalar; gado equino; galináceos vivos: gado muar; gado
ovino; gado suino: gado vacum
Classe: 24
Adôrhos de pano, alaniares,
atacadores, bolsas, bordados, capas para
çaiiveis e para instrumentos musicais,
elásticos, entretelas, fitas, mochilas, palmilhas, rendas, sacolas. vieses
Classe: 26
Artigos: Adõrnos de degraus, dormentes, tampas, tapetes, tubos e vasilhames,
objetos de madeira, osso ou marfim
Classe: 27
Artigos: Balaios, esteiras, rédeas, caixas, cestas, enfeites, maletas, -estojos,
guarnições para móveis, malas, protetõres para cama e mesa, recipientes, re;sesta:lentos sacolas, sacos artigos estes
de palha ou fibra
Classe: 28
Artigos: Borracha artificial ou sintética,
celulóide, cera para indústria, colas industriais, gesso, matéria plástica ou siatépca, óleos para pintura. pós para
moldagem, tintai, vernizes
a:
Classe: 35
Artigos: Camurças, estojos de couro e
qsle, malas, mochilas, palmilhas, pastas,
peles em bruto, peles parcialmente presaradas, peles preparadas, pulseiras, recipientes de pele e couro, sacos de pele
COUTO, saltos solas para calçados, va•
lises vasilhame de couro e pele
Classe: 42
Artigos: Aguardentes, aperitivos, biteer,
cervejas, chopps_conhaques, fernet, genebra, gira graspa, licores, quinados,
rum, •511COS alcóolicos, vinhos. vodlca e
whiaky
Classe: 41
Migas: Alimentação para animais e
para aves; carnes: doces; essências alimentícias: condimentos para alimentos;
farinbw: hortaliças; laticínios: leite; peixes; rações ali:mentidas; rações balamceadas para animais; sal, vegetais;
viveres
Classe 45
Artigos: Mudas de árvores naturais, flomentes para plantio
Classe: 44
Artigos: Acendedores de cigarros, cachimbos, charutos, cigarreiras, cigarros,
cinzeiros, ervas para fumar, fumo, isqueiros, palha para cigarro, piteiras,
porta-fumo, rapé, tabaco
Classe: 50
Gênero de Atividade: Prestação de serVIÇOS agricolas; assistência à pecuária

1

-

Requerente; Correta Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Gênero de Atividade: Venda de titulos,
apólices, boinas; planejamento: turismo;
hotelaria; diversões; clubes

Requerente: Calçados Doublê Ltda.
Local: Sapiranga
Classe: 36
Artigos: Calçados
N•s 830 . 649-650

WILSOR

Recorrente: Correta Ltda.
Loeal: São Paulo
Classe: Nome comercial
N9 830.644

MOTEL CLUBE

juNcrioNrrE
Requerente: Lanchonete Rio Ltda.:
Local: Londrina
Classe: Nome de empresa
1' 830.656

DICOMED — PRODUTO
FARMACÊUTICOS =DAI

N* 830.643

CORRETA LTDA

liãosnm BRASILEIRÀ.
Classe: 42

N9 830.657

Artigos: Aguardentes, ene." aperitivos
alcoólicos, bagaceira, batidas, bitter,

brandy, cervejas. chopps, conhaques,
fernet, genebra, gin, grupa, bidroel alcoólico, kirséh, kummel, licores

ale0611"'

COAN

Gênero de Atividade: Venda de fiado*, cool, essências para refrigerantes, gaapólices, bonue planejamento; turismo; rapa, ginger-ale, groselhas, guaranãs,
hotelaria; diversões; Clubes: incorpora- bidromel como refrigerante, refrescos,

ções; edificações; construções: planeja- aefrigerantes, refrescos em pó, refrescos
mento arquitetônico
em xarope, refrescos líquidos. sodas,
sucos de frutas para bebidas,. saroPaa
N9 830.645
para refrescos

Requerente: Ai:eflua Silva Leal
Local: Santa Catarina
Classe: 41
Artigos: Café torrado e moldo

''•::"‘ • • '41IRre•

com.t o~.—
ecr=na..WL
C EN A Uh Oveffl

quereute: Irmãos Ribeiro Ltda.

Comércio e Indústria
Local: Centralina
Classe: 41
Artigos:. Café

.PASTIFICIO
l'ANDATA L T D A_
Requerente: Pastificio Jandaia Ltda.
Local: Jandaia do Sul
Classe: Nome de empresa
N9 830.652

N9 830.658
FRIGORIFICO CENTR6
• OESTE DO BRASIL s.

a!

Requerente Frigorifico Centro Oeste
do Brasil S.A.

-MADEIRAS

SUL
BRASIL LTDA

Requerente: Madeiras Sul Brasil Ltda.
Local: Londrina
Classe Nome de empresa
N9 830.653

JANDAIA
LAUTO PECAS LTDÀ:
Requerente: Textil -Ladevig S.A.
Local: Santa Catarina
Classe: 36
Artigos: Fraldas

Requerente: Jandaia Auto Peças Ltda.
Local: Jandaia do Sul
Classe: Nome de empresa

N9 830.647

N9 830.654

RIDOSTRIA-BRASIElei

45,

N9 830.651

N9 830.646

1n19 830.641

Piam

Requerente: Dicomed — Produtos
maceuticos Ltda.
- Local: Londrina
Requerente: Wilson 8 Rogério Ltda.
Classe Nome de empresa
Local: BOM Sucesso

nadar alcoólico parati, pipermint.
quinados, rum, sucos alcoólicos, vermutes, vinhos, voara e whisky
Requerente: Motel Clube Sociedade In•
Classe: 43
corporadora Ltda.
Artigos: Aguas gasosas artificiais, águas
Local: Minas Gerais
gasosas naturais, águas. magnesianas
Classe: 50
natural:, bebidas espumantes sem ál-

Café Biguaçu

830.655

RIO LTD"

:iNDOSTRIA BRASILEIRA,"

'PIONEIRO

Piffint - ?retraia, arnamereeã,
ornai= E intraTitra 18.1.

bOUBLE

CORRETA'

e a agricultura: administração de bens;
administração de fazendas, gra njas, sia
tios e Horas

•

No

N9 830.648

N? 830.642 •

res naturais, grão de sementeiras, mudas de quaisquer vegetais, plantas. se-

O°

Janeiro de 1968

•••••n••••-

• IPAI — INSTITUTO
DE PLANEJ
•

AmENLIDA"
AGRO-1NDUSTRIAL

Local: São Paulo
Classe: Nome de Empresa
N" 830.659

LISANE,
-

ItiOSTRIA BRASILEIRi

Requerente: Lauck 6 Cia. Ltda.

Local: Parobé

Classe: 36
Artigos: Calçados
••••••...

N° 830.660'

DyTx
LD
TECIDOS

Requerente: Tecidos Lady Ltda.
Local: Minas Gerais
Nome de Empresa

N9 830.661

SUCATA'-

Indústria e Comércio de
Requerente: PAaSA — Pecuária, AgriBebidas Ltda.
Requerente;
IPA! — Instituto de4ane-1 Requerea;e: Auto Cine
Centenkto
Lcultura, Comércio e Indústria S.A.
Local: Bahia
'lamento Agro-Industrial Ltda.
Limitada
Local: Minas Gerais
Classe: 41
oca:: Londrina
Local: Guanabara
Classes Nome comercial
Artigos: Vinagre
•
Norre de empresa
(
Classes: 41, 42 e 43 --- Titula

ara

te:
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N 830.662

Clame 32

9

g

Requerente: João Gomes Xavier a Cia.
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 2
Artigos: Substancias e preparações químicas usadas na agricultura, horticultura, veterinária e para fins aanitários
N

•(;)-

9 830.667

N9 830.671

Artigos: Jornais, revistas, almanaques,
folhetos, calendários, livros, prospectos
e publicações em geral
Classe: 38
Artigos: Agendas, álbuns, blocos parai
anotações, capas para documentos, car-)
tepes de visitas e comerciais, choques,
duplicatas, envelopes, envélucros, eti-'
quetas, faturas, livros em branco, notas
fiscais e notas promissórias, recibos,
rótulos, sacos e recipientes de papei.'
papelão ou cartolina, papel para enbrulho, aluminizado, almaço, de celulose e encerado
N9

Requerente: Geo Perfuradora S A Ns,
ger:harta e Industris
Local: Bahia
Artigos: Nome camérc,nl

830 668

esirée

L'411112 -10Zr

Requerente: E. Kellner Jóias
Local: Guanabara
Classe: 13
Requerei-1;e: Aguas platina Ltda.
Artigos: Nas e artigos de metais preLocal: Silo Paulo
ciosos e suas imitações; pedras preciosas
Classe: 43
e suas imitações, a saber: abotoaduras,
Artigos: Agua mineral natural
alfinetes de gravata, anéis, berloques,
botões de colarinho, braceletes, brincos,
--N9 830.673-674
broches, correntes, medalhas, pulseiras.
prendedores de gravata, colares, águas
marinhas, ametista, brilhantes, esmeraldas, pérolas naturais e cultivadas, TUbis, safiras, topázios, turmalinas e turquesas lapidadas
'NOVA SALVADO,
Sa 1 vedor-iia
830.669

Requerente: Geo Peifuradora S.A. Iln•
ganharia e Industris

Local: Bahia
Classe: 50
Artigos; Serviços de engenha ria e perfurações
N° 830.680

N9

SEALT ITE

Requerente: Brasileira de Vinhos S.A.
Indústria e Comércio
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Local: Rio Grande do Sul
Classe:, 42
os, chapanha, conhaque.
Vinh
Artigos:
S.A. — Indústria
aguardentes, cervejas, fernet, genebra*. Requerente: Mapesa
e Comércio
ghn, licores, rum, suco de frutas com
Local: São Paulo
álcool, quinados e ulsque
Classe: 6
Artigos: Máquinas de pesar, empacotar
Ws 830.663-666
e acondicionar, automáticas

Requerente: Carlos Vasconcelos, Mala
Local: Balda
Classe: 50
Artigos: Arquitetura, engenharia, construções, planejamentos, investimentos,
distribuição de valõres, publicidades,
promoções, lançamentos, representações
por comissões
Classe:
Titulo

"12

.1.1n114.
N9

N9

Requerente: Geo Perfuradora $ .A. Eu.
ganharia e Industrial
Local: Bahia
Artigos: Serviços de engeuhalia e p?g,
furaçoes
Termos depositados em ti-N-51
let, 830.48,"

830.675'

'

833.670

ez.ot,

Requerente: Companhia de Cimento
Portland Gaúcho
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 15 -,
Artigos: Instalações sanitárias. bebe-1 Requerente: Coàate — Palmolive
douras. bacias, filtros, fôrmas. lavatóCompany
rios, vasilhames; recipientes, e reserva- Local: Nova York,
Estado de Nova
tórios: pedestais, banheiras, pias, vasos
York, E.U.A.
e Wats, talhas e assadeiras
Classe: 48
Classe: 16
Perfumaria, Cosméticos, DenArtigos: Material exclusivamentebae: Artigos:
tifricios, sabonetes e preparados para
construções, a saber: cimento,
ires, argamassas, asfalto, argila, blocos. o cabelo; artigos de toucador e escavas
para pavimett. para os dentes, unhas, cabelo e roupa
placas, chapas e colunas
a saber; cimento,
construções,
para
to
830.672
balaustres. argamassas; asfalto, argila.
blocos placas, chapas e colunas para
pavimentaçao e construçào, caibros,
caixilhos, cal esquadrias, estacas, es- PERFUMAR IA
tuques. estrutura s , forros. grades, janecÂLvAcYLm.
las, ladrilhos, la'es, lambris, macadame,
mármores,
madeira preparada. manilhas.
mositicos, pedregulhos, pisos, portas, Requerente: Walter Alves Brrreto
portões tacos, telhas, .golos, tubos, de
Local: Guanabara
Classe 48 -- Título
uso exclusivo em const ruções. vellesla^
Artigos: — Loção, brilhantina, sais
nas, vigamentos e tintas para paredes,
Aromáticos
muros, portas e Janelas
N9

Requerente: Carlos Vasconcelos Mala
Local: Bahia
Requerente Cas anova Remodelada%t
Classe: 34
Li
mitada
Artigos: Tapetes, cortinas e panos para
Local: Guanabara
th
assoalhos e paredes, linóleos, oleados e
Claase 83
encerados, inclusive para instalações
hospitalares
N9 830.882
N'i 830.676677

P33. & A.

