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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente 'do Diretor-Gerai

Rio, 15 de 'janeiro de 1968
1
Pedidos de Preferências

rio pediIsrael Henrique Laufer
do de preferência do têrrao. ir? 673.943

- marca: Hora da Buzina - Defiro
o pedido de preferência.
Horácio de Oliveira Camargo - no
pedido de preferência do titulo Schnitt
- têm) n9 794.802 - Defiro o pedido de preferência. - Republicação
por ter saldo com incorreções.

Expediente da Seção de Recursos
Rio, 15 de janeiro de 1968

.Recurosos Interpostos
Indo. Romi S.A. (no recurso interposto ao indeferimento do registro no 209.000 marca Road).
Ceresit Werk 0.m.b.H. (no recurso interposto ao deferimento do t. 09
310.691 marca Cereeita).
S.A. Fab. de Produto)! Alinaenticios Vigor (no recurso interposto ao
deferimento do t. n9 270.283, merca
"
Vigor)
li ib. Metalúrgica Diana Ltda. (no
recurso interposto ao deferimento do
t. 324.012, titulo Metalúrgica TuPan)•
Hero Hidroelétrica Ind. e Com.
S.A. (no recurso interposto ao indeferimento do t. 394.584, nome comercial Hero Hidroelétrica Ind. e Com.
Sociedade Anônima.
•
.?

• Deporia S.A. Perfumes Francesas
(no recurso interposto ao indeferimento do t. 414.291, marca Deparis).
Org. Ruf S.A. Equipamento para
Escritório (no recurso interposto ao
Indeferimento do t. 463.510, marca
Revista Ruf).
Fab. de DOces Cristal Ltda. (no
recarso interposto ao deferimento do
t. 411.423, marca Campino tparoera).
Publicações Educacionais Ltda. (no
recurso interposto ao 1ndefer1ment0
do t, 492.114 marca "O Homem do
Campe").
Scal Rio Ind. e Com. de Artigos
Rurais**S.A. (no recurso in:erposto ao
deferimento do t. 500.38?, Marca
Scal Rio Ind. e Com. de Artigos
Rurais S.A. ino recurso interposto ao
indeferimento do t. 507.961, marca
Sul).
Ind. do Bebidas Milan' S.A. (no
recurso interposto ao deferimento do
t. 510.564, marca Enio Milioni).
Instituto de Angen to Brasil Produtos Terapêuticos 8. A. (no recurso
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ao deferimento do t. 543.587 - Mar.
ca Therma Pln).
Lojas Tangera Ltda. (no recuos°
Interposto ao indeferimento do t.
548.038 - marca Tangará).
Labs. Brunea U 8.A. (no recurso
Interposto ao indeferimento do t. 1).9
543.117- marca Sutergal).
loisa S.A. Ind. e Com. (no recurso_ interposto ao arquivamento de
ac(irdo óom o . art. 81 do t. 546.188 marca loisa).
C. H. Boehringer Soim (no recurso interposto ao deferimento do 1.

interposto ao deferimento do terra() n9 Fotoptica S.A. (no recurso interposto ao indeferimento do t. 532.966 .
marca Olutavigon). "
Labs. Lepetit S.A. (no recurso In- - Marca Fototee).
terPosto ao deferimento do t. 511.904 Magnesite S.A. (no recurso inter- marca Anapetrte).
posto BA deferimento do t. 533.093 --r
Ibia Instituto Bioquímico .Inter- marca Bramafil .
Americano S.A. (no 'recursointerpos- Confecções Élue Red S.A. (no reto ao deferimento do t. 513.118 - curso interposto ao deferimento do
548.269.- marca Orbac).
marca Panvifol).
t. 533.120).
.
Coming alam; Works (no recurso lbesa Ind. Bras. de Embalagens
Jaraguá Clube Campestre (no re- Interposto
ao deferimento do t. W S.A. (no recurso interposto ao defecuou) interposto ao deferimento do t. 533.153 - marca
rimen'o do t. 546.336 - marca Ebl513.598 - nome comercial Jaraguá Soai Rio Ind. e_Prez).
Com. de Artigos ca).
Country Clube).
• r
- Rurais S.A. (no recurso interposto Optica Vidal Ltda.,i(no
recurso InInd. de Óleos Pacaerabu S.A. (no ao deferimento do t. 534.719 - mar- terposto
ao deferimento do t. 547.240
recurso interposto ao deferimento do ca Bocal).
de propaganda: Ciência
Fab. de Café e Chocolate Moinho de - expressão
t. 513.697 - marca Pacaembu).
para Seus Olhas).
Lean Cirossroan (no recurso inter- Ouro S.A. (rio recurso interposto ao e Arte
Pito S.A. Plásticos Ind. e Com.
posto ao indeferimento do t. 517.182 deferimento do t. 538.161 - marca (no
recurso interposto ao indeferimenBandeirante).
- marca Pregue).
to do t. 547.4.84 - marca Pão).
Produtos Alimenticios Els Ltda. (no Tire Economit NeWspaper Ltd. (no E. P. Humbert S.A. Fornos Indusrecurso interposto ao indeferimento recurso interposto ao deferimento do triais (no recurso interposto ao indedo t. 519.383 - marca Kislove).
t. 536.418 - marca: O Economista). ferimento do t. - 5417.00. E47.401;
Henrique Asten (no recurso 'inter- lidoore BuZiness Forme Inc. (no re- 547.432, marca flumforno).
posto ao indeferimento do t. 820.470 curso interposto ao indefrimento do Café Brasil Com. e Ind. Ltda. (no
recurso In e:posto ao deferimento do
- marca Asten).
336.472 - marca Speedicopies).
t. 547.964 - merca Café 13).
Audio Visual Publicidadel..tda. (no t. Escritório
de
Contabilidade
Univerrecurso interposto ao indeferimento do sal Ltda. (no recurso interposto ao Calçados Ciro S.A. (no recurso
ao deferimento do t. 546.183
t. 523.875 - 'marca Av).
detrimento do t. 537.719 - titulo: -interposto
marca Tabu).
Supermercados Peg-Pag S.A. (no Org. Contábil Universo).
recurso interposto ao deferimento do Sawaia, Pexton S.A. Lanifício (no Werotd Aparelhos para Máquinas
t. 528.328, 528.329, -328.331, 528.333, recurso interposto ao deferimento cio Contábeis Ltda. (no recurso interao indeferimento do t. 549.094
528.334 - marca Peg Fácil).
t. 538.231 - marca Super Vitex 1504). posto
- marca Waroto).
Nitrosin S.A. Ind. e Com. de Produtos Quiralcos (no recurso interpos- Demo S.A. Ind. e Com. e linp. Auto Asbestos S.A. (no recurso into ao deferimento do t. 529.0.1 - (no recurso interposto ao .deferimento terposto ao indeferimento do t. n•
549.235 - marca Durex).
marca Natrosol).
do t. 538.326 - marca União).
Tecnofer S.A. Ind. e Com)' (no
Instituto Bras. de Marketing
Quirnica Alfredo Cleissler S.A. (no recuoso
interposto ao indeferimento do recurso la exposto ao deferimento do
recurso interposto go deferimento do t. 540.062,
titulo: Instituto Bras. de* t. 50.384 -- marca Temaofer).
t. 529.059 - marca Fanaail).
Vanguarda Com.• e imobiliftla LiLabs. Jornaa Ltda. (no recurso in- dm. de Pessoa».
talada e A Vanguarda Cia. de Seguterposto ao deferimento do t. 529.721 -Andina S.A. Ind. de Fios e Ala- ros
Gerais (no recurso interposto ao
- Marca Janta). . lhas (no recurso interposto ao inde- deferimento do t. 551.519 - mamas
ferimento
do
t. 1a9 540.455 - marra: Vanguarda).
Adm. Siou Ltda. (no recurso Interposto ao indeferimento do t. 529.849 Artef).
Cardoso Rodrigues & Cia. Ltda. Cia. de Cigarros Souza Crus (no
-- marca Cop!ativo RE).
(no recurso interposto ao deferimen- recurso interposto ao deferimento do
Frigorifico Três Passos Ltda. (no to
t. 541,415 - marca: Madre- 4. 552.526 - marca Coronado).
recurso interposto ao deferimen o do maWas).
Casas Eduardo S.A. Calçados e
t. 529.907 - marca litssionel; a Chapéus (no recurso interposto ao
t. no 520.908).
Baumsche Olessrel Frankfurt Am deferimento do t. 553.819 - titulo:
recurso interposto ao defe. Mas Eduardo).
Eversu fi A. P:áodutos Meros:15nd- Main (nodo
t. 542.690 - marca Fucoa Ind. e 'Com. (no recurso inter- emento
Ind. de Implementos Agrioolas Liposto ao deferimento do t. 531.216 - tura).
Forjinha, Ltda. (no recurso inter- mitada (no recurso interposto ao indemarca Brondiletten).
posto ao indeferimento do t. 542.873 ferimento do t. 557.759 - marca:
Diamante).
Verbanfa Ind. de Calçadas Ltda. - marca Forjinha).
(no recurso interposto ao indeferi- Modas Par Ltda. (mi recurso in- Morto: Ccammay (no recurso intett
mento do t. 532.030 - expressito de terposto ao indeferimento do t. 139 Posto ao deferimento do, t. 558.500 ...marca Alundum).
propagandd • Verbania a Arte em 543.073
-tltulo: Modas Par).
311.831 -

Calçados).
Spera S.A. (no-Tecurso interpoeto
Dra. Stefarda Herman (no recu- ao indeferimento do t. 543.095 so interposto ao indeferimento do t. marca: Dauphizie).
533.565 - *marca Compêndio Odonto- Deering Mlfliken Research Corp.
(no recurso interposto ao deferimenlógico).
União Fabril Exp. S.A. (MB) (no to do t. 543.461 - marca: Ramilon).
recurso interposto ao deferimento do Minneeota Mining and Manufacturing Company Lao mura° Interposto
t. 532.710 - marca UniAo).

Confeitaria e Restairrante Fauno
S.A. (no recurso interposto ao derem
rimento do t. 559.467 - marca Deli..
catessen).
Sul Bras. de Com. Imp. e Exp.
S.A. (no recurso interposto ao deferimento do t. 560.913- título: glabra
Armazenarei e
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As Repartições Pública's deverão entregar. na Seção de Comunicações do Departamento de
Imprensa Nacional,. até às 17 horas, o expediente destinado à poblicação.
-As
reelama0es
pertinentes
6.
ik matéria retribuida,nos casos de
érro ou omissão, deverão ser
formuladas por, escrito à Seção
de Redação, até o quinto dia útil
subseqüente à publicação no
órgão oficial.
-- A Seção de Redação funciona, para aténdimento do público. de 11 às 17h30m.
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As assinaturas vencidas po•
derão, ser suspensas sem prévio
aviso.
-

g- • Para evitar interrupção na
remessa dos *órgãos oficiais a re•
novação de assirtatura deve ser
emana DO Ianvice D ueuewçass
~pis na sic.le na reitowerto
solicitada
com antecedência de
ALMEIDA CARNEIRO
FLORIANQ GUIMARAES
trinta (30) dias.
DIÁRIO OFICIAL
• N . parte superior do endésacio eu
réço estão consignados o número
lança° do , pUbllaIda- de do ospedianto do Doporbanninta
•
do talão de registro da assinatura
.114aalsnal do Propriodada Inthatdried do. Ministério
e o mês e o ano em que findará.
da Indústria dl* Gonsirtio-,.
•

• DIRETOR DISSAL

ALBERTO DE- BRITTO PEREIRA

0!

•

Impresso nó Oficinas do DepartaMento de Imprensa Nacional

ASSINATURAS
REPARTIOES E PARTICULARES

- FUNCIONAI/1M-

Wel.

As assinaturas das Repartições Públicas serão anuais e de.
verão ser renovadas até 28 'de fevereiro.

-- Os originiais, devidamente
Capital e Interior
Capital e interior,:
autenticados. deverão ser dactilo- Sèmestre
NCr$ 18.00 Semestre - - •
NC413,50 •-• A remessa de vfldres, sem,fados em espaço dois, em uma Ano
grofados
• NCr$ 36,00 Ano
NCr$ 27,00. pre a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacio.
só
do -papel, formato 22x33:
Exterior
Exterior
nal, deverá ser acompanhada de
as emendas e rasuras serão resNCr$ 39,00 Ano
NCr$ 30,00 esclarecimentos 4:tanto à sua aplisalvadas por quem de direito. Ano *****
cação,.
NÚMERO AVULSO
,
- As assinaturas podem ser
- O preço do número avulso figura na última página de cada
tomadas em qualquer época do
• Os' suplementos às edições
exemplar.
ano, por seis mesas . ou um a-no,
dos drgãos oficiais só serio remeO preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0.01, tidos Rot assinantes que os soliexceto as para o exterior, que
se do mesmo ano, e de NCr$ 0.01 por ano, se de anos anteriores. citarem
sempre serão anuais.
no ate da assinatura.
•
•a...•_8*^~

• ..1,J7.4
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Câmara de Vaiares Imobiliários do 1 9 149.675 - 3. R. Geigy S.A.
150.388
Estado de Minas Gerais (no recurso
Ayrton Belmuclee.
Interposto ao titulo" Câmara de Vs.- N9 150.504 •- Fábrica de Máquinas
lõres Imobiliários do Estado de Minas Berti Ltda. - Arquivem-se os proeeSSOS.
Gerais -- t.. 563.814). Mesbla S.A. (no recurso ilateilmata
,a2kruatitE26TE DA DIVISA() ao defer.mento do t. 584.020 - marDE MARCAS
ca: llosendorf).
Augustus S.A. Adm. Com . (no reGrupo de Trabalho curso interpos o ao indeferimento do
t. 565,027 - sina/ A Augustus S.A.).
De 15 de jaseiro de 1968
Exprzzerns nA DIVISA° DE
Marcas deferidas:
PATENTES P.EPUBLICADO POR
SAIE0 COM INCORREÇOES
169 562.854 - Cainpineira Toffee
No "D.C." DE 12-1-88.
Zenith - Doces Campineira Ltda.
- Classe 41 - Sem direito de uso
exclusivo do locativo Campineira.
Rio, 15 de janeiro de 1088
N9 555.415 Tennessee - TenExigências
Modas e Confecções Ltda. Térreos com exigências a cumprir: nessee
Classe 36. •
Irineu de (Sodoy e 1419 555.416 - Maiorino Meta169 143.905
lúrgica Maiorino Ltda. - Classe 11.
Adstides Marques Rodrigues.
169 555.439 - Vila Galvão - peN9 1£29.966 - Procar Ind. e Com.
dreira Vila Galvi0 Ltda. - Classe 4
de Acessórios de Automóveis Ida.
N9 151,.415 -7 Zezu3 Zubel de Abreu. 149 555.441
CadOu -. Lojas CaN9 155.7.03 Société Industrielle de dou Ltda.. - Masa e36.
Brevets et D'Etudes - S.I.B.E.
N9 555.444 - Lourenço - Irmãos
N9 158.017 - INFAL - Ind. Na- Lourenço Ltda. - Classe 8..
cional de PrLme para Autos Ltda.
979 555.449 -- Lámdnoxte
LMWNe, 158.138 - Petex Muranyi Ind. narte Industrie e Comércio Ltda. -e Csm. S.A.
Classe 40.
19 158.285 - ICAE - Ind. e Com. 169 555.484 - Hapea - Itapea 6
de Artigos Elétricos Ltda. •
N9 158.369 - Isabela Gomes do Comércio Indústria e Represestações
- Classe 36.
Amaral, João Baties. Amorim do Ltda.
149 555.550 - Siem Morena Amara/ Gama e Pierre Mout:somam. Confecções
N9 159.682 - Kenneth Arthur Classe 35. aterra Morena Ltd%

169 555.610 - Marga - A. Sutter i 169 556.065 - Mesa de Festa -.2
- Classe 1.
!Mira Leivas Ronermverg ..-Clara.
I 9 555.691 . - Forjax - Elyntelco n9 32.
El. A. Comércio, Importação ,e Ex- N9 558.070 -, Gerozon.- Gerozon
portação - Classe 40.
as Comércl3 de Apare169 555.706 - Rodemar - Livraria I -. Indústri
de Ozona Ltda. - Classe 8.
Edititra Rodemar Ltda. - Classe 32. I /11°8
N9 558.070 - Gerozon - Gerozon
169 556.714 = Serviztil - Liqulgó - Indústri se Comércio de Apare..
do Bras'l S. A. -- Classe 13.
de Ozone Ltda. - Curse 8.
N9 .555.715 - Servutil - Liquigas lhos
169 556.072 ..-Castroseira - Casdo Brasil S. A. - Classe 8.
.
traseira SasitÁrlas Ltda. - Claese
169 555.717 - Servutil
Liquigás 139 15:
do Brasil S. A. •- Cai 21,
169 556.050 - Clau - Aguiar Silva
Ne 555,718 - ,Servutil - Liquigas Si Cia. - Classe 36.
do Brasil S. A. - Classe 47.
N9 556.104 - Já Vai - Afonso
169 555.727 - • Serutil
Liquigás Bento Costa - Classe 43.
do Brasil, S. A. - Classe 21.
N9 558.105 - Jucema - Dano
N9 555.723 - &sutil - Liquigés Bani
- Classe 49.
do Brasil C). A. - Classe 47.
N
--"- Tomazi - José B.
.
N9 555.'748 - Serra da Moeda , - Classe 43.
Cia. de Mineração da Moeda - Clas- Tcenazi
69 558.147 - Unitex - Comércio
1
se 4.
N9 555.749 - Serra da Moeda .7. I Indústria Cofre S.- A. - Clame 37.
Cia. de Mlneração da Moeda N9 556.222 .- Duple.fil - João
se 6.,
Coelho da Silva Filho - Classe 38.
.N9 555.750 - Serra da. Moeda - N9 556.224 - Elgatox - Antonio
Cia. de Attineraç20 da Moeda Clas- 1'Ferraz Azevedo - Classe 2:
se 6.
I_ N9 558,238 - Rayder - Wandee
e Raymundo Deiró Cardoso
•N9 555.756 - Nacidete - Olin Soares
4O .
Mathieson Chlmical Corporation - I - Classe
169 556,280 - Jacques Estarei -Classe 3.
Charles
Henri
Martin - Classe 38.
19 555.763 - Cravflándia - Mo- 6
6
556.310
- Triclolil - Glax0
1
9
seira & Vieira --. Classe 41.
169 555.786 - Orgacine - Organi- Laboratories Limited-.Classe 3.
zação Cinematográfica Ltda. - 1 169 -556.469 - Xricure - ~labuta
Classe 8.
Indústria e Comércio - de Aquárioe
Ltç/aa. - Classe 2.
169 555.806 - Madelexis - Mede- , N9 556.539 - Medicream - Labolexis EL A. AdmInistraçáo Indústria rara Franco Veles Indústrias QuimiComércio e Agricultura - Classe 19. r,as e Farmacêutica 8.. , A. - C/asS8
Young.
Knacker - Frigorf- i no 48.
N9 161.686 - Radio Corp. of Ame- 169 555.554 - Pullman Pullaian N9 555.810
_
El. A. -.- Classe 41.
Oca.
- Indústria e Comércio -de bfaterials fico-Sérann
169
555.969
Nos
Coe.Nor
Coe
N9 162.990 - Société Anonyme An. para Construções Ltda. -- Classe 113.
Isdúst
HYPer
ria$ ."40 --Quinit
Lacas
baral:
Textil Ltda. - Claese 34.
•
t;rai"nço558V.e51es
dré Citroen.
Farmacêutica S. A. - Classe 48.
N9 555.557 - Panai-nes - Pana- N9 555.975 - Seeeil • raer
N9 163.456 - Ervin Chlamtac.
Es
556,557
-Fingi
Melas,lethel
Ltda. - Indústria e Comércio /sdústria e' Comércio Ltda.
979 178.920 - Michael Loyer.
Classe . .
Classe 38
36.
Industam --. Ind. de - Classe
69 1e3.715
1
t N9 556.558
- Intervalo -, Edittlra
N9
555.565
Jaberfusk
Incitesn
8•
'
Artefatos de Metal S.A.
N9
556.
1)34
Equestial
Eques• Classe
Ltda.
3
J
triz
Eletrônica
abergusk
Ltda.Abril.
Metaldrgica
Ostente
N9 125.214
trai - Eaulpamentos de Estradas
das
•
Classe 8.
Sociedade anntema.
Ltda. -=- Class e6.
•
I N9 556.581 - Aginka - Milita 169 555.581 - Boblessy - Antônio 6
1 9 Mesa - centro Brasileiro de Ei. A. Agro Industrial Kariri - CiasBatbosa ,- Classe 16.
Ilemeopatla Nsoiritismo e Obras SI- se 7.
ArquizanZrate de Processo/
149 555. 384 - Cflenfair - Druy's,eçais - Classe 32 - Com. CKC1130,0 6
19 293.703 - Esportiva - Sei/atina
Foram mandados atquArse.at Pre- h. A. Distribuidora de Produtos In- 'de at ividadescorrespondentes
aos
Fererira
da Costa Ltda. - Classe 42
eatv,. r
.
terirkdosais - Classe 43.
. • F erre. fira.
I Ne 546.278 - Corveta - Metall:1r-Ne 555.585,-. Atudor - solidor In-1 • N9 554 .059 - Perseverança - Per- gim Prior Ltda. - Classe 38.
149.24i .Hersa Sandias.
e Comércio dei' Ey -546.282 - DiOpsan - Soci es4 ,
PatentVer- dOstria de Benefici3 trento de Adadll- gere,,rpunsL ruddtrba,
.
19 144.505
6
- Rhodiaceta - Classe 22.
'
ta S. A. - Classe 18. .
Madsiras Ltda._ - Classe 4.
wertungs A. G.
7.