Festival NiCro-nal
do Samba

Requerente: TV Globo Ltda.
Requerente: Pondê Barretto h AssociaLocal: Guanabara
dos S.C.
Classe sg
Local: Bailia
Artigos:
Revistas:
"scripta". "dm"
Clame: 33 — Titulo
programas radloiNicas. Pegas 191199z
Classe: 50
traia e ainernat=Lts, programai
Atividades: Serviços prestados em geral
da
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Classe 10
' para unhas, grampos para cabelos,'
glicerina perfumada para toucador, Arig,gos: Algodão hidrófilo, aparillho
alou& laçaes, pentes para catelo, para transfusão de sangue (equipo
•
sabonetes, talco perfumado plástico), aparelho para injetar soro
perfumes,
(aparôlho plástioo). nesélho Para
Festival dó Samba
coleta de sangue (equipo plagie»,
N9 830.688
luvas cirúrgicas, panos cirúrgleos,
panos higiênicos, preservativos, toalhas higienioas, termômetros clinico,
Requerente: TV alow fada
seringas para Micção (hipodérmicos),
Local: Guanabara
agulhas para injeção (hipodérmicas),
Classe 32
capas para fins higiénicos, de/fanfesArtigos: Revistas: "scripts". 'sbows",
programas radiofônicos, peças teatadores médicos (desinfectante* liquidos), esterilizadores medicinais,
trais e cinematográficas, pregramas,
de televisão
luvraa protetoras, cintas abdominais,
agulhas cirúrgicas, agulhas dentárias,
alavancas para fins cirúrgicos, epliN9 830.684
cantes para., dentistas, ampolas para
Requerente: Irmãos Parah
uso na medicina, aparelhos ocianto16Limitada
gicos, aparelhos de anestesia, &PuleLocal: São Paulo
lhas para desinfecção, infra vermeClames: 23, 36 e 37
lho, para purificar água para exames
Artigos: Titulo de estabelecimento
clinico
N9

830.683

IRFANA
S40 PAULO
CAPITA L

;7•911‘'

frestivald Samba
BiasileirO
ati

Requerente: 'IV taloao Ltda.
Local: Guanabara
Classe le
Revistas: "dcripts'S arnowe",
programas radiofônicos, peças teatrais e cinematográficas, programas
de televisão
N9 830.685

ot%
'IR eq tterente : Mauricio • SI isenbau In.
paeudónimo de Mauricio
enerman
•11
Guanabara
.) • Local:
•
\, Classe 32
,. Artigos: "Programa t adiofónico
e de televisão
'a
N° 830.686
a.
e,

LELEX
IND. BRASILEIRA
-

-.

ars>

ituerente: Bom Rapaz - Indtlatria
ê Comércio de Cosméticos Ltda.
Local: São Paulo
Classe 48
o
Agua para maquilage, spasaltos:
rnia
ce de barbear, batons, brearam, cosméticos, pra!~ para aoPanCelhits, crermos embelezadores,
dentifricios, desodorantes, escovas
dentes e toucador, esmalte
titz unhas, grampos para cabelos,
'glicerina perfumada para o toucador,
§ae,liê, loções, pentes para cabelo,
terfumee, sabonetes, talco perfumado
..----N9 830.687
‘
A BRAÇA-ME'

Ns. 830.689-a91

IRFANA
IND. BRASILEIRA

'
Requerente: Irmãos Parah Naasif
Limitada
Local: São Paulo
Classe 23
Artigos: Algodão, belbutina em peças,
cambraia de linho, casimiras, crepe,
cretone em Peças, damasco de algodão
em peças, flanelas, gazes, gorgorão,
Jersey, lã em peças, musselina, organdi percal, ration, sarja, sedas em
peças, setim, linho em peças
Classe 37
Artigos: Cobertas de mesa, colei:as
da cama, fronhas de algodão e linho,
guardanapos, lençóis, panos adamascados para mesa, panos de prato
e análogos, roupas de muna e mesa,
de algodão, linho ou outro pano
qualquer, toalhas de rosto ou banto
Classe 36
Artigos: Blusas, calções, calças, camisas, capas, cintos, combinações,
gravatas, luvas, amainais", meias,
malhas, pijamas, soutiens, "sweatera"
e vestidos
N9 830.692

Executivo
Requerente: Executivo — Coastutoria
Técnica Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classe 50 •
Ramo de atividade: A sociedade terá
por fim a consultoria técnica no setor
de planejamento e projetos de tõda
a ordem, organização, administração,
serviços correlatos de informação,
encaminhamento da estudos e projetos junto aos órgãos de financiamento, nacionais e estrangeiros, assim
como, elabaraçâo de estudos e peaquisaa de mercado, de desenvolvimento, bem gomo a competente
execução dos mesmos
N9

tanques e cazialetae
Ne. 830.698-899

GRAND PRIXi
[
IND. pRASILEIRA.

&ate

Ns. 830.693-697

GRANDE PREMIO

830.693

I

BRAlilLEIRA

Requerente Joel Guimarães Cunha
Local: Guanabara
Classe 33
Titulo
/49 830.703

IND. BRASILEIRA

.z

1~1: São Peado
' InChistria Brasileira
Ciem 48 .
ticos: Agua pire, maipdlage,
WilbanIlbeff, batom,
eOeméttec0. ~soe pára mRequerente: W. Zeno itr1 er
imou" creram eisbeleisderee,
Material Cirúrgico Ltda.
*Maio
ristes, Sesodorautie,
Local:
1stio Grande do Sul
•
dentas 1 Unica." esmalte
rã

Classe 21
Artigos: Alavancas, amortecedores,
braçadeiras, conexões, cubos, eis"
engates, estribos, freios, guarda-lamas,
molas, painéis, pera-choques, rodai,

Requerente: Projetores Cede
do Brasil ELA.
N9830.5
Local: São Paulo
Classe 8
Artigos: Chaves elétricas, condenamdores, faróis, 'raivais, interruptoras
TI PRA
lâmpadas, projetores, reguladores de
tensão, resistências elétricas e Sualletse
Requerente: Adlerwecke voara
Heinrich Kleyer A. G.
Classe 21
Local: Prancfort/Meno, Rep. Ped. Artigos: Alavancas, amortecedores„
da Alemanha
braçadeiras, conexões, cubos, eia"
engates, estribos, freios, guarda-iamas,
Classe 17/'para-choques, rodas,
Artigos: Almofadas para tintas, &pa- molas, painéis,
tanques e canaleMs
gadores de tinta e lápis, apontadores
para lápis, aparelhos para reproduzir
N9 830.700
ditas e semelhantes, aparelhos duplicadores de manuscritos, aparelhos
duplicadores de desenhos, para escritórios, aquarelas, arquivos, bandejas humedecedoras para copiar
cartas, berço para mata-borrão,
borrachas para apagar tintas, cadernos de mata-borrão, para es
-critóos,ane ctasdeml
precioso e semi-precioso, caixas registradoras de dinheiro, carimbos d
borracha, carimbo manual de relevo
para papel, chapas para • transferir Requerente: Joel Gulinsalies Cunha
desenhos par meio de perfurações,
Local: Guanabara
cofres, copiadores de cartas, craipcs,
Classe 33
compassos para desenhos, escaninhos
Titulo
para papéis, espátulas para cortar
papel, esquadros para desamas, es119 830.701
tojos de tintas de marcação; facas
para "cortar papéis, fichas de cartolina para arquivoe, fichários, fitas
de máquinas de escrever, indicas para
arquivos. giz para desenhos, goma
preparada para papelaria, huraedecedores de stlos para envelopes, Ispis,
lápis de côa lapiseiras de n.etal,
comuns, máquinas de apontar lepis,
máquinas de escrever, máquinas ,de Requerente: Joel Guimarães Cunha
somar e calcular, máquinas perftuaLocal: Guanabara •
doras de cartões, máquinas apagadoClasse 33
ras de cartões, máquinas tubtearloras
Titulo
de cartões marcadores de larros.
móveis de aço para escritórios, multiNo 830702
copiadores, papel carbono, palhetas de
pintor, .pastas de cartolina para ar-'
quine, pegadores de papel, penas de
metal comum, pesos para papéis, pincéis de desenhos e pinturas, prensas
manuais, réguas de madeira e de
metal para escritórios, tábuas para
multiplicação e duplicação, Untas
para escrever, tinteiros, transferidores.

FORTE

Indústria
itoquffirente: Boni Rapaz
• COmileele de Cosméticos Ltda.

' Janeiro de 1968

Requerente: Projetor:* clara
do Brasil S.A.
Local: São Plínio
Clame 8 •
Artigos: Chaves elétricas, COPCP123- Requerente: soei uunnarnas sanha
dores, faróis, fusíveis, interruptores,
Local: Guanabara
lâmpadas, projetores, ragtaadorea (te.
- Classe 33
tensão, resistências eletricae a-voastes
Titulo
'

o
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74° 830.704

4

4es 4 ,# "`"c,`"
.z
„,

1

Ns. 839.705-709

DL

Rtontrentes: Mário Diniz de Araujo
Jrailorv L•vy Ditia ae Araajo
Loca!: Go !nabara
Cliv-s• 48
Perfun g,ri,s, augruetietas, deu•
,fnhcau, tt" , e orepasados pata
o e::beln. Amarei g ? t.of wador e Era
cósias pa"a os d . ntes, unhas, cabeie
C roupa
Clas.,e 44
Ari ieos : 'Crimea man t o fa,t tra do ou
Ari :'o pra fumantes
Cir. , e 93
»aturais
Ar!: or. R-freseos
e a ct.i ;letais u:PWIS corno betadas
C r:ão ineltad . os e-1 oatras eiasse
Cleare 42
Ari" os: Ws:Ca o a l eis:ninas e termui,: mias não i ticardas CIn comas
e a• s?s
C: : 41
oa: Sor, 1 •••• •: as na:aclara-ria
; • . in gra . lientes
e :• ..1i
a!» atas. 1••:. ' • tais aainenticiaa
N" sino ala

'lapa esentriaiks
i

1 •

-

.1-

VI!1/-

REFAL

9

R.a'
F31111

!

,I

RegTente: Cr:aperro eiva de 1 .aticinios, Peiotense Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Casas 41
Arriam: Cacau. kitrs. mantelza, Margarina, queijos, creme de leite,
coalhadas, doc e de leite, Creme
chr.nt 1111

R; qt;

:

1 ts

! !'2U -! '"' •

T
I&T

830.712-735

•
Classe: 15
Claate: 35
Artigos: Artefatos da oercelana, ce- Artigos: Couros e r-ies pecpar s
ramIca. faiança. ho.rro e terreeota, ou não Artefatos de coaras: e ',..... •
louças vidradas nata usu caseira,
Claase. 36
iastalatoaa Artigos: Atile, rie v-siamis r,. . •, .t
ad.:•1,a,..s. fins 81 C : st
aia-fr. : os es.rainica pai:: sorte. niclusive ac e. "i ort •
ild(...11143s e tins artísticos
.):nri"».1.ç. 1,37
Clatte: IG
a Amstruçõe:, Artigos: Aco'ellortrios par.,
ArtI4ost ia. .n%s
.. .,..•,
decorações e ada o ras de prédio
colchas. tlober!Ore... CAI', .( r ,.:,. - ,..
Cirta:, : 17
nhas, gota' ia napoa jo: as 50:31 .' •,
Aril.aaa tialt,i1aos
lençóis. manais aitra calmos, aa: ". ' a
ÇriPS para eseritorias e Caseias')
pratas. panos nata Lar/Irava f aaa .
Clao:::::•• IR
rusio e banho. re;a:lias de , 0 ,
guena 11 : . para ;ano ar, teathie . t ni , a ...• ..
Artigos: Aruias. inanirias
d. eu s: A. Expie•a.t.s. fet..os de
. mict es, io o larnir a.ai psra :tala •.
artificios
e banha. toailiin as . •:: oa o... ta
Clasav.
19
•
Artigo.: Aves e alai; on geral, in- Arti-os: Papot..:!.8:
;.: 1 •;:i
pre:, t •-.1 ,1 .ol
ci l ezive• o bicho da •c.1 • taanark, vie artefatos de 1.: : :ao
vos. bo vi nos. aval r. cria: anos. aaa,alitsse: fai
naceo.s. ovinas r
Arti4.W Artefa•na de laatti-tia
, ;
Claas' 9,1
guta-pereh o
: Arligoks: Arocorasa aulas. eluie de naait..: .0
I taeiloa : fateixas, !lu: ira:lares para bi- Artiara: Móveis de 'vetai, ardi: ali
Requerente: Ultraferti; S. A.
• droartria, pãra -vedas e salva-vida_ madeira. est-cif:trica cai 11:. a Col • ', •• n• N.
Indústria e Comércio de Nialhzantas .Classe. 21
travesseiros e acolchoados te, rit '.)1
Local: São Paaio
Artigos: Veiculem e suas partes
reis e mo(vriiii.s,sepri.141 1 est.r.t•árta
Clesse • 1
integra ntes
Artigos: Substancias e preparações!
Classe: 22
Artlgos: Substaric , as a'ainiaitic:, e
químicas usadas nas indústrias. na Artigo.: Fios de alaodão, tios sinté- seus preparados. ware:bentas eo '..iifotograta e &las aualtsea quimicaia 1 ticos. Cânhamo, iu t :t. iL nylon. fios
mentos, easimeras al iment liaat ••
Substancias e preparet35,,s quitute:as' pia:alceis, fios de a ta:Cose. p ahaa sInClasse: 42
anticanesivas e dnti-oxtdantes ' tette:4,s. fios de seda nal:irai e rayon, Aramas: Aguardento
, ", apatia:ar-. ea.
Clas....e: 3
• para tecelaa".:in, para ourdar, para 003- ter, brandy. conhaatie. e!......ve'a• • ,.
ha,a croché, saneias para bebidas ale• n•)11,:as: : , •... ” 1.
Artigos: Substaniaaa cal:intua. pro- uIra , mtra traaaag,
duais e preparados para seretii usados:
gln, Ileores.( 'teclar, "pancio • '. 1.1"a
Classe: 23
farmacía
na medicina
suco de frutas, com álcool, valha- a:1Artiaoa:
Ale
ao.
alp.ica.
cainham),
t:1 ,,.rane„. ¡lu t a is anti„
Ai . 0.50,..12 Metal
cetim, caalmitas. tazen ....as e teciduz: nados, vinho.;, vinhos es pana a o a
1
vermutes vodca e 1 1 : ,4‘ , ar
d lã, em Peças. jitL., ierreY.
fricções e metal .iaterne, aro atum:-non,
. ; t •• 93
dia
percaltn a raini, atam'
r. seda
Mo. alpaca, •ironze.
chambo.
cobre
yl
Artigos: Aguas 'marrais :I•aba. •,,,••*usa, níquelnatural, tecidos plas I teos. tecidos
estanho.
feiro
sa.s artificiais, achic .. .,o e 0.1,1,;•0n: • :- -.- ia
vinco, metais par , ,„„s.. tojos
„„,. permeáveis, tecidua
pano-eotuo e !¡álcoo
uai ga.:a..i
z. ea # net a j.....
gaa'
st n:
veludos tecidos
;
patroatais acima são em oro
Ira refrarer niit aj. atia SUCO Ai . 1.
Classe:
mente trabalhadas. usados nas ln-:
Site.,.:3. Narolle:.,
eu. Artigos : Alrun'ire'; b).1,••"' te !ecid•,s
dir gtairis, poeendo ir cri
44
cm i. rara 1senhoras Jormts -"'" co"(:6€4,.. ca- I1 Art i gus : Cie Classa•
cla:pris. em folhas. -an
a i rei ais. ein....a
para obteres tas,agoles. em flo e vertes. sia tiras. es- darços,dcriberturas
carietias eara t rara ,,. o.
tampadas, forjados, incdelarto:s lot a cados teca:ias. zebraag. etiatietas. i chimbo.s,
rutos. cigarres. C1,.• a l il titias. .'.11'LN
'atliõe,••• ira
e'l•retelas. fii•Ns•
neados e perfila•tes. sle tscdos
e pura • t2.119 1)e. rama- • 'a
piteiras
man! e. ombreiras. i...,assatannariti. rôlhas ou em
Classe:6
cercia. is • paa as pi 1sooc,:a
e
'elas
alta
,
rc
,
Tidt
r
lrri
indfatraa,'Isa
Máquinas para
P. rogos:
kas tubos de cachimba, ria.' P.i, .•
paia aardlor
testeis . mai:Moas aara nes ilidas
el: n Ss ,,"3
triaia, moia:tinas te pretas.'io. nalque •
Claese• 25
1I -krte os: Amai°. na. laiaa„ anil . aa
rua up•oratriaes, ..tome' raas pari , artt i,os: Apólices,
aclinno.s. ; lavadelia, cera pura ..a.u.i111:s. I.. . . ....
motori,s
, cartões pasta:s. disnaiqs,
o.nhos ar- ! tergentes, esponjas para l'eapiaa o ., Claas-a ustices, decalcomania. esta-u otas. es- i foi os. ia de aço o• no.al3:. par o i ::•.
Artieesr Instrurnel"'e, ta' Precisas) . * tainprs, gravuras flutaa da vidro ['- , çralos, palha cl, atai, preaii eito - .4
instrua-auto cientif.ea. zif ttre!hos de • laicas de ornatos.' geraa‘raalas ¡ma- !polir e limpar inti./. •
oo a :fona o anso comum. irastrume a roa e it parellws .tens. manequins. :11•-;(31zeie . ob
a r)s e ele- ..ualtu ra e eseultara Iralacs parj::et: , je.te.a. sahi.o .s. saia0:1:•,-;,..a, .. 5, i...
didática
s.a parea
fe s e! ar•iii
tric..s paia veiciilo.a. maldas de tad,. earaçaes e para expor:
'
o:Á-) projetes
igos: Alcui.).-11:11:)•:)..,i,n 4-ira não a
esta•o cie. acet:sories
nIJ3r"I);05 eiP •
rnastiantailics de oierasclorzas para Art
hidrocarlarreZo.
gas ru-ala., b. 1 ; , 1)
tratos , Inclusive telt atai. :feno:idas
propattanda
e propalai, g:: 1 - ell;.'..4.". ': t ku.'t; :, ,,
torna&-.1fios, 40i11.1 :'I a parelho,.
quefelLO,
;L:ISOILMO,
:,..• n . r.: 11!10 '1 t:i..1.
Claase.
teiroga...ticos, mawra • sfalae tes. dia. os
Artlaus: Artefatos da '11z:d oira Cá& O les, Rens ecanboistraas 01 •• os lora agra ..ados e `
, ou marfim nãu ale:virias em °Laxas cantes. óleos rt ssouta'a ••• a aval.. „Iça° e ita agi/eram o O
taas.sei
Artigos: 111StrIlM r. OtO3 asieals e ;
amortecedora-. petrt ira: e t r : •.• o' : he
• Classe: 27
suas partes ontegravVes
9.1
!Artigos: Artefatos de palha. ou fibra
Classe 10
Artigo.:
Pernir:sr
111•'1,,
• Clas.se. 29
Inst rumem e s, maga:nas,
Ata n aos
dentliriaios, sabor-a .a.:, e miam:N.0.s
aparelhos e petrechos paat a mechei- Ari i'ms' Espanadores escovas ennums para
o cabelo. enato; de iouradcr e
Ia
redos 1.ési ottras e v ascluhos
na, a arte dentária. a eilargla e a !:ablua
eseovas para os acures, ririas c:.14,higiene. máquinas, apardhos e ins- i
• Classe: 30
!o
e roupa. aparelhos epe. rocha- p •ra
talriç&s hostittala.res. d e s:`Purgo e Artigos: Gdarda-ctauvas guarda-,o
ea
eiro
fins ,snalcaos
bengalas e. 511051 o•trtes integrantes
Classe: 11
Classe: 4')
Classe: 31
Artigos: Ferramenta; de ;,coda espécie Artigos: Baalaintes. barracas de cai.- ! Artigos Jogos de !Cata espz:ele, brni(exceto quando nartea k maquinas', punha, canaletes, cordoalha, cordas. , quedais e passatempos, petrechos' e
ferragens e cutelaria em geral, pc- I correlas de taanaituasào. cobe eturas de
arataca: para fins exclusivamente
quenos artigos ai. egialqaer metal. lonas, fitilhola guarda-sol para praia.'
desportivos
acessórios • '.e matai
g azetas. lonas, "oras para freios 1.11242Classe. 12
N.' 1130.756
mar:notes, rólhas, tampas, tiArtigos: Alfinetes. alfln..tas de segu- guelras,
laudas e valsarias
rança, agulhas ceadas botões col- ras. tampiles,
de vtalaetia
chefe'', dedais, fivelas e fechos cor:11asaa: 32
rediços, garras, grifas ,te arretai para
enfeites, de vestido,. ilh3ses tante- . nAianL
rti aci
lmuIes.Puatieind
uOttes
aa, aninl
uaPriretoessasá:lbuAllot das. rnissanaas. aresiihria
álbuns
Impressos, boletins. cattnagus. folhiClame: 13
jornais, livros impressos. mímiArtigos: Anéis, alianças, apotoaduraa, nhas,
impressas.. eevistas. progi amas raalfinetes de gravatas, argolas bro- cas
diofartdcos, earliotelevisador. peças
ehes, brincos, braceletes, berloques, teatrais e. cinematográficas.
colarea. correntes, nos de ouro e fios mas circen.sea enciclopédias.programiende mata. medalhas pulseiras.
darias, roteinf_ i mpre ssv 3. orpie:,tra
prendedores de gravtas
Milas-2: 33
Classe' 14
Snal de nropaeroada
Art!gc . Vatro COMUM. LaTtl : Or.d0, tia-;
Classe•
ba11.. 0 ., em I ôdas u tintin s e prepa-, A , rig o.s: Cortliaadag.
114
'In sP capa•
tos. a' Iro et Citai oa"a MN/ e'. OS fi nrr P1-20F. encgrados
elos
'i
ndleos,
tridaa h-4 oera-10 aan reais 1 . mera' atea ria, pasagdeira meies oura soaRequerente: tIltraférte L A.
Indústria e Comércio de Pediu:ater
ou compaarja...s :'pec'ais
jaus, pari ••: •. 13:es e tapetes
Local: Báo Paulo
kV,

,e.t A

Janeiro de 1968 375

a ;k1114

3
Preparaok .s fai.maeèutcrot
kl': .30. :11

Kristinus
Tum:roo
KoinmanditeleselLtenaft
Lora!: Muniu. alcotanha
e se. 4 1
Artigos: ..inarroS

376 Quarta-feira 17

DISIO OFICIAL (Seção III)

Janeiro de 1968

.n""*"•!"
.
-

Classes: 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 —
14 — 15 .— 16 — 17 — 18 — 19 — 29
— —22---23-24-25-26, -....4-29-30--31-32-33
— 37_— 28 — 39 —
- aã
—
— 4 — 43 — 44 — 45 -- 46
to — — 49 — O
4..upaganda

•Ns. 830.762-768

7 — —9-10-11-12-13-

Classe: 38
Artigos: Bandejas de papelão, blocos
de papel, cartões comerciais e de visita, cadernos, copos de papel, duplicatas,' envelopes, fichas, embalagens

de papel e papelão, guardanapos de
papel, etiquetas de papel a de papelão, letras de cámko, notas pro-rniasórias, papéis de atida, papéis de oficio, papel almasso, papel de embrulho, papel higiênica, pastas de papelão, ptatinhos de papelão e papel
metálico C.asse: 50
Artigos: Serviços de impressão, de
encacternaçao, serviços graficos, litográficos e ca.A.ograticos. Serviços de
cópias heiicaráficas, fotocópias, "offser e de cópias em microfilme

.etv th;1J.',51

-

•

49009170A aNA14.1944
•

_

Artigos: Bebidos alcoklicas •
fermentadas
Classe: 41
Artigos: Substância. alinunatícias •
seus preparados, Ingredientes de alimentos, essência; , alimentícias
Classe: 46.