•

n
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Antônio 149 568.056 - Brinquedolândia
Dropsan - Societti NO 555,852 - Banco do Trabalho N9 551.640 - AGC
N9 546.283
Ralo Mrasileiro S. A. - Banca Ao Chaves - Classe 41.
Frederico .Ansbach & Cia. Ltda,
rihodlacete. - Classe 23.
N9 546.285 - ProPsad
soaleta Trabalho Italo Brasileiro S. A. - Ng ' 567.008 - GMN - Rolamentos Clamar 49.
Mueller
do
Brasil
Ltda.
Classe
6.
2
do
CPI.
n9
Art.
93
Rhodiaceta - Classe 37.Exigências
N9 555.880 - BEM - Produções N9 567.140 - 130rin - Antônio
N9 546.303 - Groot - IlidrotécBorba
13.
•
A.
Indústria
e
Comércio
Ltda.
RBM
Produções
Ltda.
Têrmos
com
exigências a cum+
Olear Groot Ltda. Classe 8 - Com
de Bebidas e Conexos - Classe 42. prir:
- Art. 97 n9 1 do CPL
exclusão de em geral.
Civilsan
Orixá -s. N9 555.919 - Mineração Nona Se- 149 567.843 - Civilsan
N9 559.13 . - Ourixá
149 300.942 - Irmãos Levy.
Eng. Civil e Sanitária S. A. - N9
Comércio de Ilervas- Ltda. - Classe nhora
do
Casino
Ltda.
Mineração
312.443 - Bolsa Oficial oe Va+
Classe
38.
)19 4.
Nossa Senhora do- Carmo Lida, lares de São Paulo.
N9 559.221 - Quinta das Felguei- Art.
149 568.110. - • Xingrá
Indústria NO 327.465 - Dal Molin EL A.
s
93 n9 2 do CPI.
as - Albertino Gomes- - Classe 42. N9 555.922
Balseária de Óleos Ribeiro Ltda. - Classe -46. dústria, Comércio e Agricultura.
NO 859.231 - Trexsol - BrIstlo Pinheira Ltda.- -Sociedade
Sociedade Balnea- 149 568.224 - Vila -- Metalúrgica N9 328.431 - Orval
Indústra,
•Myers Company - Classe 2.
Pinheira Ltda. - Art. 93 n9 2 Villa Ltda. - Classe 5.
e Comércio de Produtos Quirnicos
NO 559.233 - Agrolln - Agrolin ria
149 568.260 Condusold Con- Ltda.
•-• B. A. Agro Pecuária - Classe do CPI.
diu:ai S. A. Condutores Elétricos tal:1
sol.
N9 555.923 - Rocha Sr Gravana Geral
Diverboa:
- Classe 8. •
- Art. 93 n9 2 do CPI.
_ N 559.238 - Agroiin
.
149
568.466
Imprimas
ImpriAgrolin Ltda.
NO
565.673 -- Teller, Peças e ser-.
149 555.924 - Transinfla Ltda. - mas Ltda. - Classe 38.
S. A. Agro Pecuária - Classe Transinfla
viços Ltda. - Arquive-se o processo,
Ltda.
-Art.
93
n9
2
de
N9 568.470 - Socofer &mofar 119 42.
Soc. de Construções Ferroviárias LiAgrolba CPI.
140 559.237 - Agrolin.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
149
558.284
IndliStria
Pernambu, - O. A. Agro Pecuária - Classe cana de Aglomerados de Cimento mitada - Classe 16.
DE TRANSFERÊNCIA
' Título de estabelecimento:
'.n9 44.
Ltda.
Indústria
Permunbucasa
de
• N9 559.238 - Agrolin - Agrolin Aglomerados de Ci mento Ltda. - 149 350.008 - Frigor - TransporDe 15 de janeiro de 1968
tes, Frigor Ltda. - Classe 33 - Ar- B. A. Agro_ Pecuária - Classe Art. 93 n9 2 do CPI.
nQ45.
tigo 97 n* 4.
Marcas deferMs:
:. N9 559.240 - Sininho - Siniho Frase de Propaganda deferida:
NO 550.081
FisPer Eletro Meca- NO 534.787 - Pelikan
• Confecções de Roupas Ltda. - Cl as
Gunther
nica
Fisper
Metro
Mecânica
Ltda.
149 546.263 - É Bem Fazer o Bem
-se36.
Wagner - Pelikan Werke - ClasClasse 33 - Art. 97 329 1.
Compa- - Alfredo Monteverde - Classes 8, - NO
Palermo
Ne . 582,729
551.821 -- CoMércio e Repre- se 48 - Registre-se com os novos
e 32 - Art. .101 do CPI., sem dinhia de Calçados Palermo - Cias-- 8reito
de uso exclusivo das palavras sentação Iguaçu - Comércio e Rep. exemplares.
te 1.
•
Concurso, Mias e Bem separadamente Iguaçu Ltda. - Classe 33 - Art. 97 149 534.788 - Palikan
Gusther.
nQ 4.
N9 582.230 Palermo CompaWagner - Pelikan Werke - Clas149 546264 - O Concurso Mies Bem
Claa
nhia de Calçados Palermo
Vitrin - Arte - se 49 - Registre-se -com os novos
- Alfredo Monteverde - Classes 8, 149 587.307
_pe 1.
Emillo Dias - Classe 33 - Art. 97 exemplares.
/Bagas- Sagas - 8 e 32 - Art. 101 do CPI.; sem di- n9
No 541.485 - Guia - Lanifido
N9 562.815
1.
Classe reito de uso exclusivo das palavras 149
Indústrias Gráficas Ltda.
Suirlograndense
S. Classe 36
.567.747
Le
Dehon
Le
Concurso, Mias e Bem separadamente
119 32.
- Registre-se com exclusão ie leDehon
Rep.
Comércio
e
Indústria
N9
548.979
Compre
Pelo
Crédito
Compro
ques. NO 562.818 - Dosapro
. Leve Sua Roupa na Hora, Ltda. Classes a, 33. 45 e 43 Artt
Garbo_..
Classe 6.
No 544.320 - Justino Ca- .
g
o
9
7
n
1
,
c
m
e
x
l
u
s
ã
o
d
g
é
n
e
r
Demora
--;•
Loja
Garbo
Roupas
Sem
Dosapro
• NO 562.817 - Dosapro
tharino Guimarães - Classe 46 .e
comércio
das
classes
8
e
33.
Classe
36
Art.
1014do
S.
A'
-. Classe 8.
Registre-se com os novos exemplaDositreo CPI. res.
-..N9 562.818 - Dosapro
Marcas indeferidas:
Exigancias
Classe 40.
'149 550.771 - nora Ygam inNO 518.434 ••n•• Cana. Velha Nasci- dustrial
• NO 562.820 - Chanti Creme e Metalúrgica "El. A. •-•
isento
Vinícola
Nascimento
Lida.
exigiam:ias
a
cumTênnos
com
Nestlé S. A. - Classe 41.
Classe 11 - Registre-se com exulaClasse.42.
prir:
N9 582.822 - O Alumisio - O
Ao de alfanges e ferro comum a
Alumínio do Brasil B. A. - Classe .N9 582.834 - Companhia Gaipa- N9 550.175
São Jorge - Deco- carvão.
719 32.
rações São Jorge Ltda. - Classe 34
rian -Industrial do .Norte.
550.909 - Oriental -. Filorica
149 562.835 - Companhia Gaspa- N9 550.398 -. Vidrocor - Santa de149
Titulo de estabelecimento
Móveis Oriental Ltda. - Ciam
Lucia Cristais Ltda. - Classe 14. n9 40.
rian Induatrial do Norte.
rido:
•
149 550.950 - Chalet Suisse - -NO 550.928
- Diogo - 8. Dlog.-N-NO 582.836- companhia Gaspa- René
N9 555.353 - Escritório oliva
trulhart
Classe
41.
Classe
48.
•
Sergio Mania Oliva - Classe 33 - dm Industrial do Norte.
N9 551.477 - Soutitex - Sor:tilar 149 550.947
- Produtos Plf-Paf 149 582.837 - Companhia Gaspa- - Tecidos e Roupas Ltda. --e Classe
Art. 97 n9 1 do CPL
Irmãos Sinibaidi - Classe 43.
N9 555:821 - Curso Almeida Men° rian Industrial do Norte. n9 23. •
149 552.264 - Pocker - Prldutos
- Oswaldo Almeida Mello Filho - N9 562.839 - Companhia Gaspa149 551.589 - Guarani - Inas- Alimentícios Morro Velho Ltda. rian -Industrial do Norte.
Classe 33 - Art. 97 I9 1 do CPI.
149 555.921 - Charqueda Santa .tria Textil Guarani Ltda. - Classe Ciasse 41, - Registre-se com exclu--Ne 555.873 - Artefatos le Metal Otilla Ltda.
no 23.
Ao indicada pela seção.*
Delmee - Basili Kiritschenko - NO 558.568
Revoli Coelho Casar. 149 551.882 - Rada - Xarla Bois- NO 553.248
Normândia• - CalClasse 11.- Art. 97 n9 1 do CPI.
çado Delta Ltda. - Classe 36.
N9 546.265 - Murilo, da Silveira tique Ltda. - Classe 48.
NO 548.179 - Distribuidora Para- Uma
NO 567.272 - Souplesse - Modas 149 553.252 - Mucuripe - irmãos
naense de Frutas e Legumes - Dis- 149 546.266 - Murillo da Silveira Souplesse Ltda. - Classe 36.
Silveira & Cia. Ltda. - Clame 44.
tribuidora Paranaense de Frutas e Lima.
149
567.299
Indústria
149 553.488 - Astro - Super Igor41
ArtiLegumes Ltda. - Classe
Textil Suiça Ltda. - Classe 23
eado Astro B. A. - Classe 44.
go 97 n9 1 do CPI. sem direito de 149 546.297 - .f. P. Guimarães.
149 567.359 - Café Caçador - Al- N9 553.776 Tirbuna Estudanir
uso exclusivo do locativo Paranaense. 149 559.232 - Artur Eberbardt 8 A
Isdústrias Reunidas.
fredo G1oPP0-1- Classe 41.
União Gaúcha dos Estudantes BaNO 546275 - Palias Salgue - 149 582.821 -- Alumínio do Brasil N9 561.627 - Saturno - Saturno dalados - Classes 32 Ø 33 -- ReMarlene de Souza Prime - Classes S. A.
Decorações Ltda. - Classe 25.
gistre-se como marca e Corp excluna. 13, 38 e 48 - Art. 97 s9 1 do 149 582.824 - Companhia Gaspasão da classe 33.
149
587.729
VisAo
Brasileira
CPI.
rian Industrial do Norte.
N9 562.812 - Edifício Guiais - NO 562.829- Compashia Gaapa- Jocé Gomes Machado - Classe 32.
149 468.430 -- Rumo Certo - CenN9 567.853 -- Aspirai - Comércio tro de Estudos e Divulgação da CulCondomínio do Edifício °ulule -; Man Industrial
do Norte.
de Roupas Aspirai Ltda. tura Americana - Classe 32.
Classe 33 - Art. 97 n9 1 do CPI.
149 562.831 - Companhia Gama- e- Indústria
Classe 38. 149 516.135 - Giroflex Giroflex
rian Industrial do Norte.
Insígnia deferida:
N9 567,855 - Volksport - Ofici- S. A. Cadeiras e Poltronas - CimN9 562.832- Companhia Gaspana
Mecânica
Volksport
. Ltda. - a 38 - Registre-se com os novos
Ne 555.778 - EPUL - EPUL
rian industrial do Norte.
• exemplares.
Emprêsa de Pavimentação e Urbani- FRANCISCO PI 11-20 - 16-1-68 Classe 47.
~Ao Ltda. - Classes 18 e 13 - N9 562.833 - Companhia °aspa: 149-581.966- Oiro - Siso - Rep. N9 518.275 - Bom Sucesso - 10.
Art. 97 tt9 1 do CPL
e Comércio Ltda.
Man Industrial do Norte..
Classe 48.
Dorgivaldo & Mendonça Ltda.
• -9 558.350 - Itabetum - Enge139 588.115 - Ciranda -- Ciranda Classe 41.
Diversos:
nharia e Comércio Ltda. Classe
- Modas Infantis. Lteli:
Clame
N9 518.944 - Soeis - Sacie - Se.
no 33 - Art. 97 n9 1 do CPI.
NO 544.302 - S. A. Indústrias xi9 38.
guros e Representaç5es Ltda. 149 555.854 - BTI13 - Banco ...o Reunidas F. Matarazzo Aguar- NO 588.296 - Greice Grelos - Classe 38 -- Registre-se com os
Isoutique Ltda. - Classe 38.
exemplares 'de fia. 9 a 11, consideTrabalho Ralo Brasileiro B. A. - de-se.
Classe 33 - Art. 97 n9 1 do CPI.
no, rando-se os Impressos Como semi.
NO
568.517
Lar
Casa
do
•
Marcas
deferidas:
Impressos.
N9 556.305 - Corasse - A. D.
N9 550.185 - Floral - Perfuma rifo Artigos Metro Domésticos Ltda.
Schinesck - 'Classe' 33 - Art. 97 Piorei
lasse
8.
.
149 547.311 - Claves - Irlanda,
- Classe 48.
39 1 do CPI. NO - 550.400 - Vidrocor - Santa NO 589.904 Nosso Frango - Metalúrgica Claves S. A. Classe
rosso Frango- - Comércio de Aves no 25.
N9 558.289 Penem - Pescas do Lucia Cristais Ltda..- Classe 25.
Nordeste S. A. Penem - Classe 41 No 550.702 - Brito' - Indústrias Ltda. - Classe 19.
N9 568.344 - Doca = Franceses
de Capitani
- Art. 97 119 ido CPI.Clame 44.
Eletrônicas Briatol Ltda. - Classe 8.
Título
de
estabelecimento
indefeNo 562.813 - Ceará -Filmes NO -551.115 - Vasofilin - Lab. rido:
Título
de
estabelecimento
dote, .
Wilson Afonso Valença - Classes • 8, Normal S. A. - Classe 3.
rido:
149
550.922
Indústrias.
Mapi
98, 32 e 33 - Art. 97 n* 1 do CP1'..
149 551.298 - Lusano .- Lanares Martins & Pirase Ltda. - Classes - N9 um= Bazar copacahau
Lusapo Ltda. - Classe 41 •
Nome comercial deferido:
es.. 40 é 36.
.
Viúva ib. G. Concrieis° & Cia. Ltda.
Co
pien
.
Comercial Ericá _Li- 149' 551.337 - PUriMetal ?uri- ..N9 551.568
- Classes 1, 11. 14, 15 e 25 N9 553.629
metal Indústria • Recuperadora de Porirn^qt. dor- e auustrutOr4 capa. gistre-se de. acôrdo com o art. 97, a
mitada - Comercial Ericá Ltda.
qo
CUM* MI Art. 98 a9 3 do CPI.
Metais Lida: - Clamo é.
ema em toros exemplares.
•
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" Moraes de Almeida - Catressfulo Hugo EXPEDIENTE DAS miam
N°550.062Transferencia para seu nome • da
E SEÇÕES
Nelson Barbosa Braga - Classe $3 marca =laia registro 183.832 Art. 97 no 1,
Anote-se a transferenda.
• De 15 de janeiro de 1968
N9 568.620 - Padaria e Confeita,
ria Lisbenense - Paria, Santos & Republicado por tei saldo com. In- Cobzeina Comércio abatate°.
Química Ltda. - Transferencia para
Cia. Ltda. - Classe 43 - Art. 97, correções
no DO. de 104-88.
seu nome da marca Ritzol regien'a
0.9 1.
Marcas deferidas:
Anote-se a 'transfen9 196:365
Nome comercial deferido:
rência,
149 467.292 - Colibras - -Calibras
N9 526.367 - Sociedade Brasileira - Ca.. Flnanciadora Wasileira - Org. Contábil
.
Pontal
Lide.
de EdloSes, Public:dade e Serviços
• Transferência para seu mai* do tiArtísticos Ltda. - Sociedade Brasi- ClaMe 3a
tulo Organização Contáb41 ~Lel
leira de Edições. .Publicidade e Servi- 149 487.300 - - CofibrasCofibras rege-4n
n9 204.073 -- Anote-se a
cia. Financiadora Brasileira - transferência.
ços Artist:cos Ltda. - Art. 93, re, 2.
Clame
32
Registre
te
com
excluN9 541.366 - Motores Diesel ler - são de edições impressas árgãoe de
-- Exige-mias
cionais Colmo S. A. 'Motores publicidade
e publicações impressas.
Diesel Nacionais Colono S. A. - 149 467.314
- Calibras - Calibras'
Termos com exigências a
Art. 93 no 2.
- Cia. Financladora Brasileira cumprir:
Ne 555.399 - Pinho do Brasil Ltda. Classe 35 e- Registre-se com delub- Art. 93, re9. 2.
são de almofadas de couro. • ' . British Schering Ltd. (titular do
149 467.319- Calibras - Corbras reg. no 227.369).
-Marcos indeferidas:
ciadora Brasileira - ~ata Pilho & Cia. (titular do
Finan
N9 516.057 - Carmen - Maria Classe 28.
reg. no 254.318).
Dei Ca.emen Garcia Quince de Orna
N9 467.321 - Cole:eia - Calibras No 438.778. - Cogest 8.A. Com.
- Classe 46. .
- C1a. Finenciadora Brasileira, - e Gestão.
No 524.319 Café ,113 - .1. B. Ciasse 30.
Indústria e Comércio eeda. - Clas- 249 494.626 - Brita pedra BritaDbertiot
se 41.
pedra S. A. Pedreira e Materiais de
1‘9 457.559 - Confecções Sanaras
N9 541.198 - Record - Çerviajaria Construções - Classe 16.
_
Perna S, A. Indústria, Ciraércio e
Titulo de estabeleareento defe- Ltda. - Arquive-se o processo.
Agricultura - Classe e2
rido:
149 548.438 - leamea - E. iduasi 149 448.885 - Julio Prestes - Bar Contrato de explorapdo de marcas
& Cla. Ltda. - Classe 42.
Lanches Julio Prestes Ltda. Art. 123 do código:
N9 518.064 - Eimor - Eletr.° Mota' Ciasses 41, 42 e 43 - Art. 97n9 1.
Refrigeração Ltda. - Classe 46.
Por despacho do Sr. Chefe da SeMarcas indeferidas:
ção foi mandado averbar o contrato
Expressão de propaganda defeNO 373.979 - Dois Leões - Dois de explorado da mate,a Manzate, rerida:
1 ..oes Roupas Profissionais Ltda. - gistrada sob o n o 210.811& de nraPriedade de E. 1. Da Pont Da Nemeurs
NO 532.031 - Verbasia Feito In- Classe 38.
teiramente a 340. Pe r Mestres Axt2e 149 554.364 - slotabela - Jqabela And Comaany, estabelecido nos Essexta - Verbasia. Indústria de Calça- - Indestria e • Comércio de Jóias tados Unidos da Amérea e em favor
de- Du Pont do Brasil S.A, Inche
dos Ltda. - Classe 36.
Ltda. - Clame
Químicas, estabelecido Ho Brasil. -.
Averbe-se o contrato.
Frase de propaganda deferida:
Ene-nele:a
Por despacho do Sr. Chefe da SeN9 513.544 - Aveia Feria - nlermos com ~Mias a cum- cão foi mandado averbar o contrato
uamente eeminada Diztpensa Cosi,de exploração da marca Pectanil; remonto - L. ~emes S. A. Indús- prir:
tria e Comércio - Classe 41.
C. II. F. Itufler niplarmihum tot glatrada sob o no 337.908, de proprieBeechrankter Haftung - Titular do dade dó .American Roma Prodrcts
149 517.792 - Alta &miolo de
Corp., estabelecido em Estados Uni46.157 proc. 36.958-64.
Qualidade na América Latina - registro
N9 580.378 - Marin & Nasatiento dos da América e em favor de Inda.
Classes 6. 11, .17. 29 e 48.
Parmaceuticas Fontoura Wyeth S.A..
Ltda.
149 467.289 - Confira.
Çia. P1- estabelecida no Brasil. - Averbe-se
Exigências
o contrato.
nadadora Brasileira.
Por despacho do Sr. Chefe da SeDiversos:
Tênatle %tu exige-nelas a cumØo foi mandado averbar o contrato
prir:
Ne 582296 - Lanches Rainha San- de
exploração da marca Aladdin. reN9 485.955 - Soc. Nacional de ta Isabel Ltda. -- Nada há que de- estada sob o n9 230.527, de proprieferir, mantenho o aiquisamento.
Ferro Imo. e Exp . Balar S. A.
de Maddin Indrstries Inc. esN9 560.603- Cia. de Tintas e Ver- dade
tabelecida nos Estados Unido; da
249 518.835 - João Lopes Coelho.
nizes' R. Mostesano - Mantenho o América
e em favor de Inda. ReuN9 522.735 - Lanches Halita Ltda. arquivamento.
Agostini S.A. estabelecida
NO 525.458 - Teroson W.erke G. Ne 560.604 - Cia. de Tintas e Ver- nidas
Brasil. - Averbe-se o contrato e
Il. B. H.
nizes R. Mostesano - Mantenho O anote-se
a transferencia dos direitas
N9 525.589 ee Teroson Werke Cl. arquivamento,
.do contrato de exploração pata M.
el. B. H.
Agostini Com. Ind. S.A. .
Recamos interpostos:
19 550.059 - Pormad Materiais
4
Novex Ltda. -- Recursa internaste
de Construção Ltda.
Ne 550.102 - Baena Judith Arru- ao deferimento da mares Novel terExpediente das Divisbee
tua
541.087 e termos 541.0e8 541.064.
da dos Bastos.
No 550.954 - Companhia Pana- Contrato de exploração de marca:
e &Ocos
Por despacho do Sr. Chefe da Seraer:cana de Motores
ção foi mandado averbar o contrato Republicado por ter saldo conte InNo 551.729 k - Luiz canos Parg.a de exploração da marca kee.gyl regeicorreções no D.O. de 12-1-68
Rodrigues Vinhas, Sebastião Costa irada sob o n9 298.759 de propriedaRio, 15 de janeiro de 1968
Carvalho Neto, Edson dos Santos de. de Societé dei Usines Chindques
Machado, Juarez Araújo e Afonso Rhône Poulene estabelecido em PaMarcas deferidas
Paulo de Paula..
ris e em favor de Cia. Química Rimdia
Brasileira
estabelecida
no
Brasil
No 553.283 - Ernesto Neugebauer - Averbe-ae o contrato.
149 502.621 - Cuia - Chez Adm.
.
B. A. Inda. Reunidas.
Técnica de Seguras Ltda. - el. 38.
N9 553.770 - Bracioil Tecidos Li-.
Marcas deferidas: •
.
No 518.625 - Ana Rosa - Garagem
Odiada.
14' 511.114 - Supergastene - til- Ana Osa Ltda. - el. 38. - Regis- 149 563.683 - Construtora taaquindea.
S. A. Ind latria e Co- tre-se na el. 38.
Industrial Brasileira Ltda,
mércio - Classe 3. •
NO 555.136 - MC - Arte-IndusNo 511T460 - G. B. reez,01 SPA. ble 555219 - O Linguarudo Pe- trial
Cinematográfica MC Ltda. NO 552.480 - Agência Montenegro dro Lucia de Andrade - Clame 32- el. 32.
Com. e Turismo Ltda. .
149
714.338
Rastro
Apeteci°
.•
NO 568.376 - Donaldson. - Dormi149 476.804 - Macario ilida de Basilio da Silva - Classe 48.
dson Company Inc. - el. 8.
Freitas.
Marcas indeferidas:
149 559:656 -. Monte Santo - In- Titulo de estabelecimento deferido
1 Retificação de -clichê:
dústria de Tecidos e Artefatos de
N9 543.855 - A Louçadada - An149 556.559 - Roto Siar itaffeo Plásticos 'Monte Santo Ltda. - ViasPatriota - Classe 10 - Cliché pu- se 22.
tonio da Costa Oliveira - els. 14 blicado em 30-11-62.
15 (art. 97 ri9 1) .
tf 560.302 - Sieue - Aço Toraima
Aços Pinos Piratini
No 551.745
NO 555.789- Rodeio - São Paulo Ei A - Classe 21
.•
ilipargatas S. A. - Classe 34 es Transferenca e alienei., de nome - Aços Finos Piratini S.A,
el. 5
de titular de processo: e
Piche publicado em. 28-1142.
(art. 97 n9 1).

Janeiro de 1968'
trigencias
'• Termos com exigências oi
~rir:
249 590.705 - Itabira Imp. e Exp.
Ltda.,
249 590.930 - Dist. 'teu Ltda.
149 590.961 -Fábrica de Arrasa
Modernas •Caramunl Ltda.
N9 591,098 -*Ladeei - Ind; e Com.
de Móveis Ltda.
N9 598:103 - José Martiniano Nascimento.
Ne 598.199 - Pantrator S.A. Com.
de Peças Para Tratores e Máquinas
em Geral.
119 598.107 - Textil Thomaz For- .
tunato S.A.
Diversos
149 592.510 - Rosal. Técnicos e Po *-5
ritos Contábeis 13/C. - Prosa!~
na cl. 28.
N9 590.970 - Banco Sid Anierf•
cano do Brasil S.A,. - Prossiga-si .
com exclusão de apólices, ações. ire
Ihinhas e bilhetes de sorteio subste •
tuindo a el. 80 pela 38.
Retificapdo de cliché,* • 149 549.003 - Consultoria Técnica
de Investimentos Consultil Ltda. Consultoria Técnica de Investimentos Consulte Lida. - cliché pubIÇ'
çado em 11-10-62.
No 598.059 - Cordé de Parle Corda de Parle inc. - cl. 36 - elt?
chã publicado em 2-10-63, estabelecido nos Estados Unidos da América.
149 591.131 - Produtos Cartolina .
- Marcos. Alves & Ventura Ltda.
el. 43 - clichê publicado em 12 de •,
ag'õsto de 1963.
Contrai,- de ~Impilo de marcas Art. 123 do código:
Por despacho do Sr, Chefe da SeOto foi mandado averbar o contrato
de explOração da marca Tubest, registrada sob o n9 309.521, de propriedade de Société Anoriyme Tubest, estabelecido em Parle e em favor' de
Aeroquip Sulamericana Ind. e Com.
.A. estabelecida no Brasil. - Ano- . '
te:n.e:
S4
I - a alteração de nome;
2 - apostile-se a mudança de sede
para Rio de Janeiro, Estado da Guie.
inibam;
3 - a transferencia para &Mete
Anonyme Tubest;
.
4 - Averbe-se o contrata de axe
ploraçeo a favor de Aeroquip aulamericana. Ind. e Com. ELA.
Por despacho do Sr. Chefe da Seção for mandado averbar o contrato
de exploração da marca Aspirastes,
registrada sob o ne 48.149. de propriedade de Société Ananyme ~est
~abe-recicla na /França e em favor
de Aeroquip Sulaniericana Ind.
Com. S.A. estabelecida no Brasil.Anotem-se:
1 -- a alteração ' da nome;
2 -e apostile-se anemia:em de sede_
para o Rio de Janeiro. Estado da
Guanabara;
3 - a transferencia para gociétd
Anonyme Tubest;
4 - Averbe-me o contrato de expie .140 a favor de AeroulliP Suis-.
mericana Ind. e Com. S.A.
Por de-encho do Sr. Chefe da See..o foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca Sapatex, /agateada sob o li9 355.506, de troe
priedade de Société Ander= 'Ilibaste
estabelecido, na França e em favor
de Aeroquip Sulsmericana Ind. a
Com. 0.A., estabelecida no Brasil. Anotem-se:
1 - a alteração de nome;
2 - apostile-to a mudança de sede
Para o-Rio de Janeiro; Estado
Guanabara:

iJNIA FILIA) là
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a teansferénela para Socklió
•
Anonyrae rubest;
4 - Averbo-se o contrato de Exploração a favor .de Aeroquip Bulamericana Ind. e Com..8.A.
.1111.••nn

NOTICIARIO
Opogiçcles •

•
Maria Christina de !ousa Dantas
805.248
(oposição a.
Marra: Dona Pior). •
- -A Companhia Antarntica Paulista
Ind. Brasileira de Bebidas e Conexas
teimo 810.492 - - Mar(oposição
ca: Estreia - T. 811.23) - Marca:
Totó - T 811.213 - Marca: GraCola - T. 811.228 - Marca: CanCan) .
Ernesto Neugebauer S.A. Inda.
• Rataaapa (oos. ko ternm 810.299• .- Marca: .Dannbia_ P:ad) .
• 'ABC Radia e Tal :visão S.A. (oieciração . ao termo .815.508 - .
Ouro Fino).
• Conservas Ritter S.A. Indtuatisi
Agrícola e Ccmeralal (opasiçáo ao
. Marca: Ritter's).
• larino- 817.488
terTranstour Ltda. (oposição
"mo 796.980 - Nome Transtur. Transpartee. , e Turismo Ltda.).
•*•; Sã* Paul °Alota:patas 0.A. toposi
ção ao termo 819..'3U - Marca: Kat,'"
CraMar

ao

bo

•ABC Rádio e Televisão S-:11.' (01.0a °teimo 820.320 -• Marca:
• Tránstur Ltda. (oposição ao termo
• 798.793 - Marca: Transtur T.
n9 796.792 - Marca: Transtur • Expresso).
•• Cooperativa Agricola de Cotia Cooperativa Central (oposição ao termo
' „a! 822.243 - Titulo:. Bazar Tupy).
: . ,Rogalio
•
I:tom
a ooi
(aá.çft ao
. Urino- 817.952 - Merca: Papai,/
•• 13-adi Tanus (oposição ao 'termo n2.7
• Mero 818.208 - Marca -13elatriz).
Quimicas Anberabi S.A.
(oposição ao temia 819.924 - Merca: super Boa)...
1, José EtrUsco Vieira (oposição na,
''térmo"115.693
- Marca: .Itacolonli).
•
Pita Ltda. (oposi..Yz•garrafamento
• '•
• clio ao terma 800.009 - Marca: Taa
tal). *
. . São Paulo Alpargatas ELA. (masição ao termo 821.149 ,-- Marca: Radalin • T: 8.8.630 =Marca: Sandal-Lona Ilayania, - T. 818.345- Márcia Westvaco T.* 816.245 Marca: Westve.co).
AUto Graási e/ou em' Plac Ltda.
' (oposição ao ténno 22.899 - Marca:
Lumibel).
Acri Plac Ltda. (oposição ao termo
Ia9 818.218 - N. V. Launibel Ind.
e Com. Ltda.).
Baluarte á Agro Industrial 5. A.
(oposição ao termo 821.741. - MarT. 821.7*))
,. ca: Baluarte
(apoLaborattal aEspecifarmá
' siçã.cao termo 816.414, - Marca:
Mvofer - T. 818.574 - Marca: Oar).
Fábrica de Café e Chcicolate Moinho de Ouro S.A. (oposição" ao ,termo 811.092 - Marca: Predileta T. 817.091 - Marca: Predlieto).
M. Pereira Martins (oposção ao
termo 807.034 - Sinal de Propaaanda: Programa) . • ,
João Vieira (oposição ao termo número 812.500 - Marca: Santa Fé)7,
Bristo2-MYer3 CoallIanY, (oposição
Veti-ao termo 818.738 .. :trama .
•
?ratei! Gancla & (oposição ao
termo 819.332 - Marca: Negroni 18
- T. 819.381 --. Marca: Negronl 18
Mantini).
.Toe Ide Solta *topes-hão ao termo
119 820.037 - Titolo: Agência QuebraGalho - T. 820.036 Marca: Quebra-rathot
Brit S.A. Ind. e Com.'- (oposição
ao farm° 806-867 - Marca: UnamBrIl .
•
•
•

•.'anMrk t e ..
_
Tecelagem Parahyba S.A. (oposi- ao tenno1 816.158 - Marca: Citoct- , S.A. inda. rumadas P. liatarazall
(oposição ao termo 4310.497 - M'e•
ao teme 805.609 - Marca: A mi/k).
ek •. Seleta).
Garota).
dê
Materlaid
Sociedade
Técnica
Ibla Instituto Bioquímico Inter.
Mon S.A. (Indústrias Alimenti- 13otema" (oposição- ao termo
Americano S.A.- (oposição ao têrrao
cias) (oposição. ao termo 808.837 - zi9
815.377
Marca;
Botem).
Marca: Dalt».
n9 809.085 - Marca': Ibifana) .
•
Ccnipanhia Industrial de Conservas Casa Fa/chl S.A. _Ind. e -Com.- Irmãos Ferreira Mi
. a. (oposição a0
Alimentícias (oposição ao Lerma nú- (oposição ao termo 815.418 - Marca: termo 803.763 - Marca: Baluarte).
mero 805.811 - Marca: Elefanti- Tato).
. •.• .
Ilumble 011 & Iilefining Company
nho).
Ross-Geramer
Gear do Brasil Com. (oposição ao'tenno -819.597 - Marca:
Fundição Vitória Ltda. (oposição
eInd.
Ltda.
(oposição
ao
termo'
núProvenco)
ao têrrno 811.038 -- Nome: Empresa
mero 810.990• --- Marca: -Remar).
Vitória). •
Amplimag Ind. e Com. de ConFábrica de Café e Chocolate MoiFtindição Progresso S.A. (oposição
Automáticos -Lida, (onosicão
nh Ode Ouro S.A. (oposição ao ter- ao termo 819.896. - Título: Camisa trines
ao teimo 802.284 Marca: 'Sarada-,
ral 0813.433 - Marca: Regent's).
-riaPoges). tor-Umert).
Germano Dockhorn S.A. Agricul(apostato
tura. Ind. - e Com. (opesição ao ter- •Elevadores Momo S.A. (oposição ao termoInds..V6torantim
816.754 - Marca: Voalf11).
- ao termo 811.085 - Marca: Atam).
mo 810.554 - Marca: Rainha).
ConforLax Roupas-S.A. (oposição Cia. Comerciai da Vidros do Brasil
Saint Eadr Mopasirita ao termo
ao térm o793.508 - Marca: Confor- *C.V.B," (oposição ao termo 817.298 n9 815.449 - Marca: Pedra).
tar).
Cooper,
Manam-ali fie Robartson Lia
Adam Opel Aktiengeselisettaft (opo- w. Titulo: Vitrex).
mited (oposição ao temo 808.724
Ouro Pino S.A. Ind. e Com. 'opo- Marca: .Pallvex) .
sição ao termo 806.719 Marca:
sição ao termo 816.334 - Marca:
Inda. Gerais Cássio ,Medeiros S.A.
0136,1e)
Lanaria do Brasil S.A. (oitosição Ouro Fino).
(oposição ao termo 811.174 -• Marca:
ao termo 813.896 - Mama:. Pia- Cideal Produtos Alimenticios Ltda. nukl-Lar - T. 811.712 - Marca:
gania).
(oposição ao tarai° 817.370 - Marca: Eliddvit),
-.Companhia de Cigarros Souza Cruz Soft
Ice Cream). •
Inda. Graniam
(oposção ao
(oposição á otermo 808.129 Marca:
termo 12.347
Parinha_de
Iam).
Chocolate Prink S.A. (oposição- ao Mandioca
Papafin-1).
Miam ' S.A. (Indústrias Alimenti- termo 821.722 - Marca: Irémá).
Min S.A. •---.' Fios, Cabos e Mata-.
cias) (oposição ao teimo 810.524 - -Raimundo José Cervenka (oposiçãO riais
'Isolantes (oposição . ao Urino
Marca: ta-Gel).
temo 815.571 - Nome; Servenco n9 813.876 - Marca: Electa).
Casa Falchl S.A. Ind. e Com. -aoServiços
Mon S.A. (Inda. Alimentícias)
de Engenharia Continen(oposição ao termo 811.883 - Marca:
(opesicão ao termo 811.712 - Martal Ltda.!).
Penar').
Choco!ate Dalcora (oposição
Caoperativa Agricola de Cotia - ca: Suldvit).
ao termo 809.360 - Marca: Anita). Cooperativa tral
...Imitai 3 tinobilikla Ideal S.A.
Cen (oposição ao
A B Ahlén & Akeriund Forpack- soo 19.3902 - 4,tuoa: Cisa).
(oposição ao teimo 819.463 - Nome:
ning (opasicao a otenno'810.242 rmobilnorte S.A. 'crédito Imobiliá-(opoArmações
de
Aço
Pinhal
S.A.
Marca: Sprint).
rio). ,•
Pan Produtos ~tidos Naco- sição ao teimo 815.082 - Marca:
Bracco-Novotherápica, Labaratórioll
IVioebal
T.
815.081
Nome
Conais S.A. (oposicão ao. termo 812.716
S.A. (oposição ao têrmo 817.864
.
Estofados
Moebel
mercial:
Ind.
de
- M'arcar Pancintut).Marca: 'nal alinho).
Perdigão S.A. Com: e ' Ind. (opa-, Ltda. - T. 8)5.047 - Marca: SlcIvIcPalácio dos Palreies Ltda.. (opas'.
siçáo ao termo 814.306' - Marca: Rama - T. 815.048 - Marca: Ma- cão ao termo 810.274 - Marca: Paqui-Rama.),
Perdigão).
lácio' das Festas).
Lanifício Santa Branca S.A, (oP o
Rubem Batista aves (oposição aa
-tiçãoa0termos9.5F4Marc: Urino 823.560 - Marca: Sabonete ' Elencinee.Antea Dvna S.A. (opos!.
ção ao teimo 811.249 - Nome: Dl-,
Branca).
•
nava Distribuidora Nacional de VS..
Cobraana El A Ind. e Com. (opo- Iemanja).
Ithodia - Inda. Quimicati e Têxteis !Ores S.A.).
:tição ao teimo 809.719 - Marca:
S.A. (oposição ao termo .821.149 - Mocotex Representação e PartiflCombrasa).
pação Ltda. (oposlao ao fèrmo inféMarca: Rodalia).
aKibon S.A. (Indústrias Aliment1mPro 810.769 - Marca: Mei).
Cora.
(opoelInd.
e
Café
Artemis
8188) (oposição ao -termo 812.236
Inda. Granfino S.A. (onosicão $é
,
çã,
oao
termo
823.183
Marca:
Café
Marca: Kimikon).
ternio 812.704 - Marca: •Calcuta).
•Kileon S.A. (Indtairias Alime,ntk- Patense) •
Penil Química S.A. Ind. e Com,.
cias) (oposição ao tèrmo 809.724 - Arquitetura e Construções Aerópolis (oposicão ao termo 813.294 - MarMarca: . Tody Sabor Que Alimenta). S.A. (oposição ao termo 814.906 - ca: Phenix).
Fornasa S.A. Ind. e Com. (oposi• Companhia de Cigarros Souza Crua
ção ao termo 815.848 - Marca: For- Marca: Acrópole).
Balmain Parfums, 'Inc. (oposição (oposição ao terra° 811.465.- Marca:
mosa).
Arepn S.A. Indústria 'Eletró Meta- ao termo 810.899 - Marca: Jolie Ma- Srner-Globor.
• Feri Química S.A. Ind. e Com.
/atraia a(oposicão rio termo 821.893 - dame) .
(oposleAo ao termo 813.293 -..Marca:
Marca: Arkon).
Siestrup
Grossa
lleimich
Karl
Rádio e Televisão Gaúcha S.A. (oposição ao teimo 810.876 - Mar- Phenix).
(oposição ao teima 819.508 - Marca:
Companhia de Cigarres Pausa Crua
Wickbold Pão de Centeio Ham- (oposição
Festival Sul Brasileiro da Canção ca:
ao termo 811.470 -- Exburgo) . •
Popular). '
nressão de Propaganda: superRádió e Televisão Gaúcha S.A.
Screw. Compan y (oposição Globo).
(oposiçãó ao termo 83.508 - Mar- ao termo 810.883 - Marca: Torque
Coinpra/ Com. e Ind. de Produto.
ca: Festival Sal Brasileiro da Canção - T. 810.882 - Marca: Tanque - Alimentícios Ltda. (oposição ao ter,
Ponta/art.
T. 810.885 - Marca: Torque - T. ra o815.815
Marca: Coirtfal).
Pan Produtos •Alimmatittios Nacio- n9 1310.884 - Marca: Torque .T. -- Cotran Companhia de 1ransmnte9
nais S.A. (aposição, a °termo 813.162 n9 819.886 - Marca: Tanque - T. S.A.
(000sição ao taram 819.328
- Marca: Big-Dog). .
n9 810.887 - lampa: Torque).
Nome: Cltran Ltda. Com . e Ind. de
Pucci S.A. .Artefatos 'de Botracha
Walt• Disney Productions (oposição Transportes).
(oposição ao ternip 795.898 - )4arca:
ap termo 4314.561 - Marca: Peter-, Bela Vista S.A. Produtos Albnen.
pussy-Cat).
tidos (oposição ao termo 818.864 'Companhia Brada/eira de Novida- • Pan).
Bar e Mercearia Bela Vista)
dee Doceiras (orstsiÇão ao termo nú- Boda. Reunidas Vidro
. bras Ltda. título:
mero 816.604 - 'Marca: -'11m-Tim): (oposição ao . termo 812.176 - Mar- Kibon S.A. (rnds, Alimentícias)"
(oposição ao termo 810.949 - Mar.
()aranhas Induziria' S.A:
..
ca: Vicris),
ca: Squine11). cão ao termo 815.398 - Nome: loa de
Casa Paiva de Modas B.-A. (opost.
Ilheua .S.A. Comercia e Indústria' e
efto ao teimo 817.1715. -- Marcai
Exportação). •
• -•
Pala).
Haupt São Paulo 13.A. Industrial
• AyISO 'AS REPARTIÇÕES
Comercial (onosição ao termo,817-.629 •
• PÚBLICAS
Ind. Quintica Onda:doa Paulista
;.
- Titulo
•
• (oposiça0 'ao termo 813.580
S.A.
paad S.A.- Ind.. e Com. (oposição
'O Departamento de lin.'
Dares:
Qui:nora:1Wao termo 815..610 -7 Mares: Page).
prensa Nacional avisa às
Refinadora de Óleos Brasil B.A•
Aços Vilares S.A: (oposição ao
Repartições
Páblicas
em
ge(oposição
ao termo 8E3.567 - Marcar
termo 814.745 - Marca: M ' Polar).
ral, que deverão providenPincéis Tigre S.A. - (oposição ao
ciar a reforma das 'assinaTabacaria 33 Ltda. (oposição ao
tarmo 814.741 - Marta: Tigre)...
turas dos i.rgãos oficiais,
térmo 815.435 - Marca: 33).
Ler Limitada (rnosieão ao termo
Pan Produtos ailmenticios M.a°.
n9 317.348 - Título: Lex Marcas e -até o dia 29 de fevereiro
cais S.A. ,orosição ao teimo 814.353
Patentes).
corrente, a fim de evitar o
- Marca: PaniAlit).
Chimlea "miei Ltda. (opoteaão ao
ran atirmento da Temesse a
Panificadora Pão Gostoso Lida..
termo 819.438 - Marca:. Isonteotin
oirt'r eaoueta data.
(oposição ao teimo 817.334 Marca:
„Empresa Paladar' S.A industrari.
Pão Gostoso d etTrupês).1
Vomercial e •Itnportadara (nr--4-P.n
4beçá.0