Artigos: Velas, fósforos, sabão coRequerente: Carco;orlia i.xeelsior
-; Sociedade Anônima
mum, detergentes, ceras para soalho',
Local: São Paulo
anil, prepel ações químicas para a Casse: 25
lavanderia e artigos • preparações
Ni.
830.772/792
Artigos; Cartazes, croquis, cartões,
paralUnpar, conservar • polir
postais, cartazes e painéis para deClam
e: 47
corações, displays, desenhos, decalcoArtigos: (..ombustíveis, lubrificantes,
mania, fotografias, gravuras, estamgraxas e substâncias • produto. dee-.
pas, letreiros e algarismos para cartinados à iluminação • ao aquecimento
.azes, figuras de ornatos para quaisquer comemorações, cartas geográfiClastkt: 49
cas, imagens e obras de pintura
INDUSTRIA BRASILEIRA
Artigos: Jogos de ôôda a espécie.
e escultura
Brinquedo., e passa-tempos; petrechos
• Clase :2 8 • a
e artigos para fins exclusivamente
Classe: 28
•
Artigos: Embalagens, saquinhos, sa' desportivos
porta-documentos, ca ixas 'para
•
Classes 50
Recuterente: Indútrías Gessy Levar colas,
acondicionamento, guarnições e reArtigos; Marca de serviço.
Sociedade Anõnima,
vestimentos de plástico para objetos,
, Local: São Paulo
Me. 830.793/642
chapas e laminas de material plástiClasse: 46
dor
co,
carteiras,
capas
de
material
plásliquido
- Artigos: Detergente
tico para agendas, colas, pastas adefotolitos, MUSS, estojos e vasilhames
- N8 ,830 '758-781
munam enastrem
sivas, fitas Isolantes, películas virgens,
_•
d ematerial plástico
Classe: 38
Artigos: Bandejas de papelão, blocos
de papel, cartões comerciais e de vi- Requerente: Plásticos Plavinil
sita, cadernos, copos de papel, dupli- - Local estabelecido: São Paulo
catas, envelopes, fichas, embalagens
. Classes 3
upstogam aRASILEIRA
de papel e papelãq, guardanapos de Artigos: Substâncias
químicas, produpapel, etiquetas de papel e de Papelão, tos preparados para
serem usados
letras
de
cambio,
notas
promissórias,
Basworth
do
Requercntz: flarZaiann
na medicina ou na farmácia
papéis de carta, papéis de oficio, paBrasil 8: A. — Engennaria,
Classe: 5
pel almaaso, papel de embrulho, paArquitetara e Construções
pel higiénico, pastas de papelão, pra- Artigos: Metais não trabalhados ou
Local: São Paulo
tinhos de papelão e papel metálico parciahnente trabalhados, usados Inas
Classe: 16 •
'•
Classe: 49
indústrias
7trtigos: Argamassas, locos de cimen- Artigos: Automóveis;
armas de
Classe: 9
to, cal, chapas isolantes, caibros, cai- brinquedo, baralhos, -aviões,
•edira:a SRA411.21914
bolas,
bonecos,
xas •cragua, janelas, estruturas me- jogas de mesa, boliches, jogos e pas- Artigos; Instrumentos musicais • Mas
tálicas para construções, ladrilhos, satempos para armar e formar, figu- partes integrantes
massas para revastiraentos de pare- ras de aves, animais, objetos e pesClasse: 10
des. papel para r.orrar casa, pisos, tl- soas, máscaras, miniaturas de uten- Artigos: Instrumentos, máqUinas, apa—
jo'i os, telhas, tanques de cimento, por- sílios, objetos e coisas, quebra-cabe- relhos e petrechos para medicina, a
Requerente:
Banco do Grand*
e
tas, vitres, vigamento:1, venazianaa
São Paulo S.A.
• . tintas para construções não incluidas ças, serpentinas, confetes e quaisquer arte dentária, a cirurgia e a higiene;
Local estabelecido: São Paulo •
jogos ou artigos de papel Destinados máquinas, aparelhos e instalações hosem outras classes
a jogos, como ~bolas; rifas, lote- pitalares, de expurgo e fins análogos
Classe: 1
' Classe: 25
rias
etc.
e
xadrez
Artigos: Substâncias • preparações
Classe: 13
igva. ApólLes, arthes postais, carClasse:
50
tazes e painéis para decorações, dis- A
Joalheria e artigos de metais
_químicas and-corrosivas • and- rtigos: Serviços 'd eimpressão, de Artilos:
play desenhos, decalcomania, foto- encadernação,
oxidanten
preciosos, semi-precidsos e suas imiserviços
gráfidos,
litografias, gravuras, 'figuras de ornatos, gráficos e cartográficos. Serviços de tações, usados como adornos; pedras
" Classe: 2
oh !as dC. pintura e escultura, destamhellográficas, fotocópias, °off- preciosas trabalhadas e imas imitações Artigos: Substâncias • preparações
pas. ietreiro.s, algarismos para carta- cópias
químicas usadas na agricultura, na
Classe: 15 •
zes, quadros, projetos, planetas, ma- set" e de cópias em- microfilme Artigos: Artafatos
de porcelana, ce- horticultura, na veterinária e para
quetas, mostruários arttstacos e moslis. 830.768-771
râmica, faiança, barro e terracota, loul
fins sanitários
truários de mercadorias para
Classe: 3
ças vidradas para uso caseiro, adorrropaganda
•
.
classe: 38
•
Artigos: Substância, químicas, pronos fins attisticos • instalaças
.
CI
21.1
0
.
1
•
Arligos: Bandejas de papelão, blocos
nitirias; arte:fatos
para dutos • preparados para serena asaAraeiiiitira. uso caseiro, adornos •e.erâmica
de papeLcartões Comerciais e de vi- Indaist
fine artísticos
dos na medicina ou na farmácia
sita. cadernos, copos de papel, du.•
Classe:
18
Classe: 4
pifastes, envelopes, fichas, embala- Requerente: Cartográfica ltxcelsior Artigos: Armas, munições de guerra
Sociedade Anônima
Artigos:
Substância.
de origem aná.
gens de papel e papelão, guardanapos
• • caça; explosivos, fogos de
Local; São Paulo
de papel, etiquetas de papel e papemal, vegetal ou mineral, em bruta
•
artifícios
lão, letras de câmbio, notas promisou parcialmente preparadas
Classe: 25
Classe: 20
sórias ,papéis de rta, papéis de ofi- Artigos: Cartazes,
cartões, Artigos: Patreebos
Class*: 5
navais
•
aeronáucio, papel almasso, papel de embru- postais, eartar;eá e croquis,
painéis para de- ticos, salva-vidas, ancoram, cintos de Artigos: Metais
não trabalhados ou
lho, papel higiénicos, pastas de pape- corações, displays, desenhos,
decalcolao e pratinhos de papelão
natação e proteção, bóias, para-quedas parcialmente trabalhado., usados na*
estamgravuras,
manias,
fotografias,
Classe: 50
Indústrias
Classe: 21 -• Artigos: Compra a. venda de Imóveis, pas, letreiros e algarismos P ara car -tazes,figurdonpaqisArtigos:
Veículos
e
suas
partes
•
Classe:
- achninistratão, engenharia, terraple- quer comemorações, cartas geográfiIntegrantes
Artigos: ' Máquinas para indústria.
nagexa, loteamentos, construções, pae obras de pintura
Classe: 26
vimentação, arruamentos, arquitetura, cas, •Imagens
%ateis, máquinas para fina induz•
e
escultura
Artigos;
Adefatos
de
,
madeira,
0940
planejamentos e empreendimentos
triala, máquinas de precisão, máquis
ou
marfim
nn•••n•••n
Classe: 28
nas operatrizes, motores • peças para
Classes 27
Artigos: Embalagens, saquinhos, saco139 830.767
motores
•
las, porta documentos, caixas para Artigos: Artefatos de palha ou 'libra
Classe;
7
acondicionamento, guarnições e revesClasse: 30
Artigos:
Máquinas
de
agricultura
ti ems oteádsoilntcp mhr atao num Artigos:. Guarda-chuavas, guard‘ horticultura e suas partes integrantes,e
.CARTOOltiglek
timentos de plástico para, objetos,
sóis, bengalas e suas parte.
grandes instrumento, agrícolas, toam:chapas e, lâminas de material plásti• • integrantes
sive tratona
co, carteiras, capas "ds material plás•
Classe:
32
paatss adeClasse: g
para alandas,
Requerente: Cartográfica Excelsior tico
vir-, l'•- rti:70s ; Agendas, álbuns impressos, Artigos: ;Instrumentos de precisão,
alvas,
Sociedade Anônima
vgigeng,
e
fetc31ate,vírlos ,aPoatilas,
científico, aparelhos de
Local: São- PAUlo
calendári)s, :diálogos, ondeio- Instrumento
ppietC0
lhamas ue
uso comum, instrumentos e aparelhor
NO= de emprêsa
.
-

Aleeffin

pedia; folheto., folhinha; lome‘a
livro impressos, músicas itnpressa;
revistas • roteiro. impresso; orqueairas, peças teatral. • einetnatográfip
cai, programas circenses, •radiofinicoo
e rádio-televisionado.
Classe: 42

r•»•);01

•

.
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Classe: 25
didáticos, aparelhos aletr8nicos
elétricos para veículos, moldes de Artigos: Imagens • gravuras, estáMda a espécie, acessórios de apare- tuas, estatuetas, estampas, manequins
e análogos. Quaisquer obras de pinlhos elétricos (inclusive válvulas,
tura e escultura
padas, tomadas, fios ,soquetes), apa-

relhos fotográficos, máquinas falantes, discos gravados e filmes revelados
Classe: 9
Artigos: Instrumentos musicais e 'suas
partes integrantes
Classe: 10
Artigos: Instrumentos, máquinas, aparelhos e petrechos para a medicina,
a arte dentária, a cirurgia e a higiene, máquinas, aparelhos e instalações
hospitalares, de expurgo e fins
análogos
Classe: 11
Artigos: Ferramentas de tida a espécie (exceto quando partes de máquinas), ferragens e cutelaria em geral, pequenos artigos de qualquer metal, acessórios de metal
Classe:. 12
Artigos: Botões e alfinetes comuns,
fechos corrediços e demais Miudezas
de armarinho
Classe: 13
Artigos: Joalheria e artigos de metais preciosos, semi-preciosos e suas
imitações, usados como adornos, (pedras preciosas e suas imitações)
Classe: 14
Artigos: Vidro comum, laminado,
trabalhado em tódas as formas e prepares, vidro cristal para todo. os
fins, vidro industrial com telas de
metal ou composições especiais
Classe: 15
Artigos: Artefatos de porcelana, cerâmica, faiança, barro e ten-acota,
louças vidradas para uso caseiro, adornos, fins artísticos e instalações sanitárias, artefatos de cerâmica para
uso caseiro, adornos o fins artísticos
Classe: 16
Artigos: Materiais para construções,
decorações e adornos de prédios
Clesse: 17
Artigos: Artigos. máquinas e Insta'ações para escritório e desenho
Classe: 18
Artigos: Armas, munições de guerra
e caça. Explosivos, fogos de

Classe: 31
Artigos: Tendas, lonas, correias de
transmissão de Vida espécie, cordoalha
e barbante, material de vedação e
mangueira
Classe: 32
Artigos: Agencias, álbuns impressos,
almanaques, anuários, apostilas, boletins, calendários, catálogos, enciclopédias, folhetos, folhinhas, jornais, livros impressos, músicas Impressas, revistas e roteiros impressos. Orquestras, peças teatrais e cinematográficas, programas circenses, radiofónicos
e rádio-televisionados
Classe: 34
Artigos: Tapetes, cortinas e panos
de assoalhas e paredes, linóleos e en-

feito, gaaolina, graxas lubrificantes,
óleos combustíveis, óleos Lbrificantas, óleos destinados à iluminação •
ao aquecimento, óleo pare amortecedores, petróleos e qu—ozene
Classe: 48
Artigon Perfumarias, cosmaicos, dentifrícios, sabonetes e preparadcs para
o cabelo Artigos de toucador e escivas para os dentes, unhas, cabelo
e roupa, aparelhos e petrechos para
cabelereil a
Classe: 49
Artigos: Jogos de tada a espécie,
brinquedos e passatempos, petrechos e
artigos para fine exclusivamente
desportivos
Classe: 50
Artigos: Marca de serviços
N.° 830.843

cerados, Inclusive para instalações
hospitalares
Local estabelecido: São Paulo
Classe: 35
Artigos: Couros e peles preparados ou
não. Artefatos de couros e peles
Classe: 30
Artigos: Guarda-chuvas, bengalas e
suas partes integrantes
Classe: 36
Artigos de vestuário, de tida sorte,

Artigos: Roupa de mesa, inclusive cobertores, toalhas de uso pessoal, panos de prato e análogos
Classe: 38
Artigos: Papéis, impressos em geral
e artefatos de papel e papelão
Classe: 39
Artigos: Artefatos de borracha e de
guta-percha
Classe: 40
Artigos: Móveis de metal, vidro ou
madeira, estofados ou tilo. Colchões,
travesseiros • acolchoados para móveia • móveis para escritórios
Classe: 41
Artigos: Substancias alimentícias •

tural • outra& fibras

,009
teou.s.ÇOP'

Requerent : 1 . .ca de Serras
Saturnino S . A.
Local estabelecido: São Paulo
Classe: 11
Artigos: Serras, serrotes. faca,., lá.