00

•

•

•

•
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" M ARCAS DEPOS1TA-DAS
PublicZção feita de acõrdo com o art. 109 e rua ^parágrafos do Código da Propriedade Industrial
•

'remos D.,pósi:aÀos — Em
No ' 830.959

'Cobrança Super
Ind. Bravileira

d-txe mecânicas, lança-chansot !
agrico s, máquinas alubadeiras, ma-1
quinas capinadeiras, máquinas podaacta% máquinas pulverizadoras,
moto-arados, rodas , de arado
N9 830.964

Reg:crente: Cobrança Super Ltda.
•
Local: São Paulo
Classe 58
'Artigos: Servigos.de Cobranças
Ne 830.960

N•

830.967

• "BAIPENDI"
Ind( Brasileira f
Requerente: S.a/pendi Produtos
Alimentícios
Local: São Paulo
Classe 41
Artigos: Farinhas de znandloca; farinhas de cereais, farinhas de massas, farinhas de trigo, favas alimentícias, féculas alimentícias, essências alimentícias, e extrato 'alimenticlos, farinhas alim.enticias, fubás$
gorduras alimentícias, grão de bico,
macarrão, massas . alimentícias, meiam de tomate, óleos alimenticios,
ervilhas, molhos alimentícios. mas-.
•

LI 4
Ind. pasileira
•

Ind.Brasileira

_

Requerente: Plastificadora "LI"
Ltda.
Requerente: Valcap — Valorização
Local: São Paulo
de Capitais em Empreendimentos
Classe 28
Ltda.
Artigos: Plastificação em couros,
Local: São Paulo
dastificação em papel, plastiticação
Classe 31
em tecidos e outras plastificações.. Artigos: Almanaques;
albuns imprenso, jornais, livros, folhetos im1,1, 830.961
pressos, programas de radiofónicos,
programas de televisão, agendas, Peças teatrais e revistas
"PAINS"
Classe 38
Artigos: Recibos, envelopes, notas
Ir A . Brasilsira
promissórias. papel para cartas, duplicatas, papel almaço, papel sede,
-Requerente: Paina
Comissões, Re- blocos de papel, mata-,borrão, carnreSentações e Conta Própria Ltda. tões de visitas, blocos para corresLocal: São Paulo
pondências, cadernetas em branco,
Classe 16
cartões indicas, cheques em branco,
Artigos; Argila preparada para cons- ivros comerciais, em branco, livros,
truções, calhas de telhados, cimento de contabilidade, livros fiscais em
somum, cal para construções, esqua- branco, papel celulose, notas fiscais,
drias, grades lajes, lambris, manie faturas
zhas, mosaicos, parqueies, pisos, porClasse 50
tas telhas e tijolos
Artigos: Prestação de Serviços
- Classe 38
349 830.985
Artigos: Agendas em branco, annum
em blonco, bobinas de papel, blosoa pira desenhar, blocos para 81m era-, brochuras não impressa, cadi..nr.s esco are-, caixas de papelão,
cartões de visitas, envelopes, fõlhas
de células fõlhas de papel, fõlhas
de pap,lá, mata-borrão, papel aimaço, ptipel carta, papel para escrever, papel para impressão, papelão,
para qualquer fim
N9 830.982 •
Requefente: Joferwal Esquadrias
Metálicas Ltda.
Local: ao Paulo
Classe 16
•
Artigos: Esquadrias metálicas, argi a ,
preparada para crzistrugões, calhas Requererle: Valcap — •Valorização
de telhados, cimento comum, cai de Capitais em Erapree
ndiMentoa
liara construções, caibros preparaLtda.,
dos, para construções, grades, estuLocal: São Paulo
ques, lajes, lambris, manilhas, moClasse _33
saicos, parquetes, pisos, portas, teSinal
lhas tijolos
N9
830.966
R' 830.983

JOPARTS
Ind. 'P,...asileira
~Quarenta: Johnny — Peças
dual:riais eu' Geral Ltda.
Locai: São Paulo

"LOSHIRO"
Ind. Brasileira

ma para s6pa e talharim
N9

830.908

"RECANTO"
Ind. Brasileira

"PREMAR"
Ind. Brasileira
Requerente: Confecções Prema?

Ltda.
Local: São Paulo
• Classe 86'
Artigos: Anáguas, aventais, ,blusas
blusões, botas, cache-cola, calças,calcinhas, ~nestas, camisolas, •ca.7.•
sacos, ceroulas, combinações, cuecas, •
echarpes, lenços, meias, maillots,
soutiens e vestidos
Ne 830.974

I

"CADEákihdo
BANDEIRANTES
Ind. Brasileira.

Requerente: Sousa, Pasareli &

huao Ltda.
Local: São Paulo .
• Classe 11
Artigos: Cadeados
N' 830.975

Requerente Imobiliária Recanto
'
Ltda.

•

Local: São Paulo .

Classe 50
Artigos: Corapra e Venda de Imóveis
1C- 830.969
"AGARTHA"
Ind. Bràeileira
Roquerenio: Indústria de Confecções,
• -5,
Agulha Ltda.
Local: São Paulo

Classe 18
Artigos: Anáguas, aventais, blusas,
blusões," calças calcinhas, botas, cache-e.ols, botas camisetas, camisolas,
casacos, cuecas, ceroulas, combiaaecharpee, lençoa, meias, mal'bis, soutiens e vestidos
N9 830.970
Ind.

•
"ACRE"
Brasileira

Requerente: Agre Indústria de Bolsas Ltda.
Local: &o Paulo
.
Classe 35
•
Artigos: Bblaás
N9 830.971
OHURRAscAik
mi
,p/ _

•

•
• : 1 "DA1A .PAULISTA
. nd. Brasileira
Requerente: Dama Paulista Tecidos
Ltda..
•
Local: São Paulo,
Classe 23
Artigos: Tecidos de algodão, tecido de alpaca, apares de, tecidos, tecidos
de ---caroá, tecidos de casèmira, teci-'
doe de celulose, tecidos de cetim, tecidos de crepe, 'tecidos de cretone, tecidos de gase, tecidos de. gorgorão,
tecidos de Jenny, tecidos de juta,- =
nhaegra, tecidos de nylon, tecidos de'
linho, _tecidos de ramy, tecidos de
malhas, retalhos de tecidos, e tecidos de s8da
. Classe 38
Artigo.: Anáguas, aventais, blusas,'
blusões, calças, calcinhas, botas, cache-cole, camisetas, camisolas, casacos, cuecas, ceroulas, combbiações,
*chupes, 'lenços, maillots, meias
'soutiens e vestidos
•

1sTo

h

830.976

TEL"

Requerente: Tel — Contabilidade
Técnièá Especializada Ltda.
Reque_rente: Cittrrdc
as
a. ttria
Babá
São Paulo
*.
• Classe 50
Lbcal: São Paulo
Artigos:- Serviços ' de contabilidade
Classe 41
em geral; assisténcia contábil, fiscal
Título
Jurídica e administrativa; auditoria;
esti:dos. tZcidc0s; orientiv%0 ;e.
.N9. 830.912
•
•planejamento
e

Requerente: -1Came1isht Oshiro
--SERRALHERIA'
Local: São Paulo
•
Classe 7
, Classe 41
Artigos: Peças para tratores, empi- Artigos: Peixes em salmors, peixes.
Ladeiras, adubadores,,ancinhos em- em conservas, peixes em caldas, caOlhadores, arrancados sa de plantas, 'toarão, ostras, mariscos, sardin.hal,/ Requerente: Rodrigues & Pateils
Ltda.
arranca-tocos, batedeiras agrícolas, imanjubas, peixadas, lagostas, molus•
-Local: São Paulo
bicos para arados, bombas agrícolas. cos, garoupas, peixes, pirarucu, urubarrifadores agrícolas, capideiras, com, e alga marinhas, siri, caranClaire 16
Título
eixo de máquinas agrícolas, .escava- gueijos, bagre, atum, tra.ira e tainha

•

14* 830.

,

• ,N,)"

9
-Ind.BrRsileíra
" SUPER-COPEN

Requerente: Exataprint de Máquinas e Materiais Para Escritórios
Ltda.
'Local: São Paulo

-<:

•

1••n
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•
Classe 17 .
•
1(9 830.990 . 1(9 830.alt5
N9 831.023
artigos: Abridores de envelopes, ai-. matadas para aarinhos, apagadores 1
ATHENAS
de Unta, aparelhos duplicadores • de
°Olaia apontador.* de .1ápis, arquiInd.
Brasileiia
vos, berços para mata-borrão, borInl!"Wasileira
ramas, brochas, canetas comutas, Requerente: Organização Jurídica,
colares,- colas para escritório con- "
Co/gibil "Athenas" Ltda.
juntos para escritório, cortadores de
Requerente: C. 8. laranca e Cia.
Local: São Paulo
papel, oatadores,
depósitos para co'Clame: 50 Local: E" Paulo
IND. BRASILEIRA.
para lápis e- canetas, a , Artigos: marca . de servioç
Classe 22
desenhadores, duplicadores de abalas,
Artigos: Pios e linhas para bordar,
•
149 8. 30 991
sapátulaa, esponjas para ate:Mora:a
a triootar e costurar
canetas asferogralicasa canetas para
Rèquerente: Tri-Tez Indústria e Co- 1
(9 831.024
,1
'DECOLORES
mareio de Acessórias Texteis Ltda.
descaibo,. canetas-tinteiro, caixas pa••
•
ra papéis, . caixa reigatradoras, paLocal: São Paulo •
Ind.
Brasilplra.
pel carbono, carznabaaorea, carimbos,
Classe: 8
Artigos bobinadeiras, cardas, conicestos para papéis, classificaaores,
• FRAZILON.
"clips", cofres, máquinas' da apon- Requerente: Produtos Alimentícios caleiras, encanatórias, copulada-Iria.
Ind. Brasileira
Ratinho Ltda.
=cadeiras, penteadeiras, teares tortar lápis, máquinas de calcular, máLocal: São Paulo cadeiras, retorcedeiras e urdideiras
quinas cie endereçar, máquinas de
Classe: 41
'escrever, máquinas de - grampear,
1(9, 730.996
•
Requerente: C. S. Franca e Cia.
substâncias e produtos ali- •
máquina de registrar,. máquinas- de Artigos:
---.
Local: São Paulo
mentícios
em
geral, cereais de tôdas
acenar, megalógrafos, raolhadores de. as espécies, óleos
COLONIAL
"
Classe 22
e banhas comestídedos para escritório, multiplicadoras: veis, alimentos enlatados,
Artigos: Pios e linhas para bordar,
frios e dede cópias, mudedeeadores para coa fumados, leite e seus derivados,
tricotar e costurar
dopiar, sintas para. duplicadores, esquafrutas -frescas, secas e Requerente: Coionial
dros, estereocart0gratas, eatereogra- ces em geral,
'N9 831.025
Lanches Ltda.
•
cristalizadas
tos, estiletes para papéis', estojos de
a
Local: Silo Paulo
canetas, estojos de Japis, tipaárlos,
N9 830.992
. Classe: 50
fitas gomadas, fitas- para, máquinas,
Artigos: Prestação de serviços de
;
.E.EiM•
furadores para papel, tuas, ganchos
lanches rápidos e copa
ina,
mrasileira
,para papéis, gis para escrever,, e
1(9 830.997'
senhar, ."godeas", goma 'arábica,: 0•
a
tnadores. grafites. para.' -lapiseira,
Requerente: E. E. M.
Indústria
grampos as . escritório, guarda papéis,s,
e Comércio de Malharia Ltda.
guaraa pinta de lápis,indicas para
VIVACOR
Local: São Paulo
arquivar documentos, instrumentos
TueuvweYeti Ieqüerentó: Vivacor Indústria de Tin- Artigos: Confecções
ClasSO 38
de desenho,: instrumentos da escrede roupas para
ver, instrumentos pari. selar. 'jogue
e Vernizes Ltda.
homens, senhoras e crianças a saber:
para mesa de escritório, lacres para
:.Br a s
Ind.
.
' Local: São Paulo
calça, anáguas, soutiens, blusas, bluenvelopes, =pis, lapiseiras, rrapotea•
Classe: 50
sões, vestidos, saias, meias, sapatos,
ou, separadores para arquivos, sMee. distribuição lenços, gravatas, pijamas e camisas
tea, "ateneu", suportes para, canetas Requerente: Produtos Alimentícios Objeto: representação
de
tintas
e
vernizes
e lápis, taboas de desamo,- tecaugraNa 831.028
- Nétinao Ltda.
N9830.996
toa, untas para carnnoos," tintas paLocal: São Paulo
ta desenho, normó grafosa Palhetas
.•
Classe: 41
de parar, pantograice, papel carbo- Artigos:_ substancias
e 'produtos ali.ENXOVAIS KATHYA"
no, papel ateneu, pastas-de. arguia mentidos em geral, cereais
de tôdas
vo,.pastas de maga, pastéis de tinta as espécies, óleos e banhas comestia
Ind.
-•
para desenho, penas, percevejos,
alimentos enlatados( frios e de- —Requerente: Vacielina
Cabriel
perfuraaoree, de %OUVI°, pesos pa- veia,
leite e seus derivados doces
Local: S. _Paulo
ra papeis, pincéis para cola, &a- fumado,
geral, grutas frescas, secas e
' Classe: 37 — Titulo n••••nn•n Requerente: Externa — Importação e
chatas, aSoncenas de borracha Para em
cristalizadas
dedos, ponteiras para lápis, portaNa, 831.019
Exportação Ltda.
N9 830,993
blocos, porta-canetas, aparta-camaLocal: São Paulo
bos, porna-cartaes, porta-PaPei. por•
Classé
ia-penas, porta-tanteirosa- prendedores
LIVRARTA
MANIA
Artigoa: Motores e máquinas operade papeis, prensas ,de =crivaria, Sal.Silo
Paulo—
trizes para serem usadas na indústria
padeiros, máquinas registradores de
uso em escritório, réguas de uso em
1(9 831.027
•
escritorto, e para desenhos, separaRequerente: João Marques Bentas
dores de PaPela.- Unau' Para •aV•PliLocal: São Paula'
s.adores, tintas para escrever, tintas
'IND. BRASILEIRA
JOWEIZ
Clasae: 33 e 32
Para marcar, umedecedores de de•
Ind. Brasilai,,p
. TItillo de Estabelecimento
dos, aimedecedores para copiar,
-vidros de . cola
831.020 Requaernta: Monyznary — Produtos
Requerente: Joweis — Confecções
aa 830.97a
JORNAL O CONS0h.
Eletrõnicos Ltda.
Limitada
Local: São Paulo
Local: São Paulo
CIO
Classe: 8
'
Classe 36
Artigos: rádios em geral toca-discos,
TORRADiNHO
rádio de cabeceira, rádios para autos, Requerente: Wilson de -Almeida Prado Artigos:- Roupas confeccionadas para
homens, aenhoras e crianças: saias,
televisão, aparelhos receptores 'e
Local: São Paulo .
Ind. Brasileire
blusas, soutiehs, calças, camisas patra~sores de -sons, aparelhos de
Classe 32.
letós, gravatas, meias, lenços, cuècas,
televisão, alto falantes, chassis. bobi%
Artigos: Jornal
pijamas e sapatos
nas, aparelhos de freqüência modu1(9 831.021
aparelhos de Intercomunicação
Requerente: Padatia e Couteltaria elada,
ar 831.028 •
aparelhos para contraia de sons. teTorradinlio Ltda..
lefones,
limpadas,
plugs,
chaves
de
PRADRYL
Local: São Paulo • •
tomadas fitas sonoras .gravadas. dis*brasileira
Classe 41 a
cos gravados, aparelhos para telégraArtigos: Pães e doces,
' ias sem fia e transformadores
N9 830-989
Requerente: C. Et. Franco Í Cia.
•
,
.N9 830.994
•
e'
Local: São Paulo
-Classe 22 a•
•
emar*
Artigos: Fios e linhas Par
a
bardar,
e
.costiwar
tricotar;
_SIO LOURENÇO
• Induatria Brasileira
xp 831.022
Ind. -Brasileira

I R 4.EX

•

,1L

•IIORMMMIWN.

Brasileira

.
MQNYMA

I

NO BR.4.SILEIRA.

PRAWL

1

asileira
riu]
Requerente: Panificadora; São Lou- .
_
renço Ltda.
•
Local: São Paulo
Requerente: Panificadora ' troo Lida
•
-Local: alo Paulo
Requerente: C. Eia, Franco e Cia. Requerente: Siri lanaria e Comia:
Classe. 41 • Classe: 41
Local: São Paulo Cio de refraseai Ltda.
Artigos: substancias alimentícias %ta
Cias= 22
Local: alo Paulo
nificadas, notadamenta: peáes. bis- Artigos: Pães, biscoitos, bolacha"
bordar,
Artigos:
Pios
e
linhas
para
Classe Is
coitos, bolachas, bõloe, biÓoas, doces Paes-doces, queijos, doces. Panetaces
tricotar a costurar
e contens°
sorvetes e café,
4911aa9110: Regrem em geral
•
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eiP•

011ar

N9 831.034

g

LIMARE

-Requerente: Sa:i I-•- -das:ria e r..oinércio da
3 lida. '
.".
Ungi:
ciaz_a
Aplicação:
geral
r7..;

B E T A -401..
Ind.,Brasileira

P

Requerente: Castellainare Ltda.
',ceai: Rio Grande do Sul
• Classe 50
• Artigos: ,Prestação de serviços
'•
/79
-731."-&--

11

•
.
Requerente: Juper —Indústria e Comércio Ltaa.
Local: Rio Grande do Sul
Classe 5 e 11
Artigos: Metais trabalhados e Peque
-,noartigsdequlma
N°831.039

CENTER . • IND.BRASILEI*
Reçuez.:.nte: C;nter Ilecorações Ltda.
Local: São Paulo.
•
Cla_ee 24
Artigos: Tapetes, • c. nas e panos
para soalhas e parc..2. •,.11n(5.1eos, oleados e encerados,
para instalações hoepitalar-es
• N9 galam -.

'comum, Instrumentos e -parelhos didátiCosi moldes de tóda espécie, acessórios de aparelhos elétricos (inclusive
'válvulas; lâmpadas, tomadas, fios, soquetes, etc.), aparelhos fotográficos.
máquinas falantes; etc., discos gravadas e filmes - reveladoi
'
2,1 9 831.038

•Requerente: Tabacaria 0A Bruxa"
Limitada
..
Local: Rio Grande do Sul
Cintia 8, 13, 28 e 44
Artigos: Cigarros, filmes, relógios e
bilhetes de loteria.
N9 M1.030

".

FANTOCHES

N9 831.043

VOTE
Requeretite: Bristo5Myert Company
Local: . Estadoí Unidos da América

' • Classe: 48
--•• Artigos: I) Aguas de todos os tipos
para uso de tOimador. exceto as medir
.cittais; 2) -óleos de todos os tipos para
Uso de toucador. exceto os medicinais:
3) Preparados da , todos os tipos para
o cabelo. exc.eto os mediicnais; 4) Pie.
parados de toucador de todos os tipos
para' o , rosto è 'corpo, exceto' os medicinais; 15) Preparados de todos os
tipos para -o asseio de qualquer parte
do: corpo; 6) Preparados de • todos os
tipos para as unhas, exceto os medicinais; 7) Perfumes de todos os tipos
para uso de toucador; 8) Preparados
de todos os tipos para o asseio dos
dentem , ' 9) Preparados de todos as •
tipos para a pele, exceto os medieindis; 10) ,.Pr.eparadat de todos os tipos
para-usoao faer a barba; 11) Peso.
doríntes de todos os tipo? para usei
de toucador; '12) Pincéis -de todos oti
tipos para uso de ;toucador: 13• Lápis
de todos os tipos para uso de toucador; 14) Depilhtc5rios "de -todos os
tipos Ora uso de toucador; 15) Preparados de todos as tipos para uso ao
tomar banho; 16) Esponjas para toda.
te: 17) Escovas para os dentes:
18) _Escovas para as unhas; 19) Ea.
covat para "o cabelo; 20) Escovai
para a roupa

•N.

Requerente: Jose Roberto Dantas
Ferraz dl Amaral
Local: E.:3 Paulo
C*3.. 2 2
Artigos; Inset'.e.::•:.9, formicidas, fungicidas, gertnicidra (exceto da el. 3),
exterminadores de animais nocivos e
de insetos, liquid:s e sabões desinfetantes, carrapatici:!3:, cal desinfetantes e inseticidas, b taticidas, baraticidas para veterinária e fins sanitários,
arsênico para veterinike.a e fina sanitários, águas sanit.:•.--.. adubos e ler•

Requerente: Nerone Campos
_Local: Rio Grande do /Sul

'FAPAGUE

Classe 32
Artigos: Edição de Jornal

-N9 831.033

rtHE

Requerente: Roberto Ofiveira eia calva
Artigo: Conjunto Musical
•
Classe: 32
PAULISTA
Local: Rio Grande do Sul
Requerente: Empresa Paulista de Pro• N9 831.040
, SUL IRIA%
pa g anda Ltda.
Estabelecido em São Paulo
-Classe: 50
Artigos: Marca de serviços de publicidade e propaganda comercial em
geral
N°
831.045 -------"
Requeienta: Roberto Manske Philomonea
'
Local: Rio Grande do Sul
EISPRESA PAULISTA
Classe 32
Requerente: Almeida Irmão Ltda., na
Artigo: Conjunto Musical
• DE PROPAGANDA
pessoa do 'sócio José Oliveira de Al.
N9 831.037
.. •
=Ida
Local: Rua Maciel Pinheiro, 305 ".
Titulo de Estabelecimento
Requerente: Emprésa Paulista de Pra
N9 831.041
paganda Ltda.
Estabelecido em São Paulo
Nome de Emprèse
1%1 9 831.046'
•

Requerente: Moinho Papague Ltda.
Artigos: ,Trigo, milho e arroz.
Classe 41. Local: Rio Grande do Sul
TN° 831.012

RANGn

LOADB US TER
pezuerente: Adalberto Martins
Silva
Classe 32
&Mal: RIO Grande do Sul
.41,141en coutam instou

da

S0

C

Écçtr;k: GimpanV

Local,:' Estados Unidos .da América Classe: 8
Artigos: . instrument6s, de precisão, ins..

Cambado cientifico, aparelhos de Imo

e omérclo
mente & Paiva Ltda.
Local: Paraiba
•
Classe: 2
• Artigos: Detergentes

Re q uerente: • Indústria

as-•

Empresa Paulista de Propaganda Ltda.
., •
Estabelecido em São Paulo'
Classe: 50
Artigos: . Marca-de serviços de publictdada e propaganda comercial em geral
•
Moque:ente:

'RN
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Ne 831.054

in° 831.047
RIP T6RI

4 10' RITE80£

NACIONAL

RcolCrente: Proservice Ltda.
Eswbelecido em São Paulo
Classe: 32
Artigo.. Almanaques, agendas, anuários,
impressos, boletins, catá'folhinhas, músicas
logos.
pressas jornais roteiros impressos, eukiclopéd
. _livros
_ impressos e revistas
N9 831.04a

N2 831,001

TIIRLÁST-Itt
Indústria Braeileira
Requerente: Cia. de Tecidos PrO"
•
4
gredior
Estabelecido em São Paulo
Classe: 23
Artigos: Algodão, linho, alpaca, calnhamo, cetim. caroá, casimiras, fazem"
das e tecidos de lã em peças, juta, jersey, nylon, rami, rayon, seda natural,
tecidos plásticos, tecidos impermeáveis,
tecidos de pano couro, veludos, fios
acrilicos e ,tlecidos sintéticos)
N9 831.056

-ENCICLOPÉDIA
mos ;amibas
FUTEBOL BRASI LURO
Paulo-Capit
•
Requerente: Proservice Ltda.
Estabelecido em São Paulo • •
Requerente: Anold Benynes Sociedade
Classe: 32
.
Anônima . — Tintas e Vernizes
Artigos: Almanaques, agendas, anuáClasses: 1 — 16 — 28
rios, • álbuns, impressos, , boletins, catá- • Titulo
de Estabelecimento
logos, folhetos, folhinhas, músicas iaspressas, jornais, rateiros impressos, enN9 831.057
ciclopédias, livros impressos e revistas
N9 831.049
' UMRAFERTIL Sag-

INDISTRIA E COMÉRCIO
DE FERTILIZANTES

NI: 831.060

,
Janeiro do 1968'

Requerente: Stabilimenti Chimici Par"
maceuticl Riunitl Schlapparelli S. A.
Local: Torino — Itália
• Requerente: Ultrafertil S. A. — InClasse: 3
dústria e Comércio de Fertilizantes
Artigos:
Reatgentes
quimicos tacnicaa
Estabelecido em São Paulo
mente puros para análises
Nome de Empresa
N9 831.058
N9 831.050

UNTOU
4109

INDÚSTRIA
Bf:11,CIRA

,•
8NANg

•
Requerente: Sodiprol Sociedade Dl
tribuidora de Produtos Ltda.

Local: São Paulo
I
Classe: 8
Requerente: Indústria e Comércio Artigos: Aparelhos
de pesar; balanças
8 Cia. Ltda.
Nos 831.005-08 •
•
Classe: 35
Aplicação: Couros /
14e pelos preparadas!
ou não, camurças, cremes, vaquetas, i
pelicas e artefatos dos mesmos, almofadas de couros, arreios, bolsas, carteiras, caixas, chicotes de couro, capas
para
álbuns e para 'livros, guarnições
para automóveis, malas, maletas, porta-notas, porta-chaves, portablocos, porta-niquels, pastas, rédeas,
selins, sacos para viagem, sacolas, saltos, solas e solados, tirantes para arretos
, Ws 831.061-62
1 Na. Brisa.