NP 830.847

SASTA

aAC otiyi.o•CAMTAL.
Requerente: Banco do Grana.
São Paulo .A.
Local estabelecido: São Paulo
Classe: 33
Inelgnia de Comércio

DL° 830.844

Requerente: Sasta S.A. — Serviços
Técnicos Administrativos
Local estabelecido: São Paulo
Classe: 50
Art igos: Prestação de serviços juridis
cos e contábeis, perícias técnico-cona
tabela; planejamentos de organizações
comerciais e industriais; pesquisas de
mercado, revisões, administração •

comércio de imóveis, representaça•
por conta própria ou de terceiros. ex.
tan gível a atividade afins e conexa*
NP 830.847

alte

40‘9

seus preparados. Ingredientes de alimentos, essências alimentícias
Classe: 42
Artigos: Aguardentes, aperitivos, hW/
ter, brandy, conhaque, cervejas, es
sências para bebidas alcoólicas, fernet, gim, licores, nectar, punch, rum,
suco de frutas com álcool, vinhos, vi-

Requerente: Banco do Giaride
São Paulo S.A.
Local estabelecido: São Pado
/gome de Emprasa
14.0 830.843

chimbos, carteiras para fumos, charutos, cigarros, fumos em fõlha ou em
em corda, cigarrilhas, filtros para piteiras e para cigarros, isqueiros, piteiras, tubos de cachimbo, rapé,
tabacos
Classe: 45
Artigos: Plantas, sementes e mudas
para a agricultura, a horticultura e a

Wquerentt : Banco do Comercio 3
Indústria de Sio Paulo S A .
Local estabelecido: São Paulo
Classe: 33
Titulo de Edifício

Artigos: Tecidos para confecções em
floricultura. Fiares naturais
wOO STMA 555Smeou
geral, para tapeçarias • para artigos
Classe:
50
de cama e mesa: Algodão, alcapa,
canhono, cetim, caroa, casimiras, Artigos: Ops.rações bancárias em gode vaiares, crédito, fi- Requereate: Lustres Dominaste Ltda.
fazendas • tecido . de lã em peças, rai, corretora
nanciamento e investimento

juta, jersey, linho, nylen, remi, rayon,
eada natural, tecitle g plásticos, tecidos
Impermeáveis, e tecidos de pano
couro, veludos, fies &cri; ie. e., 1 tecidos
sintáicus
Classe: 24
Artigos: Artefatos de algodão, nylon,
plásticos, canhamo, caroá, juta, li, linho, paco-paco, remi, rayon, sada na-

N.° 830 . s 16

minas para ferramentas, limas, nro
valhas, brocas, ponteiras, tallta.leirota
e raspilhaa para marcineirot

inclusive de esporte e para crianças
Classe: 37

artifícios
nhos quinados, vinhow espumantes,
vermutes, vodca e uísque
Classe: 19
Classe: 43
vivos,
inclusive
Artigos: Animais
aves, ovos em grani, inclusive do bi- Artigos: Aguas minerais, águas granem artificiais, bebidas espumantes sem
cho da seda
álcool, guaraná, gasosa, essências para
ClassE .: 20
refrigerantes, soda, suco de frutas, sifões, xaropes
Artigos: Petrechos navais e aeronáuClasse: 44
ticos, (salva-vidas. ,ncoras, cintos de
Artigos: Cigarreiras, cinzeiros, canatação, bóias, pára-quedas)
Class e : 21
Artigos: Veículos e suas partes integrantes, exceto máquinas agrícolas
Classe. : 22
Artigos: Fios e linhas de tida a
espÉcie
Classe: 23

Janeiro e,a
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Classe: 46
Artigos: Velas, fósforos, sabáo comum, detergentes, ceras para soalhos, anil, preparações qtéraicas para
a lavanderia e artigos e preparações
para limpar, conservar e polir
Classe: 47
Artigos: Álcool motor, carvão a gás
hidrocarboreto, gás metano, buten° e

Local estabelecido: São Paulo
Classe: 8

Artigo,: Abat-jours, arandelas, chaves
elétricas, conduitea, fios elétricos, Interruptores, isoladores, nlafounier, rea-

tores para luz fluorescente, resistências elétricas, lampiões, lustres, pedestais, bicheiros, loquetes, starts,
lâmpadas, tomadas, quebra-luzes e
propano, gás engarrafado, gás liguecandelabros

N.' 830 . 849

PALITARIA ULTRAMAR
.MARQUEZINHO

Sia-o Paulo—Capital

Requerente: Slha is Cia, Ltda.,
Local ;tabeleddo: São Panas
Classes: 8 — 26 — 27
Titulo de getabeledmente j
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it9 830.856

lee 830.850

.
830.860

Janeiro de 1968
N,

4}80.868

_

SOLHA & CIA LTDA.
Requerente: Solha a. Cia. Ltda.
Estabelecido em: Sdo Paulo
Nome 'de Empresa

149 830.851

rzsptra IE
quatIale uns
O MELHOR
•
;Requerente: Minera S.A. Indústria e Comércio
Ektabelecido em: S4o Paúlo
Classe: - 8
— agressão de Propaganda
h19 8$9.852/153

IMAS INWSTRIA
CONFECÇÕES 18 ROUPAS
PARA CRIANÇAS LTDA.

sOCIEZADE CIVIL - LTDA.

Requerente: DO-3 Sociedade Civil
Ltda.
Requerente: Mas Incelstria e ConEstabelecido em: São Paulo
fecções de Retipit% para Crianças
•Nome _Civil
- Ltda.
149 830.861
- Estabelecido em: São Paulo. Nome de Empresa
149 830.1i31

uerente: Contalegal Corittbilidit- s)
de e Legalizações Ltda. •
Requerente: Bracco Indústria CmiLocal: GB.
mies
Clakse: 50
Itália
Artigos: Legalização de Sociedades,
Classe: 3
.1:1145111iA,
Artigos: um -produto_ farmacêutico auditoria juridica, fiscal. e contai:dl,
planejamento, revisão e racionalizaN9 830.865
ção de processos de contabilidade
Requerente: ferrara Societá Per
269 830.867
Adorai Esercizi° Fahrichi Automobili
Come

•Estabekreado em: Modena — Itália
Classe: 21.
bicicletas, caAutmzeivets,
Artigos:
•
minhões, camionetas, carros ambulantes, carros elevadores, carros
wapostaLa mamem
brigadores, carrocer1a4, carros trainiidiir-iit- Bra—
sile-Ça" •
tores, direção, lanchas, boiotas molas,
motocicletas, freios, rodas pau, veíRequerente: L.B.M.
-Lairdnieão culos, fronteiras para *ceceios, amor- Requerente: Bracco.Indústria CidBrantleira de Metais Ltda.
_ mica S.p.A.
Requerente: Indústria Farmacêutica -•
tecedores. breques e pau-alowell
Utabelee.ido era: 35,8 Pauto
• Local: 3811ão —
•
Orthos Ltda.
N/
830.058
Classe: 5•
Local: OB.
,
Classe: 3
- Artigos:- Vetai 'brandi, metais
um
produto
farmacêutico
:
•
_
Classe:
Artigos
fricções
metei patente,'o,
e metal
Produto:
leipecialidade
farmacêutica
•
149
830,863
nio, alpera, toma, Camba, cobre,
Indicada no tratamento da gripe a
estanho. ferro - gusa; 1quel, lat"
suas raantfestaçõea •
Éreo, metais 'pe.21, Mega; Utile RB
et9 130.868
nu-tais acima são em bruto ou par• •W
v • np. •11• •• IrIr 1,1, 1,• IP,q ,rNi'• IXTVV• ••V • • •
cialmente trabalhados _usados nas
I,
'
indústrias, podendo ser em berras,
em chapas. em folhas, em massa, em
lingotes, em fio -e vergas; em tiras;
estampados, forjados, modelados, torneadca, perfilados e eletrodos
It4C43TRIA GRAsILEIR A
•Requerente: SOC1L Pró-Pedraria
Classe: 11
S. A.
Artigos: Assadeiras, baterista de co• Local: São Paulo 'zinha, bules, beedas, baldes, bonde-,
•
Classes: 2, 4, '1, 19, 32, 33, 41 e 45
,as. caçarola*. ~chia, caixas para Requerente: Cerfublea Weies
S.A.
Sinas 'd ePropaganda
acondicionamente de alimentos, dezEstabelecido em: São Paulo
caacador de batatas
de legurnes.1
279, 830.864,865
esptunadeiras, marmitas, pratos. pa •
Coage: 13
iiteirm raladores de qual°, rviços Artigos: Artefatos da porcelana, ceem metal para chã e cat& talheres ~doa, faiança, barro e terrenota,
é setsiltearita
louças vidradas para Uso caseiro,
adornos. e fins artísticas, artefatos de
N9 830.8547----:"
cerâmica para uso caseiro, alguidares, bules„. bebedouros, bontbonieres,
bandejas.. copos. _centro de mesa,
SAPÓL10 warum Ama pr
et os, porta-jóias ietleittleiras, fruteiA MANEIRA MAIS BARATA ras, jardineiras, otptilas para lustres
Requerente: a Baby Gane Comére para abati-Jour*. lieareiros, .tigelas,
cio a Indústria de Refrigerardes •
18 LIMPAR
vasca travessas, serelOs para reSorvetes Leves Ltda.
tmems, mrdçca para jantar e
Local: Ci/3.
serviços
para
chã
•Requerente: Cia. de Produtos gutClasse: 43
141 830.850
micos %Mica, Belém
Artigos: Refrigerantes e sorvetes
Estabelecido em: São Paulo
• levas
Clame: 45.
N9 830.869
•
ExpresE!'. a de _ rtopuganes
•• •
P1131[1E088
s
• N9 830.855
,Requerente: Cia, Ftrro Brasileiro
Local: OB.
BAR • CISNE MORRIA E
Requerente: Benjamin Prentingir
PRINCIPAL 10 TATti4PE
•
Classe: 3
Estabelecido em: São Paulo
COMERCIO
DE REFRIGERANTE .1
lietalis não trabalhados ou
Oleai*: 30 — Artigos:
parcialmente
trabalhados,
medos
E SORVETE LEIO ODA.
Requerente; Churrascaria T`Prir.cipal Artigos: Administração, arruamentos,
• .• nas indústrias
do Tatsuapé" Ltda.
arquitetura, construções, corretagens;
Classe: 41
empreendimentos, engenharia, ManClame* 28comer"Bak• Artigos: Bolinhos, croquetes, chur- damentos; Investimentos, inearnora- Artigos: Artefatos e produtos acaba- Requerente:
f. &ascos, ousem, coxinhas, carnes. em- e5es e 1n-eiveis em geral. lotearnentee, dos de origem animal, vegetai e mi- do e Indústria e Refriaerantes e
Sorvetes Leves Ltda.
linear, omeletes, /m- terraplanagem, tgatielaraentoo, pave. neral não incluídos. em cutrm clas' ,padas,
gf& piaras, salsichas, san.dulehes,
Incitação, urbanização. participa-. ses, Artefatos e substancias guindLocal: OB.
saladas, peixes e doces
.
lffies e planificação
em não incitildos em entrai clames
'Nome Camerciel

GRIPAAt -C

• .‘

4.

,
,r v, •
• • Ir
, • • '1
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‘INDtvSTRI A BR A SI LEIR A

lilaquerentc: ABACO Armstet
Znp:enharbt e Comércio Ltda.
Local: GB.
Classe:
Artigos da classe
Classe: 18
Artigos da classe
Classe: 25
Artigos da classe
No 420.873

.N! 830.8;')

1
1

SSO.R81

CUBE
iNDuSTRIA IMAS:LEIRA

Reouerente: -Cansa . - (Jona! osa
Inibe :S. A.

Local: Cite..uabara
Classe: 50
Artigos da classe.
GIINGM

No 830.str,

Requerente: -Bramias" -- Mercantil.
Flxportadora e Importadora lida.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Frutas e legumes kin conserva, enlatados ou envasados em

vasilhames de vidro, inclusive palmitos e azettotias.
--- -

Números 830.852-887

Requerente: Serviços kbpecializados
de Imunização Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 50
8erT190e especializados de imunização
em geral.
Bequerente: ARACO Arqultatura,
flutenhana e Comércio Ltda.
NQ 830.878
Local: Guanabara
Classes: 8, 18, 25 e 50
Sinal de Propaganda
•

830.874

1(.7,59

"manam.

83e. r79,872

ÁBACO

..aneiro

[

IND. BRASILEIRA

Rtsalerente: Artefatos de Motal
Ancora Ltda.

Requerente: APEO
fdoetação de
Poupança. IirarXimo da GuaLocal: Guanabara
Classe: 50
Serviços: Operações ode poupança e
empristimo, de acardo com as disposições legais correspondentes.

Local: São Paulo
Requerente: s Brasmar" Classe: 16
Pzportadora e Importadora Ltda.
Artigos: Tintas.
¡Locai: São Paulo
Classe: 14
N o 830.1199
Artigos: Vidro comum, lataanado,
trabalha cko em todas as sua* formas
e pre • vidro cristal para todos os
fins, vid • industrial com telas de
metal ou ...posições especiais, aquários, eiras, bandejas, cubetas,
cadinhos, almofarizes, cântaros, cálices, copos, espelhas, frascos, fôrmas
para doces fôrmas para lesmo, garraias, garrafões, globos, jarros, jardineiraás, mantegueiras, pratos, pires,
potes, paliteiros. pedestais, saladeiras,
serviços para refrescos, saleiros, tuibos. travessas e tijelas.
Classe: 38
Artigos: Timbre da requerente a ser
usado em prestação de seaviços papas
de contabilidade, papéis de correspondência, contratos, cheques, debêntures, notas de embarque, faturas, recibos, puplicatas, letras de câmbio,
notas promissórias vais, guias. notas
de vendas notas fiscais, apólices, pro- Requerente: Interestabella A.G..
jetos e planejamentos.
Local: Suíça (Chur)
Classe 41
Classe: 28
Artigos: Amido, azeites comestivtis, Artigos: Recepientes
em geral e, ela
azeitonas, avela. açúcar. balas, bom- particular, barris e garrafas,
de ma-•
bons, biscoitos, bolachas, banha, baterial plástico.
calhau, baunilha, caramelos, chocolates, cacau, confeitos, condimentos
N o 830.890
para alimentos e colorantes, canela,
cravo, carnes fresca, salgada, séca,
embutida ou enlatada, café. chá, cereais, leite 'ia natura", em p6 ou
condensado, eatigica, colorau, doces
t*. •
.-N
simples ou compostos, frutas frescas.
secas, em massa ou em conserva,
enlatadas em calda, eir. composta
ou em geléia, essências vegetais, fa005:(\
rinhas alimentícias, inclusive de hanana. féculas, flocos, frutas cristall ..fadas. farelo. fermento, erva-doce.
'ó 40° 4.‘ #
esva-mats. legumes em conserva ou
não., molhos, mostarda, massa de
teinate m all tuisa margarina. mel,
Sandoz Brasil 8. a. •Nà.)
•
•
eatilesSitsls. pichles, peixes em
A»ti.lbs Produts
o Quizilam e ,Pconserva ou sèeo pimentas e pirtienVarmaceuticos.
tõe , frescos, em pó ou enlatados
Local: São Paulo
(il)CliCS
1,11 ç acis de tomates e de
Expressão.
(USW:

staruNfia

Ni:meros $30.879-880
INnfrsTRIA BRASILEIRA

Req11( • 1 Vb; e

: A stei Ases.sóres Técnicos
Ltsla
Local: Guanabara
Classe! 80
Artigos da classe.

0000 (-)

B IA SMONTE

e,ii.s..la

MAX -TIN

BRASMAR

APEG

Requerente: Britsinunie ' .- Expar adora e Importadora Ltda.
Local: São Panulo
Classe: 45
Classes 1 - 2 •-- 3 - 4 -- 5 - 6 7 - 8 -- 9 -- 10 - II -- 12 - 13 14 - 15 - Is -17 .- 18 - 19 20 - 21 - 22 - 23 --- 24 - 25 26- 27- 28 -- 29 - 30 - 31 42 - 33 - 34 - 3s - • :is - 37 1 38 • 39 - 40 - 41 - 42 -- 43 nele ti! Ut
: "CUM he . CODbt j • u* ora
,44
iS --• 4‘i - 47 - P . - - .0 Imbé S. A.
st, • Sinal ds r...,,n, •!, 'Uh,
Local: Guanabara
' Aniso... murta ,. s , em,ntes para
(lusa: 50
jeultura. horts•aea s , t ;., 11:s . tetSs. n ;)
eirw de Propaganda
tisrss.

frutas. so p a, (,:lss.c1.3. tase
sárna.as. !suciais. t•
pass.tos en: es.sel‘a 1 et sost
Issst •s
Artigos :
o. usa . o'
i. a
t ivos, bassutiras, 'os
bifes, cathata, ee ...e. a:. esiras
nhaque, exalo de insh tri o nss. .
us o nct., gencesa. titssib!ria
c. k. Sumas , ' licore . .s..rassuinhos, nem!. pas . rtniat .1.
clic:: juin. sties de trusts csn,
aksse
alcoólico, vitillos.
champanha e vinho e-plasmo .
Clsss : 43
;
Arti g os: Aguas sasusis.
sais, ca'slo de cana. guaraná a. .
jada, limonada. relrescos .te
go, manga. maçã. pura, pSssesos
gerina. jaouticaba, abacaxi, gros. !st,
framboe: a, tamarindo, solida ali
doias carambola. ouro. Linnaaa, •tca,
uva. uvaia, ettqui. eambuel camSte á
e ligo.
Classes: 1 ••- 2 - 3 - - 4 -- -•
7 - 8 9 - 10 - 11 -•- 12 - 13
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
26 - 27 - 28 - 29 - 30 -- 31
32 - 33 - 34 - 35 - 88 - 37
38 -39-40-41 -42-43
44 - 45 - 46 -- 37 - 48 -49
50 - Mii kat de Propaganda
--N°-P.30.
888

1

39 830.891

Classes 3
*Artigo: Uns produto farmacêutico
Andicado como tônico neuromuscular.
N9 830.895

o

119 830.898

830.903

!I NB AP ÈL,
Requerente: inaustrla agacenSe de

SOBRALIT

1.

Janeiro de 111 1.061: n .
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Peles S. A.
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 35
INDÚSTRIA BROM
Artigos: Couros e peles e seus artefatos; Bcdsas, camurças, valises, ascolas, ma:as, peles em geral, anuloRequerente: SOBRALIT — Socie- Pes, estojos, porta-blocos, porta-n!Brasileira
de
Iluminação
dade
quais, porta-notas, carteiras e pastas
Técnica Ltda.
de 0=0.
Local: Guanabara
N9 830.900
Classe: 8
Artigos Letreiros luminosos
Requerente Quiedca industrial de Tio,
tas da Guanabara Ltda.
N9 830.898
Local:. Guanabara
../www*

Requerente: Satidos Brasil S. A. —
Anilina.% Produtos Químicos e
Farmacêuticos.
•
Local: São Paulo
Classe: 3 — Expressão.

DENISE '

Números 830.892-893

ARI

Classe: 28
Artigos: Colas industriais, ceras, goma
preparadas, parafinas, resinas e rabi
aóides
410.1111•1111111

N' 830.905
Requerente: Tecelagem Passamanaria
N. S.. Aparedd4 Ltda.
Local: Minas Gerais
Classe: 36
Requerente: 'DENISE — Indústria'
e Comércio de Artefatos le Couro e Artigos: Calcinhas, biquines, blusões,
suéter, pulover, camisetas, casacos.
Plásticos Limitais.
Local: Guanatara
maiôs, vestidos, aborta, slaks, mantas
meias, roupa branca de uso pessoal,
Classe: 35
bagada e modeiadores
Requerente: João GOrdes Xavier 8 Os.
Artigos: Agasalhos, anáguas avenLimitada
tais, baby-dols. DeM1, 10.34, blusas,
blusões, boinas, bolares, bonés, ca.sheN9 830;901
Local: São Paulo
cole, cache-es calças. calcinhas,
Classe 3
calções, inclusive para esporte, camiArtigo:
ibn
produto
farmacêutico kr,
sas, camisolas, camisetas, capas, cadkado
como
&lutara
sacacas, casacos, ceroUlas, chamo,
chapéus, chuteiras, cintas cintos, calNo 830.906
emas, CasACC4, ceroulas, abale
echarpes, estolas fardamentos, fraldas, galochas, gravatas, lenços, ligas,
luvas, meias, paletós, pegnoirs, pijamas, pulôveres, robes de chambre, Requerentes João Marrrido Amarante ,
roupões de banho. salari, sandálias
Gomes Leite
anatos, abortes, soutiens, suspensórios,
Local: Guanabara •
túnicas, uniformes, vestidos e véus.
Classe: 50

•

INDÚSTRIA BRASILEIRA

'DIIDRORENa

indústria Braandra

TEKLA

• DOSUMICINÃ

Requereste: Editéra Abril Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 32
Serviço': Produção de filmes cinemaAdiam: Albuns, almanaques, anuáN9 830.897
tográficos revelados, a sua distribuirios, boletins, catálogos, folhetos, jorção, exibição, locação; prestação de sernais, lios, obras em fascículos, érviços tê:micos ananatogrãEicas
gãos de pubilicadede, peças cinemaMARIO DE ARTE
'.tográficas. Peças teatrais. pertilicos.
N9 830.902
programas circenses, programas de
VISUAL DO BRASIL
'rádio, Programas de teleisão e revistas.
•
game: 38
Clube doe Diretores de
tArtigos: Ações, agendas, anúncios itequerente:
Arte do Brasil —
Impressas, cadernos escolares, carLocal: Guanabara
tões comerciais, cartões de visits. cheClasse: 32
gues, cupões, debêntures, duplkatas,
Um periodlco.
envelopes, faturas, folhinhas, letras genn••
de clunbio. livros em branco, notas
N9 830.899
fiscais notas promissórias papéis de
çorrespondencit, P assagens. Propaganda em geral, publicidade em geral
e recibos.
Nr9 830.894

Requerente João Gomes Xavier 8 Cl.,
Limitada
Local: São Paulo
Ouses 3

Artigo: Um produto farmacêutico In.
&cada como antibiótico .
••

N'

830.907

UNAMICINk.
Requerente: joão Gomes Xavier 8 Cia.
Limitada
Local: São'copio
Classe: 3
Artigo: Um produto farmacêutico to.
dicado como antibiótico
830.908

'UNICETIN'
Requere:ata João Mão Parreira Indústria e Comércio
Local: Maranhão
Requerade João Gomes Xavier 8 CM.
- Classe: 41
Limitada
Artigos: Doces em geraL balai, bomLocal: São Paulo
bons, chocolates e drupa
Classe: 3
No 830.904
Artigo: Um produto fumada:fico kr
dicado como antibiótico
n•••nnn

BONACILIN

Requerente: Laboreitedlos alva
,Aranio-Itoussel S. A.
. Zesl,' ousubara

t,

Rabada Beverly Ltda.
Requerente: João Gomes Xavier ' aa.
Local: lhanas Gerais
Classe 38
Limitada
Artigos: Malharia em geral, a sabes:
Local: São Paulo
Meias, blusões, casacos, camisetas,
Classe 3
calpulóver, suéteres, vestidos, cala,
ções, males Glacies eeharpes. mantas, Artiip Uni produto Enrimarei:tico indidicacto como diurético .
mantilhas s foz:juntos de malha.

No 830.909

Ã-CUCRIN
Requerente: Laboratórios Biostintética
Sociedade Anónima
Local: iSso Prudo
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James; peitilhos; pdtosi polainas; pau] fardamentos; fardas: fraldas; fraques:
830.926
chos; pulôveres; punhos. quepia; quimo- galochas; gandolam garros; guarda-pá;
no& rec.alos; remida; robes de chambre; gravatas; hábitos; Japocias; !agastas; iaroupas brancas de uso pessoal; roupas' (patões; lenços; libres; ligam lineais&
.IPANEMA
.4~1, • de baixo; roupas feitas; rou pas pata lavas; 1:m111ot:c mandriões; niasUpolom
esporte; roupas para operários: "roupoes, mamas de uso pessoal; maateaux; manN9 830,910
nuas; ipetriálan; sapatos; *abre-prazem tilhas; mantos; martas; maranhas; meias;
INDÚSTRIA BRASILEIRA
solidéus; Morta; shooteiras; slaka; sobre- meias confecções; Modeladores; palas
tudos; stainas; soutiens; sueter; sungas; (ponchos leves); paletós; pantufas; pasuspensórios; tailleurr, talabartes; tiaras; ramentos; peignoirs; pelerines; peles Requerente: Laboratórios Enfia S A.
Locak Guanabara
'togas; touca s; túnicas; turbantes; uni- quando vestuário; perneiras; peúgas; pi'Ciaste 4?
formes; vestes; vestirias, vestimentas jamas; peitilhos; peitos; polainas; ponArtigos: Na classe
Requerente Laboratório Anaplam S.A. para trabalhadores; vestuários; vens; chos; pulóveres; punhos; qu eals; qui
N°s 830 . 920-921
visam
-mons;regal dbchamLocas 'São Paulo
bre; roupas brancas de uso pessoal; rouClasse: 3
Ni 830.914
pas de baixo; roupas faltam roupas
Artigd: Um produto farmacêutico indipara esporte: roupas para operários;
cado como analgésico ma gengivites e
roupões; saiam aandálas; sapatos; sócomo auxiliar na dentição das crianças
bre-pelixes; sandeus; aborta; 'boateiras:
slaks; sobretudos: stsisas- soutiens; sue10 830.911
ter: sungas; suspensórios; taáleurs; talabartes; tiaras: togas; toucas; túnicas;
turbantes: uniformes; vestes; vestidos;
vestimentos para traballtadorem vestuários; véus: vimas

Classe 42
Artigos: Um produto dietético destinado
regimes alimentares em substituição
do açacar

DENTIR

TRic9moNdtk

N' 830.9-15
Requerente: Instituto Marthiho Gulmarães Ltda.
•
Local: Minas Gerais
Classe: 3
Artigos Um produto farmacêutico iadicado no tratamento das infecções por
tricomoom

ALINE
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Ni 830.912

hird

Requerente Cia. Fluminense Idustrld•

Requerente: Laboratórios Enfia S.A.
Local: Guambara
Classe: 41
Artigos: isia classe

Clame: 16
Artigos: Da classe
Classe 1

DP 830.917,

Na. 830.922 c 830-924

Requerente: Tintas Hering S.A.
Local: Santa Catarina
Classe /6
Artigos: Tintas para paredes, navios.
porias e ¡anelas

Local: Guanabara

UNIMARInd. uras s.

N° 830.913

Requerente: tritdruar — Inalstrça
' Comércio de Anaientos Limitada
Locai: Batom

Classe: 4r
Aplioaclo: Para distrndlir: Meg
abatidas,. barallsent„ caças munem.