Requerente: Sodiprol Sociedade Dia*
tribuidora de Produtos Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 11
Artigos: Aparelhos de cozinha, assadeiras, baterias de cozinha, bules, cá.
boa, caçambas, carolas, cafeteiraí
caldeirões, canecas chaleiras, cuscuzet•
ros, frigideiras, jarras, jarros, latas,
latões, leiteiras, marmitas, panelas,
pires recipientes, regadores, saladel.
ras, tachos, 'terrinas, tijelas, caves_sas, vasilhames vasos, xicaras
•
Classe: 28
Artigos: Aparelhos para água, apa.
Requerente: Sodiprol Sociedade Dito] relhos para café, anaselhos para chá,
tribuidora de Produtos Ltda.
aparelhos para jantar, aparelhos para
Local: São Paulo
refrescos, adornos, argolas, aros, baClasse: 8
cias,
baldes, baixelas, bandejas, bis•
Artigos: Aparelhos de pesar; balanças colteiras,
bolas, bombonieres, bote.
hás,
bules,
cabides, cabos, caçambas,
Classe;
11
Requerente: Plásticos Plavinil S. A.
cachepots, cálices, canecas, canudi..
Artigos:
A
parelhog
de
cozinha,
asEstabelecido em 'São Paulo
sadeiras, baterias de cozinha, bules, nhos, centro de mesa, cestos, coadores,
Classe: 33 ..-cabos, caçambas, caçarolas, cafetei- colheres, compoteiras, copos, descanras, caldeirões,. canecos, C/aleiras, sos para talhereá, espremedores, as.
Insignia de Comércio
estojos, fruteiras, funis,
Requerente: Maio .- Edições Musicais cuscuzeiros, frigideiras, jarras, jarros, purnadeiras,
/V 83/.052
garfos, garrafas, jarras, jarros, lava.
latas, latões, leiteiras, marmitas,
Ltda.
nelas, recipientes, regadores, e94:13ael: dedop„, lavatórios, leiteiras, licores,
Local: São Paulo
r s, tachos, terrinas, tlielaa, travemmsai
a nanteguelras, mo as. Pa liteiro% Na,
• • Classe: 32
vasilhames, vasos. xácaras litos, pendentes, potes, uratos. qual.
FOPLYESTER
Artigos: PublicaOes e edições musieiras, recipientes, salada as, serviços
N9 831.063
Indástria, Brasileira
11- e café, serviços ck chã, serviços -da
cais impressas e gravadas -'
'untar, serviços pariC-refrescos, talhas,
N 9 831.059
talheres, terrinas. tijelas, travessas
Requerente: Cotoniticio Be:tramo S.A.
vasilhames, vasilhas, vasos
Estabelecido em São Paulo
'NU 831.067
•
Classe: 36
Art(gos . Blusas, casacos. capas, cintas,
°TECLA 1,
calças. camisas: camisetas, cuecas,
gravatas logos de lingerie, meias,
maiôs, penhoar. pulover, pijamas, rou•
I ND. BRAS.
pão, aborta, soutiens, uniformes e vesRequerente: Atillo migotto
tidos
Local: São Paulo
N" 831.053
Classe :17
Artigos: Abridores de envelopes, at:
IND. ente,
mofadas para carimbos, apsiadores
de tinta, apontadores de lápis, arqtd•
FILARMONICA
vos, berços para mata-borrão, ,boem
INDIISTRIA
rachas,
brochas,' canetas comuns, ci.
Requerente: Sodiprol Sociedade Dis- netas esferográficas,
.Requerente: José Monserrat Pou
BRXSILEIRA
canetas pari
tribuidora
de
Produtos
Ltda.
Estabelecido em. Matará. Barcelona
desenho, canetas-tinteiro, caixas da
Loco!: São Paulo
papéis carbono - papel, carimbadoret
Classe: 40
Requerente: Indústria e oraércio Berger
Espanha
carimbos, cestos para pap éis, dual+
Artigos: Acolchoados para móveis Tcadores,
Cia. Ltda,
Classe: 43
"Clips", coladores,
I
assentos
acolchoados,
camas,
canapés,
descansos para lá pis e canetas,coli,'
Local: Santa Catarina
Artigos: Navalhas. Ilunit.,,s de barde.
icolchões,,
divans,
encostos
estofaisenhadores,
es
pátulas,
esp
onjas pari
Classe: 36
bear. aparelhos de barbear, , sabao para
dos, estrados de cama, otomanas, ¡escritório, esquadros, estiletes
parar I
Artigcis: Calçados
barbear, águas de após a barba
travesseiros
papéis, estojos de caneta estojos d,
n••-••••n••••••".
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•
fichários, fitas; gomadas, fitas
para máquinas, :uradores para papel, aula ganchos para Papas, giz
para escrever e desenhar gadets",
goma arábica, goraadores, grafites
para lapiseira, grampos de escritório,
guarda-ponta de lápis, índices para
arquivar documentos, instrumentos
de desenho, instrumentos de escrever,
aastrainatites de selar, jogos para
mesa de escritório, lacres para envelopes, lápis, lap:seiras, mapotecaa,
maquinas de apontar lápis, máquinas
de grampear, malhadores de dedos,
para escritório, normógrafos, palhetas
de pintor, pantógrafos, papel carbono, papel atenta, pastas de arquivo,
Pastas de mesa: Pastéis de tinta pua
desenho, penas, percevejos, perfuradores da escritório; pesos para papéis,
placais para desenho. Palcals Para
cola, pianchetas, ponteiras de borrocisa para dedos, ponteidas para lápis,
porta-blocos. Porta-canetas. Partacax-mbas, porta-cartões, porta-papel,
porta-penas, parta-tinteiros, prendedores de paéls, prensas de escritório,
raspadeiras, registradores de uso em
escritório e para desenhos, separadores de papéis, sepasadores para arquivos, s.netes, *atendi", suportes
Para cinetas e lápis tábuas de tlesenho tecnigraf os, tintas Para canalboa, tintas para desenho, tintas para duplicadores, tintas para escrever,
tontas de marcar, umedecedores de
dedos, umedecedores para, copiar, vidros de cola,
N9 831,068

Maragrida.
Indústria Bras
- ileiri
e Emmanuel & Gorenstein
Requ rente:
Local Guanabara
Classe: 38
Artigos: Artigos de vestuário e rougeral, agasalhos, anáem
feitas
pas
guas, bermudas, blusões, blusas, calças, camisas, cam"solas combinações,
cuecas, saias, casacos, jogos de lingéria malas, paletós, pijamas, saidas
de banho, aborta ternos e vestidos
N9 831,070

DIÁRIO -OFICIAL

res de aparelhos elétricos, aparelhos
sonoros aparelhos de contrõle de
Som, alto-falantes,, condensadorea.
Classe: 9
Artigos: Baterias musicais, berimbaus, caixas- de música, cavaquinho;
cordas para instrumentos musicais,
cornetas, cuícas, instrumentos musicais de corda, instrumentos zaus.cais
de percussão, -instrumentos -musicais
de sõpro, órgãos, planos, aistões, pratos de bateria, tambores, tamborins,
violinos violões guitarras batutas,
Classe: 32
Artigos: Almanaques, álbuns impressos, catálogos, folhetos impressos,
jornais avros, músicas impressas,
pegas cinematográficas, peças teatrais, poesias impressas, programas
de rádio, programas de televisão,
programas unpresaca, propaganda
impressa escrita, publicações Ima
pressas, revistas impressas, roteiros
impressos de filmes, 'cripta de cinema, scripta de televisa.), prosas
impressas
Chuce: 50
Gênero de atividades: Execução de
música, em geral, gravação de avia
deo-tapes", gravação de discas, arai Taça° de fitas
' N9 831469
LIMA DE ALMEIDA ILICSVEIS
tteaaaaente: Lana de Amei"
Imóveis Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 33
Titulo
FR 831.075

••n•••••n•••

O ciaitiao ~Oh

mamã AOS a MIAM.
'

ur:.^ no

ELEVADOR

tatIGADO..
Requerente: Pedro Gomes Braga
Local:- Guanabara
Classe: 32
Frase
N9 831.076

xt,tS°
(>w
0:1

(Sego

péus, cintos, cants.s, combinages, cucou, fraldas, gravatas, japonas lenços, maillots mantilhas pijamas, quimonos roupões saias, aborta, soutiens,
Uniformes militares,. vestidos
No 831.078
•.
ZINOÁRT *
Inaiwtria -Bragileira

Janeiro de 1968

de arados; charruas; cortaddaes mecânicos de cana, capim grama etc.'
descavadeirm „mecânicas: deigerreadores agricolaa; deptocadores: distribuidores mecânicas de estrume; distrabuidores mecânicos de semente;
eixos_ de máquinas agricolas; escada/
ficadores; escavadeiras mecânicas; espalhadeiras de terra, máquinas: extintores de ervas -daninhas e pragas;
extintores agrícolas, máquinas; fanadeiras; gadanheiras; grades de dama
ou dentes; lança-chamas aglapolas;
/cavadores; locam:Wein agrícolas; maquinas adubadeiras; máquinas amassadoras alpicolas; máquinas arrancadoras de tocos; máquinas batedeiras agrícolas; máquinas borrifadoras
agricolas; máquinas capinadeiras;
máquinas carpideiras; máquinas cavadeiras; máquinas eeifadeiras; máquinas colhedefras; máquinaa cortadeiras de plantas; máquinas cultivadoras; máquinas de abrir canais de
irrigação; máquinas de amanhar terra; máquinas de coli gir algodão; inana máquinas de colher algodão; máquinas de colher anatas; maquinas de
sortar galhos; máquinas ,de cortar
raizes; máquinas de matar, -formigas
e outros insetos; na agricultura; máquinas derrubadoras de arvoresa máquinas desinfetadoras de plantações;
máquinas empilhadeiras • agricohia;
maquinas espalhadoras da terra; máquinas enxofradeiras para agricultura; máquinas escarificadorasa máquinas estrumadeiras; máquinas extintoras de ervas daninhas e pragas;
maquinai; insetifugaa agrícolas; Máquinas irrigadoras agricolas; máquinas lança-chamas agracilas; mikadnas leivadeiras; maquinas nivelado-.
as agrícolas; máquinaa podadeiras;
máquinas pulverizadoras agrícolas;
maquinas regadeiras agricolas; máquinas sachadeiras agrícolas; Maquinas semeadeiras; moinhos de ventos; mondadeiras; moto-charruas;
motores agrícolas; niveladores as:ri-colas; p'antadeiras, máquinas; P o da
-deiras,máqun;plvzdoresagi.
colas; regadeiras mecânica; relhas de
arado; roça.deiras-máquinas; rodaa
arado; rolos compressores para estaralar terra; rolos destorroaclores; acmeadeiras, máquinas; semeadora:
sulfatadoras agrícolas; timões de arados; tcsadores grama: tratam
agrieolas; vaporizadores agrícolas.
N9 831.080
•
C.ONSTRULpIti
oxFORD

Requerente: Lhioart Limitada —
Composição de Linotipo
. Local: São Paulo
Classe: 38
Artigos: Papel, papelão e seus artefatos, a - saber: agendas em branco;
álbuns em branco; argolas de papel
ou papelão; aros de papel ou papelão:, balões de papel. para enfeitar;
!alheies de Ingresso; b ilhetes de P assagem; bobinas de papel; blocos para
anotações; blocos para cálculos; blocos para correspondência; blocos para desenhar; blocos para escrever;
brochuras não impressas; cabogramas — papel de; cadernetas em
branco; cadernos escolares; caderno
Para desenho; caixas de papelão; cap as de papelão para documentos; caPas de papel para documentos; carteiras de papel; carteiras de papelão;
cartolina; cartões de .visitas; carteei
em branco; cartões indicas; cartuchos de cartolina, não de outras
ciasses; chapas de papelão para fins
diversos; chapas planográficas; cheques em branco; duplicatas; encadernações de papei; encadernações
de papelão; envelopes; envólucros de
papel; envóiacros de papelão; etiquetas; faturas; ftalhas de celulose;
fõlhas de papel: Moa de papelâo;
falhas índices; guardanapos de paa
pel; ingressos de papel ou cartolina;
lanaos de papel; livros comerciais
em branco; • livros de contabilidade;
livros fiscais: em branco; livros não
impressos; malas de papelão; maletas de papelão; mata-borrão; notas
fiscaiii; notas - promissórias; ornamentos de papel; papel absorvente;
papel almaço; papal aluminizado;
papel 'celofone; papel crepon; papel
carta; papel .celulose; papel de lanho;
papel de seda; papel encerado; papel
estanhado; papel higiênico; papel
impermeável; papel, linha d'água;
papel para desenho; papel para embrulho; papel para encadernação;
papa para escrever; papel para IMpresaão; papelão para qualquer fim;
papelinhos para fins variados; passagens de papel ou cartolina; pastas
de cartolina; _promissórias em branco; radiogramas — papel de; recibos
em branco; recipientes de papel; recipientes de papelão; rosetas de. papei; ralo ue papel; rótulo de papel; sacos de papel; sacos de papel;
talão de cabogramas; -talão de ingressos; talão de passagans ;talão de Requerente: Construtora Oxfoid Ltd
promissórias; talão de radiogramas;
Local: Guanabara
talão de recibos; talão de telegraNome Comercial
gramas; telegramas em branco; _ tubos de cartão; tubos de papel; tubos
1(9 831.081-082
de papelão; tubetes "de cartão; tubetes de papel; tubetes de papelão;
vasos de cartolina ou papelão
•
NM 831.079

Local: 'Guanabaii.
Classe: 32Aatigos: Jornal, revistas, programas
e t levisão, e cinemato grafam. Pe- Requerente: Geraldo de Souza Rocha
de
"OTER" ,
ças teatrais, rails'.cas impressas,
Local: Guanabara
scripts de cinema.
IND. BRASILEIRA:
Classe* 42
Artigos: Aguardente de
N9s 831.071-74
Requerente: OTER" — Indústria
N9 831.077
Requerente! Constutora Oxtord Ltd
• Comércio Ltda.
SOM /. 3
Local: Guanabara
Local: Mo Paulo
_
'Classe: 16
• Classe: 7
(riddstria
Artigos: Artigos da Classe:.
Aritgos: Máquinas de agricultura e
Clame: 50
horticultura e suas partes integrantes. Grandes instrumentos agrícolas, Artigos: Artigos da Classe:
lilOSTRIA BRASILEIRA
atequerente: Sebastião Oliveira da
inclusive tratores, a. saber: adubadoPaz, Antonio Casar Camargo Maria,
119 831.083
.
' no e Antonio-- Pinheiro Filho
Reanerente: Amalhar Fábrica de res; ancinhos, empilhadorea; ancinhos, mecânicos; ancinhos, puxados
Local: São Paulo
Roupas Limitada
•8
a cavalo; arados; arrancadores de
Cl
AO ROVETERINAR
-•
Local: Guanabara
.ártiaos: Aparelhos de rádios, apareplantas; arranca-tocos; balancins;
•
Classe:
36
Buas he som, discos automáticos, dis- Artigo*: Artigos de vestuários e rou- batedeiras agricoais; bicos para araZEGUSTAVO LTDA • •
cos gravados, gravadores, máquinas pas feitas em geral, agasalãos aná- dos: bombas agricolas; borrifadores
Reata:tient?: Agrovaterinarie
cinematográficas, rádios, filmadores, guas. avenhas, babydoll, blusas, blo- agrigOlaS; braços de arados; capina_ zegastavo Ltda,
lumes revelados. amplificadores, te- cas, bolares, cacheco)s calaados. "cal- detras :mecânicas; carpideiras; cavaLocal: Guanabara
toca-dis3eviaorea, sistemas de som, toca-disdeltas; criffarleiras; ceifeiras; cepos
Nome Comercial cos.vibradores,
Microfones, indicado- ças, camisas camisetas, chales, chacos.
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te'9 831.095

N9 831.084-086

N9 831.101

N9 831.105
CAPTA - Desenvolvimento.