Requerente: Moda Juvenil Ernesto Borger S.A.
Local. São Paulo Classe: 36
Artigos: Artigos de vestuário, de lesada
sorte, inclusive de esporte, para homens.
senhoras e para crianças, a saber: abrigos quando vestuário; agasaihos:
vem anáguas; aventais: baby-doll; barretes: batas; batinas; bermudas; blusas;
blusões: boinas; boleros: bonés borreguina; botas; botinas; cache-cols; cacharias; calças; calçam calcinhas; calções;
Inclusive para esporte; camisas; camisas
de fórça; camisas-pagào: camisetas; camisolas; camisolões: canos de botas
(perneiras); capacetes: capas; eaaniew
am imem: cartolas: Casacos: casacas,
casquetes: casulas; ceroulas: cbales: chapéus: chinelos: chuteiras: cintas; cintos:
cintarem dergy-mas; Maridos, :Metes; combinações; corpinhos; atkas:
cueiros: calotes: dobam.% dominas:
esbarpes; espartilhem; estolas; fantasias.
fardamentos: fardas: fraldas; fraques,
galochas; gandolas: gemas: guarda pal
gravatas; habitas; taponas: . faqueias: ia(fustões; lenços; libres; ligas: lingeries:
/uvas; maillots: mandriões; manipulas:
mantas de uso pessoal: manteaux; amaOlhas: mantos: martas; ma:tinhas; meiam
melas confecções; modelar/ores: Pelas
(ponchos leves1; patetas: Pantufas; Pa
-ramentos;pigrelins;p
quando vestuários; pe .:Miras; peúgas; pl-

Requerente: José Oaudice de Eretas
Lopes
Local: Guanabara
Ousar 33 — Sinal de propaganda

i daa carnazaes, cama trama, Nem
,a em comam cereais, curato ap
N:araes. a extratos de truta& eisrat4
de Usaste, tartanas ~emitia;
gordura a alimentas" aorta içai,
trutas Ia =tura. atoas eus eaida o‘s
1211 talSer1111., lagostas, alitC1112011,
te de vaca tu =tura, em po ou cone
domado, ptesea dum. Meca
mentidas e snobes oalanceadat Pua
animas
•4
casse: 19
Aigicagila: Para cnatttigtbr: ovos •
anintala e aves (vivos) que miem
para a atiruentagio: antas, bezerros,
eamttoa,
bom, capivara, cannerrot
eociornaa, cotias, emas.' taisau, toras,
galha:moa, 1Cbrelp. tettliea, nana pau
tos. Tatua Uncluatve para aquários).*
. pernas. , Perue. puno. Tecav.
veados, viteias
RIP 839.1123

Pu 830.918-919
Requeseate Moda javeall &sedo Borges S.A.
Locak San Paulo
Classe 36
Artigos: Artigos de vestuário, de sada
sorte Inclusive de esporte, para kerne:si senhoras e para crianças, a saber
abrigos quando vestuário; agasalhos;
alvas; anáguas: aventais; ba bV-cfolt barretes; batas: batinas: bermudas; Umas;
UNIMÀR
blusões: boinas; bafem; bonés; borreguina; botas; botinas; cache-col cacheINDOSTRIA E.
ars; calçados: calcas: calcinhas; calções;
inclusive para esporte; camisas; camisas de ferga; camisas-pagara camisetas:
'COMERCIO DE camisolas: cauásolaes; canos de botas
iperneiras); capacetes; capas; capotes;
carapuças; cartolas; casacos; casacas;
casquetes; casulas; ceroulas; chalem cha- Requerente: Cia. Fluminense ladustrial
LTDA
ratirs: chinelos; chuteiras: cintas; cintos;
Locai: Rio de Janeiro
cinturões; clergy-man; colarinhos: coClasse 1
Requeitnta: Volaar Indtlatria • 011d;
letes: combinações; corpinhos; cuécas;
Artigos: Da classe •
Eserele de Alimentas Limitada
cueiros; calotes; dohnam; dominós;
casse 16
Ima:: Babais
echarpes; espartilhos: estolas . fantasias:
Artigos: Da dama
Nome da Emdia

!unturas
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N9 830.92ã

PLASTINORTE S/A
INDOSTRIA E
COMÉRCIO

talhas, tipos para impressão, verti!No 830.932
zea, exceto para lustrar e de toucador, vasos, urinóis.
Classe: 16
Tubos de 'concreto, tubos - ., • ..,
1 Aplicação:
II U VARARIA
de qualquer material de uso exclusivo
em construções e tubos de ventilação
•
de ed ficlos .
Comercio ImOveís
830 928

SUMEC
in-

Requerente: Plasttnorte
dústria e Comsércio
Local: Babia
Classe: 33 — Titulo de Estabelecimento
S. A.

SERVIÇO DE URGENCIAS
MEDI CO-CI RORG I çAs •

Requerente: Selma Serviços de
Emergências Bédicu-Cirtlraicas
Limitada
Local: Bailia
Classe: 33 — Titulo de ..Estabelecimento
N9 830.929

"ESTACIONAMENTO
IRUBI"
Requerente: Estacionamento Irubi
Lim:tada_
Local: São Paulo
Classe: 21 — Titulo de Estabe.leciment o
V9

830.154

rt- BQK PREÇO 'I'

SOME
Cl
_

and:,Brasileira

SERVIÇOS(

11,..•••••n••n

OBSTgTRICOSMÉDICO-CIRORGICos,
equerente: Plastinorte E. A.
Indústria e Comércio
Local: Baista
Classe: 28
Aplicação: Alcatrão preparado para
indústria, anéis exceto de outras 1
classes, aparelhos parar água, café,
chã, jantar e refrescos, adõrnos não
de outras classes, arõs 'nclusive para
Óculos e guardanapos, barias, bainhas
baldes, bsaxelas, banheiros, bebedouros, biscoiteiras, bolas não de outras
classes bombonieres. barracha artificial ou sintética, borracha natural
quando produto acabado botelhas,
cabides, cabos. calçadores caçambas,
achepots, cálices, canudinhos, cake (exceto vestuário), carretilhas,
ceatiolde, centro de mesa, cestos,
cera para indústria, chapas, charão,
chuveiros comuns, :voadores, coita:,
colas industrIals, compostos vegetais
-nãoquimicos, aompctetras, confeiteiras, cordéis, correias. cubetas,
cubos, demandes para talheres, dobradiças, Invólucros, esferas, esgtd•hos. esmaltes, exceto odontológioo e
saie toucador, espallsaclores de água,'
espelhos, espermacete preparado, aspremedores, espumadeiras, estojos,
extensões, faciirtheiras, fechos, filtros,
filmes virgens, fôrmas, frascos, fruteiras, funis, garrafas, gelatina elo
aliraenticia, gélo, gesso exceto °dou- •
tolégico e para construção. globos, I
gluteina, glutina, gorduras, giz parai
alfaiates, gomas preparadas, não de
outras classes, gorduras preparadas
não de outras classes, jarras, %nos, .
lacres, exceto de escritório. lampa- ,
tinas, lavatórios, licoreiros, mastigue,
massas preparadas não de outros
Classes, matéria plástica ou sintética,
mirra, moringos, mueilagenr para ,
selos, negro de fumo, iléiha, óleos I
vara pintura, palha preparada inala- 1 •
sive para colchões, nal:toiros, palitos 1
cla plástico, parafina preparada, pe-aachos, pendentes, Waçaba. • picou- 1
reeibbagba, pós para' nuadagéit,
revestipient4s; resinas Dreparadae, rosário'',
,
menta% rolo, do imprensa,

Salvador /Ba
Requerente: Semee Serviços de
Emergências Médico-Cirúrgicas
Limitada
Local: BakCa
Classe: 33 — Titulo de Estabelecimento
N9 830.930

SAMEC
SERVIÇOS DE

Requerente: Casa aa Carnes Bom
Preço Lirrlirada
Local: São Paulo
Artigos: Mane
Classe: 4/

P.A ti

Requerente: OPA — Oraanisaçao da
Produtos Agimo as Ltda.
Localidade; São Paulo
C asse 2
Aa;tigos: Adubos e ineeticidas
N9

830.940 •

sVATAn
Ind. Brasileira
Requerente: Compressores Veth
Ltda.
Localidade: São paul°
Classe 6
Arta cs: Compressores
N^ 830.941

"00110155301/33 1/222?
A• G.
IND.BRASILEIRA

Requerente: Denta: AG Ltda.
Local: São Paula
Artigos: Para distinguir genèricamente produtos, artigos, petrechos e aparelhos vara uso na
odontologia
Classe: 10
830.936

Requerente: Compressores Vetê
Ltda.
Localidade: São Paulo
Classe 6
Titulo de Estabelecimento
N9 830.942

ORION
"CAVA-TA*

6:-

-

Ind. Brasileira

:_Salvador/ Ba

•••••••••••

NOVABABIA, .
Come r c lo.
ImOveis Ltda .

al.

N9 130.038

MEDICO-CIRURGICOS:

N9 830.931

Requerente: v.cente .rripodt
Local: São Paulo
Artigos: Chaves e fechaduras
Classe: 11
—N.; 830.939

n••n•

ATENDIMENTOS,

Requerente: Seine Serviços de
Emergências Méd'eo-Cirúrgtens
Limitada
Local: Bahia
Claase: 23 — Titulo de Estabelecimento

nKENT0
Ind. Brasileira

Ind. Brasileira

Salvador-Ba

Ne. 830.928-927

s:

Requerente: Novabahla Comércio
Imóveis Limitada
Local: Baba), •
Classe: 33 — Titulo de gstabelecimento
-N9 920.933

N9 930 938

D.BRASILetRA

Requerente: Cavata
Indústria e Requerente: Orion - Gates Consolas
Ltda.
Comércio de Máquinas e Peçad Ltda.
Localidade: São Paulia
Local: São Paulo
Artigos: Porcas e parafusos
Classe 31
Classe: 11
Artigos: Correias de transmissão eta
geral, tubos para vedação
8230.937
No 830.943
...111•n•n••-,

SUISSBRAS

•DAIDO
Ind. Brasileira

Requerente: orB ges & Ross!allatil

Requerente: Editóra ando Ltda.
Localidade: São Paulo
Classe 32
' Artigos: Livros impressos e revletas
•
impressas

"

-

Requerente: liciaalialres ,scanasejo
Imóveis Limitada
Local: Itabla
-Nome da Emps:.*St

tocai: São Paulo
Classe: 8
Ciaase:
12tuto

¡I1 MIiIIi iI I"
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N'830.944 •

14/9 830.948

'ti
r
trid.. • .13:max./muni;
.

fruteiras, fura% garfos • garrafas,
N** 830.958
jarras, jarros, leiteiras, licoreiroa,
manteigueiras, imiti:leu, 'pallteiroa,.
pinstba. Pirea t potes* pratos,
11.11BM
ras, recipientes, saladeiras, natilleUeiatros,
ta lias, talheres, terainas, tijelas, tra- Ind. Brasileira
vessas, urinóis, vasilhames, vasos e
:doaras
.
'Requerente: Instituto de Beleza
N• 830.953
Lérblu Ltda.
, Local: São Paulo
Clame 50
Artigos: Serviços de manicure
_•
pedicura
1n10 830.999
•
Requerente: Eteq Engenharia Quimica e Equipamentos Ltda
'
. Local: São Paulo
C/asse 50
Artigos: Objeto prestação de servi.
ÇOs técnicos junto • a indústria qui•
* mica
•nn••nn••n•11•nn
n•••n••n••n•n••
N9 830.954
—
Requerente: Zona "Leste" Imóveis
Ltda.
.
4 MIt1X0 ROIA"
Esta/te/acido: II P.
Classe: 33 .
Ind. Brasileira

HOLMATEC

;

IND. BRASILEIRA
'Requerente: NEW do Brasil Rolamentos Ltda.
Local: São Paulo
Aer.
-- Classe 50
•
Atividade: Exportação. Importação e
representações de rolamentos e
máquinas
Requerente: Exportadora • e ImpartaNa 830.945
•
dora Rolmateo Ltda..
Local: São Paulo
ClaWie 8'
•
Artigos: freias, furadeiras, maquinai
limadoras, máquinas operatrizes,
plainas mecânicas, politrizeig, Preo
queadeiraa serraa-sa,•etifco^r
mecânica', tesouras Mediado" tor.
-noa e tuplabi
•
-•
.fir
q
830.94,

LIDER

IND. BRASILEIRA

Requerente: Super Mercado !Mete

Ltda.
Local: São Paulo
_
CUM. 41.
'Artigos,: carnes em geral, linguiças,
lombos. mortadelas. Peite, presuntos,
salames, ia aloluts, camarão, conservas a imenticias, massa. de tomate,
óleos comestivels, sal, açúcar, café,
mate, margarina, manteiga, cangica,
arroz, mostarda, feijão, cereais, fari•mictas, massas alimentícias, vinagre,
laticínios, leite oondensado, queijos,
cremes, geléias, trutas. secas. cristalizadas e em caldas, rações para aves
e animais
3a9.830 .945

Local: São Paulo
Classe 49
Artigos: Armas de brinquedo, auto19.0vele par a crianças, aviões de brin- quedo, balanças, 'baralhas,, barras
para esporte, jogos de bilhar, *bilhaINL). BRASILEIRA
tatá* de loteria., `balas para quaLsquer
jogos, bolinhas de gude, bonecas, bonecos, carrinhos, para crianças, carrecirtaan, chocalhos, caixinha de música, quadro binquedo. • • espingardas
de
brinquedo, gangorras, revólver de
Requerente: Brasdenka. — Indústria
brinquedos, soldadinhos
e Comércio Ltda.
830.9155
Local: Siki Paulo .
Classe 8elétrico
Artigos:

I RELAMP .

•

QaQ
N9 30 .950'

CAPE' PAIOIXO -

Ind.

LSKAFTEX
two. EIRÁsu.stRA

Requerente: Edgar Skaf
Local: São Paula
Classe 3e
Artigos: haisaa, vagidos, casa,

malitealza. Paletós, coletes. coas.
Pagnots, putOmek, cales, combinações, saias, sautiens. maillots, calças, camisas, camisa as, cuecas, aemalas, gimes, mim • caçoe

sae.047

Requerente: Ellaigeo tte,hara

1

"RUIM DE NOVA
' Indo: BraeXen
,

11"4"

Artigos: Marca, de derfiÇO pra :tediaçao de negócios, adumarei:ração de
sompra ib ~da
alishstencia
de bens móveis e bnõreia,. oterors
de documentação bnobalária. corre• Ingeris, avaliado de bens móveis
e imanas
• N9 831.0e0"----

"VISo-GAs
- índ. )3ra8ileiria.
Requerente: José Ant.:Sul() uompu,
gues 8z . Cia , Ltda.
•
Local: São Paulo
Ciasse: 11
Artigos: Placea Indicati-as
.
N9 831.001
„.

Padaria e Confeitaria
i Requerente:
Rainha de Nova York Ltda.
- Local: São Paulo r
Classe 41
Artigos: Pão e Bolos .
N9 830.956
.

Requerente: Paulo Visoonia de 011-ladra
•
.
Local: no Paulo
Classe 41
Artigos: café , em grão, torrado •
moldo
•
N9 830.93I

-1
ri

• "INIARESa
Brasileira

Requerente: P-Escrita:eia
1. 54C
,
bilitolo paul, alarma de ...karvalh%
ia/C.
'End. "aras &leira
São Paulo
Requerente: raiares Indústria e Co•a
Classe: 33— insí gnia
mércio de Minérios Ltda.
•
Local: Sito Paulo
Requerente: Marajoara — Jóias,
No 831.002
E igas e Bijouterias Ltda.
Cesse 4
.
Local; São Paulo
Artigos: Minerai» em ;guta ou parMane 13
cialmente preettraetta mil:taram em ,nfL CAkas eira 14
Ru eira& brasa etea, bruto, âmbar em bruto, ambarina,
broches,
t reas :,
anéis, 'medalhões e amianto bruto, bauxita, benjoim, becerrentlabas
rilo, calcita, . magnésia, mica bruta,
pedras imitas, dlattunita, Minério 4)?..0
N9 830..9113
Requerente: Indústria e Comércio dai
de cromo.
- peou ar.
•
Carnes Car-Rege Ltda.
050.95T
.1
Local: EM Paulo
PANAMERICA
.
Classe: 41 „, :a
xnd i Brasileira
Artigos: Salame, sai:fichas. morulia")
'NEVES" • .
Ia,. presuntos, rca-bife, totiumeat
carnes verdes, Enguiça, paio, chma-ft
Brasileira
Requerente: Panamérica Plásticos'
riço banhase pateia
.4)
Sintéticas S. A.
i
o
ai% 831.003
Local: eÃo P5419

MARAJOARA

~rios

-BELEUA
IND. egRASSLEIRA

•

Clasat 2/9

Artigos: açucareiros, aparelhos para
água, aparelhe*, para chá, aparelhos
Requerente: ltéleua labblzia e ave café. aparelhos para le.latar
• Comércio Ltda..
azereitax ps1a ~tasca taeles, balLocal : São Paulo
des. bandelas. latatektgrU. IMMO..
Classe 21
•
aluas, ladee, GIM^ ealqadores, 04.Artigos: alavanças, ' amortecedores, Uras, canecas, can~hos, centro de
brigade tra4 eoasz" cube*, daaa- mesa cestos, - coadores, colheres,
engstr, estra bea„ lua" auarda-l e- 4,9ml:ft:Asar" atlialettetiaa., ffes. %mas, moles. p~ets pararchoque, poaias. 982geXtIOCIOX" eaPainarleirta
rodas, taiaquee e' eanaletas • imoas, .fairinheiros, rarmas, frascos,

^.

11/

Requerente: Mercadinho Neves
Ltda.
Local: São Paulo
ClaW 4/
tigos: AU, cabala, cereais, cond
, azeite, avela. café,, chá, ervillhas,
farinha, da cereais, farinhas de
mandioca, farinha de trigo, féculas
a/im antais .1, feijão, • arroz, linguiça,
ansoarrao„, inasaas, alimentícias,
óleos, e massas de tomate

rrho

si MAMAR TRANS
T RODOVIA,RIO
tf

Requerente: Itaratir Transporto

Rodoviários' Lata,
Local: /Ma Paulo
• ,C/assar
— Trtuto

• r.

4

a",

•
+Ir

• .
384 Quarta-feira 17
N9 831.004

et
Ind. Brasileira
Run

-:04a

•

.

N9 831.010

"CAMILOPOIES
Znd. Brasileirat

Janeiro de 1968.

N9 831.018

.N93082

- " THOR 0 .
Ind. . Brasilelim

"PLARTISSA . " ,
Ind.

Brasileira

Requerente: Cerealista • Camilopolla Requerente:' Dr. Frederico Leopoldo Requerente: Inart.e.ea — Plásticos e
lioPPe
Artefatos Técnicos 8.A.
Ltda.
•
Ecequerente:- Café Mané — IndUstpa
Localidade: São Paulo
-- Local: S ão Paulo
Local: Santo André
e Comércio Ltda.
Artigos: Plásticos e artefatos de ~Classe: 18
•
Classe: 41
terais plásticos
Local: São Paulo
Artigos: Arroz, felján, batatas, faia- Artigos: Pistola automáticas raClasse: 28
nhas, féculpa,. farinhas alimenticils, nhões, carabinas, cápsulas para ar- Classe: 41
___,
Artigos: Cale
de cereais, fubá„ milho, café, chá ca . mas, cartuchos de munição, chumbo
-----N9 830.983
_•. •
espingardas, espoletu,
bola, alhos, lentilhas, grão de bico e para caf:a
•
N9 831.005
.
estopins, eapiosivos, mosquetões, olservilhas tolas
quan
'armas,
armas,
revólveres
pu
' ANZOL ME OURO
N9 831.011
topados, alfanges, balas
bozooks; adaga% lançase bombas
fl4i
IA BRAZILETIM
JORISA
•
N9 831.017
Ind. Brasileira
Requerente: Anilando Michel Gabriej.
Cury
Localidade: São Paulo
• SA:_,.
R43)0 "A TARDE"
• Artigos: ••n.'uféus esportivos
Editóra Ltda.
Requerente: Jorisk
' Classe: 23
Th', 4; cri 4, 1 ra
Local: Sao• Paulo
•
,
•
• N9 830.984
Classe: 32
Requerente: Esplanada. Publicidade e
Artigos: Almana ques agendas, boleEditséra S/C. Ltda.
tins, bolenti,s impressos, 'foi/lema,
Local: S. Paulo
jornais, -livros_ peças cinemato gráfiaRAISiLellIn
DIS TRIBUIDORA
Classe: 32
cas. peças teatrais, programas de teArtigos: Jornal
levisão, suplementos juvenis, e ilusVALE DO PARANAPA
trados, nrogramas radiefônicos e
N9 831:018
NEVIA
revistas linpressas•
Requerente: MAC — Escritório Imo•
N9 831.008
biliário Paulo Mareias de Carva2.310R DO PIUM"
lho S/C.
Ind. BrasileiraRequerente: Neli Curl
• Local: São Paulo
.Localidade: São Paulo
Classe: 50
•
Classes: 12, 38 e 48. Titulo de EstaArtig os: Prestação de serviços
"BENINHO E Pt
- belecimento
Requerente:
Lanches
Fita
do
Pinta°
—7N9- i31 .01-2
(IRT)R0 ". •
Ltda-.
N9 830.935
Local: S. Paulo
Classe:
•
EWANII "
Artigo: Lanches de:
: 4A11 Iche, mortaBrasileira
Ina.
dela, presunto, roz-bife, queijo, sala"TANIA 'Requerente: • Manoel 2Yancliseo de
me, salsichas, linguiça,, :saio plural.
Ind. Brasileira.'
• Oliveira e Dqrival Nunes de
chouriço
e
churrascos
- Camargo
Requerente: Artesanato de Pintura
Local: São Paulo
lkiv 830.979
Evamil Ltda.
Classe: 33' — Titulo
Local: São Paulo
Requerente: Distribuidora de Fumos
•
••
- 1.007
Classe: 25
-- N9-83
IMAt
Wania Ltda.Artigos: Pinturas em tecidos
• Localidade: São Paulo
Artigos: Cachimbos,, charutos, ciliar
N9
"CEIULAMATER
Requerente: Imae — Instituto de rilhos, cigarros, fumes, biqueiros, pa91
: SON "
Ind. Brasileira
Medicina Assistêncial a . Ernprêses pelinhos cortados e preparados para
asileira
cigarro e tabaco manufaturado ou
Ltda.
Ind.
não
Local: São Paulo
Classe: 44
.
Classe: 50
,
Requerente: EtnprêSn Limpadora Céi
Artkrés: Como marca de serviço, rios
lula attPt mi, Ltda.
N9 830.988
serviços de medicina assistencial
Local: São Paulo
Requerente: Lanches Bason Ltda.
N9 830.980
Local: São Paulo
Classe: 50
00NPECCOES VIRGI
Classe: 41
Artigos: Emprêsa --Limpadora
'Nu
-Artigos: Lanches de: •Aliche, mortadela, presunto, roz-bile, queijo, salames, salsichas, linguiça, chouriço,
t
• UPA
Requerente: Joseph /butim Chahara
patês, paio e churrascos
,Localidade: São Paulo
PRAIANA
Ind.
Brasileira.
°
N9 831.014
Classe: 38. Titulo de Estabelecimento
' Ind. Brasileira
N9 830.987
Requerente: Instaladora

!NIG

•

MARIO OFICIAL (Seção III)

Pr8UUnit

Ltda. Local: São Paulo
Classe 50
Artigos: Exploração. ' industrial, Comercial, marcenarias, refrigeração e
Instalações

NONSZIAR " Ind. .larasileita

• Conselar ?Serviços
Requerente:
Tecnisosltda
Local: São Paulo
--classe: 50
Artigos: Conserto de artigos
'domésticos
N9 831.015

Requerente: Insol — Indústria e Comércio de Sorvetes do Nordeste Ltda.
• Local: Bahia
Classe: 41
Artigos: Sorvetes
N9 830.981

SIO JUDAS TADEU.
Ind. Brasileira)

Requerente: Auto Peças São
. Judas
Tadeu Ltda.
Localidade: Sfui Paulo •
tomóveis
/49 831.000
-Ind.R 1ffill
Artigos: Partes integrantes para au.Classe: 21
N9
830.988
" PROCAPÊ._ .
Requerente: Ropeza Indústria e Co- •
° PRAIAMAR "
. .
Ind.
Braslleira
mércio de Roupas Ltda. •
Brasileira
• Local: São, Paulo
i
AUTO ESCOLA COR..
Classe: 38
"
Requenehte: Procafé • Produtora de Artigo.: Blusas, calções, calcas, aoCIBICZO
missa, capas, cintos, combinações
Cafés Solúveis 33rasile1ra Ltda..
aravatas, luvas, maillots, anelas. mar Requerente: Instaladora Pralamar
cin.() Paulo
Ltda.
lhas, pijamas, soutiens, swears, vesCause: 41.
Local: São Paulo
tidos
Al•ti•?c,': Café
•
Requerente: 011cia, Bartjan & ElamClasse: 50
•
paio Ltda.
industrial, roArtigos; EiPloracião•
Local: São Paulo
DE
TIME:
prit-s-o-nr
marcenaria,
refrigeração
et
1t)
i:marcial,
Classe: 33,, Titulo
•
instalações

lnd.

44E4

°

eirs