_

Mercado e Administracão Ltdi

INDÚSTRIA BRASILEIRA'

Requerente: Agroveterinaria
Eegustavo Ltda,
Local: Guanabara
Classe: 10
Artigos: Artigos da Classe:
Classe: 50
Artigos: Artigos da Classe:
N9 831.086488

Requerente: Capta — Desenvolvimen.
to, Mercado e Administração 'Ufa.
Local: Rio de Janeiro
Nome Comercial
N 9 031:107

4

bXALÀ
, INDÚSTRIA - BRASILEIRAatquerente: Quitutes Baianos Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 41
Artigos: Artigos da Classe:
Classe: 42
Artigos: Artigos da Classe:
Classe: 43
Artigos: Artigos da Classe:
N9 831.089-090

Requerente: Escritório Técnico P.
Britto Vasconcellos Ltda.
.
Local: Guanabara
Classe: 50
Requerente: , Labor — Publicidade e
Artigos: Artigos da Classe:
Serviços de Imprensa S.A.
Local: Rio de Janeiro
N9 831.096
Classes: 32, 41, 42 e 43 — Repressão
N9 831.102
PALMI:i-ARI •

te-ININSTRIA 'BRASILEIRA

Requerente: Gilberto A. Silva
Local: Guanabara
Classe: 24
Artigos: Artigos da Classe:
N9 331.927
'

AGEM

•••

•MAXImUS
bkikirle Ekofisk*

Requerente: Laboratórios 1112e S.A.
Local: Espanha
Classe: 3
Artigos: Artigos da classe
N9 831.103

Requerente: Companhia Brasileira de
• Café Solúvel
Locai: Rio de Janeiro
Classe: 41
Artigos: Café soleve!
N9 83' te8

*e.

Requerente: AGEM — Agência • de
RÁDIO EIECTRA
hibtanii
Embarques Marítimos e Terrestres
10
1
'
11
_
t.
Petrolferos Ltda.
Itequerente: Vinícius de Moraes e
BENEV1DES
Classe: 50
' &Uno Xrieger
Artigos:
Artigos
da
Classe:
41"
Local: Guanabara
NITERÓI — i.)
, N9 831.098
Classe: 32
• •
.,
Artigos: Artigos da Clame:
Indústria Brasileira
Classe: 50
Requerente: Casa Bonevides EictróL
Artigos: Artigos da Classe:
nica Ltda.
Local: Guana xtra
Requerente: Fábrica de Linhas AdoN9 831.091
Classes: 8e 33
nis Ltda .
,INDOSTRIA-BRASILEIRÃ
-cave_ saplserraa •5553 ta41annba3
Classe: 22
Título de Estabelecimento •
Requerente: Artigos de -.1.1uminio
Artigos: Artigos da c.:..,1838
INC, 831,109
Rancho Ltda.
N9 831.104
• Local: Guanabara
•
Classe: 40
RADIO ELECTRA
Artigos:
Artigos da classe
Requerente: Yamar Pinto Souto
Local: Guanabara
N981.099
Classe: 33 — 34 e 40
BENEVIDES
eib.
Género de Negócio: Titulo
Ço#
(ç,o
4
•
N 9 831,092
(GUANABARA)
:INDOSTRIA

RAt\ICHO, .

MODU-S.

-

o

(st°
• nica Ltda.
Locai: Guanabara
• Classes: 8 e 33
titulo de Estabelecimento
N9 831,110

MODUS
Requerente: Gamado — Materiais
Hidroelétricos Ltda.
Local: Rio de Janeiro
Requerente: Yamar Pinto Souto
Clasie 11
Local: Guanabara
Artigos: Conexões de ferro galvaniClama: 40
zado, registros gayeta e pressão, eleArtigos: Artigos da Classe:
trodutos, buchas, arruelas, caixas de
eletricidade, ralos, válvulas de desN9 83/.093
carga, tubos de ferro galvanizado,
vergalhões de ferro, arames Usos,
1.14. 1. — fliNDO 1401110 galvanizados e recozidos, arames lar
padas, •arrebites,- botões atacadores
, 1"-M ou L-1AR10.
braçadairas, cadeados, canos, charlai!.
nés, chaves, chuveiros comuns, cruzetas, cubetes, cubos, cunhas, curvas
juquerente: Atlãtipca Cia. de Inves- de cano e de refórço, dobradiças, fetimentos Crédito e Financiamento chaduras, fechos, ferrólhos,. grampos,
Local: Güanabara
ladrões para caixa d'água, maçaneClasse: 33 Titulo
tas, parafiliÓer Pregoe, Pias, Porcas,
rebites, saídas, tampas, tanques,
N9 831.094
taxas, telas de, arame, terminais, torneiras, trancas, tranquetas, trincos,
tubos. para encanamentos, uniões,
vasos
•
N9 831.108
IÏIDOSTRI-A-BPASILEIRi.

tk5
Requeren te: Carlos R. Tolentino
Local: . Rio de Janeiro
Classe: 50
Artigos: Promoção de festivais
N9 831.ine

Indústria . Brasileira
1.

Requerente: Malharia SuNrmann
Limitada
Local: Minas Gerais
Ciasse: 36
Afliges: Na clesae
N9 831.111

I ndústr;. R "* *fieira

INDÚSTRIA BRASILEN

Serve Bem-A

BéS,Sa

Itequere.nte: Atlântica eia de Investimentos Crédito e Financiamento Requerente: Labor — Publicidade e
Local: Guanabara
.Serviços de Imprensa S.A.
Classe: 38
Local: Rio de Janeiro
Artigos: Artigos da' Classe:
Classes: 32, 41, 42 e 43 — Expressão

Requerente: Carlos R. Toleutino
Local: Rio de Janeiro
. Classe: 50
Artigos : Promoção- de festivais

Requerente : Malharia Supermann
Limitada
Local: Minas Gerais.
•
, Cisas.: 38
Artigos: Meias

35.6

. inta-felra
-12u
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•N9 831.112

N.9 831.130

369 831.123

PLURAL
Requerente: Plural — Planejamento,
Urbanismo e Arquitetura Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 50
Serviços: Arquitetura, assessoramem,
to, administração, planejamenzo e
execução de serviços de engenharia.
planejarnen.o, urbanismo, arquitetura, paisagismo e decoração em geral
149 831.119
-

MONOLUXj
iam BRASREIRAr
Requerente: Lent.eolor,indústela de

Colocação Ltda.
Local: Guanabara
Classe:
Art.goa da classe
.
R? 831.131

. 4 INDÚSTRIA BROMA

Requerente: Usina rnmaty S. A.
Local: kiernambuco
Classe 41
Ar-igos cia ertSse
N9 831.124

Requerente: Ivo do Pinho Bondo
Local: Guanabara
Classe: 32 .
Artigos: Uma Revista
N9 831.113.

GOLDBIER

TERRALUXii
rk INDÜSTRIA BRASILEIRA.
Requerente: Lenteeocar Indústria 09
Coloração Lt.
da
Local Pernambuco
Classe: 8
•
Artigos da classe
N.* 831.133

requerente: Elas Abrnhão Abitadel
Local: Guanabara
Requerente: Construtora Norte 'Sul
Ciasses: 41 e 42
a. A. COMU1
T. Estabelecimento
Local: Guanabara
Nome. comercial
o
N9 831.114
•

- ,CIMEG

- PENSÃO BEM VINDA
NMUSTRIA BRASILEIRA

4;81p0#
1:40

uarente: Antonio Itritaillells
Locm 1: GuLaisbara
Clame 10

Requsie4.1'..e: pensão Bem Vinda Ltda. Requerente: CIMEG Com; IndúsArtigos da classe
Local: Guanabara
tria' de Material Elétrico. Guanabara
N9 831.120
' Casse. 41
•
Limitada
Artigos: Refeições conte:ciais
Loca.'
Guanabara
4
Ciaste 8
1.19 831.115
GRALUX.,
Artigos: Instrumentos de precisão,
Instrumentos científicos aparelhos de
INDÚSTRIA BROEIRA
uso comum, instrumentos e aparelhos didáticos. moldes de todas
pedes, acessórios de aparelhos ele- Reou•wente: LentecOlor Indústria de
tricas, válrems, lâmpadas, tomadas,
Co/oração Ltda.
!mal: ~ars
Requerente: musifone — Indústria fios, soquetes, máquinas falantes
Classe
N9 831.121
• Comércio Ltda.
.Artigos da. classe
Loca i: Guanabara
.
classe: 50
•
N9_831.127
/Serviços: Execução, manutenção, assistência técnica e Instalação de múd'IMEG

Requerente: Orn:ex 8.A.
0110114*,
:ação Nacional de ImPortaÇãO e Rad•
porteçâo
LOcal: São Paulo
Classe: 46
Frase
N.9 831.133

,MUSIFONE
sica funcional
N

de Material Elétrico Guanabara

101.116

INDOSIRIA BitASILBIlA!

•

'INDÚSTRIA BRASILLIRA'

J. Janta
•Local: SÃO Paulo
Classe: 18
Artigos: Material em chapas, binara,
pacas, tijolos, ~tas, tubos, vigas
e outras formas USIC83 Para Paredes,
ferros, pisoe, tetos; estradas outra
Requerente: withold

trial de Material Elétrico Guanabara Requerente: Lentecoior Indústria de aplicações em construções em gerai
,
Limitada
N.' 831.134
Coloração Ltda.
Local: Guanabara
Local:
Guanabara
Classes 8 e 33
e Comércio Ltda.'
Classe 8
Titulo de estabelecimento
Artigos da classe .
N9 831.122
16.9 831.128
APTEL
Requerente: Mualfone — Indústria

MUSIFONE - Indústria

.

Requerente: CIMEG — Com., Indus-

CINZALUX

V..IDROSPUM,

e Comércio Ltda.
Local: Guanabara

Nome Comercial

N9 831.118,

.
—.---

•,CAFÉ NASI

GRISELUX'1

• NIXISTRIA MAGRA
Repetente: lingeeolor indústria de
Coloração Lida'
Requerente: Aldus Silva Guimarães Locai: Guanabara
Local: Goiás
. Clame: 8
Ciasse 41
Artigos da classe
Artigos: Café em grão, torrado .6
N.9 831.129
moldo,
N9 831.125
'INDÚSTRIA BRASIIERA_

Requerente: Withold 3. Jan/to
Local: São Paulo
Calca: 18 e 50
Titulo
831435

'COBU',

Requerente: Companha Brasileira Os
Empreendimentos Publicitário,
IBIECOIOR
"COBEP"
Local: Rio de Janeiro
BRASIM51ÚlDCISTRIA
DE COLORAÇÃO LIDA.
Classe: 50
Artigos: Marca de serviços _em ou
relacionado com o ramo da pubileiqueolette: PLIMAL — Planeja.
Requerente: Lentec,olor industrial de dade em geral, propawanda e di.vulatento,
Urbanismo
e
Arquitetura
- Comuto Ltda.
it
i gação de produtos, mercadorias e serlaequerente: Lentecolor Indústria de
Guarabara
viços, através a Imprensa. ,rádio, teColoração TM*.
Local: Guanabara
levisão, alarma e etine.quer outros
Locai! ~bua
Classe: 9
bom comercial
meios adequados
Nome comercial
Artigos da passe
•

amai

MARRONLUX

Quinta-feira 18
:—
N. 831.136
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10 831.141

!COMPANHIA BRASILEIRA\
'DE EMPREENDIMENTOSS.
iPUBLIUTARIOS "CUBEM.

'Jariein dt.

Classe: 41
Artigos: Biscoitos. Isolachas, halos,
doces, farinhas aLmenticiaa far pava de trigo, fermento., masa.* aitmen- tWass‘ paka pudins e tortas 1
alimentícias
10 831.147

c r
•
-

II,equerenta: Companhia Brasileira de
Emprearteamsntos Publitraarios
"b0B2P"
•
Local : Rio de Janeiro
NOMe Comercial
N.9 831.137

- ._s

10 831.153

21 D.' , B .R A EGNi

NUTRI-PAN't,

Requerente: * Kowalcauk Ltda Indústria e Comércio
- Local: Paraná
Ind. Bras.
•
Classe: 41
Artigos: Fubá; canjica; faranha da
milho; pipocas; bolachas; balas;
bomboes;
caramelas; drops; confeitos;
I
Requerente:
F.
Domingues
&
Lia,
..
'flocos; goiabada; marmelada; banaLtda.
' nada; pessegada
.
{PONTO ALTO Requerente: Joaquim Gomes Pereira
Locai: Paraná
Classe: 41
No 831.154
Local: D.F.
Artigos: Biscatos, Pão de fôrma emINDUSTRIA BRASILEIRA
Classe: 36
Género- de negoc •o: Artigos da ves- •alacotado„ bolachas, Coes, bolas, fa•
tuário, roupas feitas, semi conpanclo- rinha ailmesticb.s, farinha de trigo,
¡nadas ou sob medida, para namens, fermento, massas alimenticias, puCOLORADO
Requerente: Panificadora POnto Alto s mhorls e crianças, a saber: bonés,
dins e tortas alimentícias
oa:nas, calçados, capas, cainalos, sanLimitada
Ne, 831.148-8
dálias, sapatos, gorros, ga achas,
Local: Elio Paulo
Requerente: Indústria
rabtizos
Classe; 41
meias e roupas feitas em geral
Sorriso
Ltda.
l
Artigos: Subsainclas alirceiticias e
•
,
Local: Paraná*
AT9 831.142
•a-us preparados, ingred.entes de ali•
Classe: 44
mentos e maneias alímenticiaa: doAitagoit: Cigarros,, tabanas
cas, salgados, coreis; comeram', cattarados ou não manufa=COPAR LTDA;.
am, frutas, hortaliças, peses, aves,
No 831.155
~ennte:
Companhia
de
("rad
to
'
condimeqtes para anraentos e aliImobiliário do Paraná Credimpar
r*,
mentos Iprcparados prontos para
Comércio e
- Local: Paraná
servir
Classe: 38
N.9 832.138
: Blocas par aanotações e cálO Y.
culos, blocos para correspondênc-as,
CÁ
Representaçbes de
papel para cabogramas, cheques em
. ,
branco, duplicatas, eme/opas, saquetu, faturas, papel para cartas. aroChOoolates Parand.
missarias. em branco, recibos em Requerente: Indústria' de Tabacos
'VARJ
branco, papel de radiogramas, talão
Sorriso ' Lida
de telegramas, talegramas em branco,
Local: Paraná
Requerente: Chocopar Ltda.
')NDOSTRIA BRASILEIRk
notas listais
Classe: 44
Local: Paraná
Classe: 38
Artigos: Cigarros, tabacos ' inanidaNome comercial
distinguir*
e
Artigos: .Para assinalar
turadoe ou elo
biocos para anotações e cfficU108 bloRequerente: companhia usina Varia°
N'831.143
- 10 831.158
de Açúcar e Álcool
cos para correspondencias, papel
„, •
para cabogramas. chèqUes em branLocai: 133.0 Paulo
co, duplicatas. letras imot"Iára
Classe: 41
envelopes, etiquetas,faturas. papel.
CASA DA TORNEI
Artigos: Açúcar
POSTO.TISSOT.
tiara cartas. notas pi•omicsarlas
branco, recibos em branco, papel
N. 831.138
para radiogramas • telegramas, notas
fiscais etc.
Requerente: Auchewski & Cia. Ltda.
Requerente: Wilson Osso&
-Local: Paraná
10831.150
Local: Paraná
Título de estabelecimento
Titulo de estabelecimeato
Classes: 8 e 18
•
•
Caga: 47
,P S I U
N9.831.144
10831.157

o

•

COMPANHIÁ DE CREDITO

INDÚSTRIA DRASKENL

IMOBILIÁRIO DO PARARA

"Q. S.A Is O IV!,
Requerente: Indústria e comércio do
Produ'oli QUIMICO3 Psiu Limitada
“dREDIMPÁR" Ind. Bras.
Local: Rio de Janeiro
Claàse: 2
Requerente: Bebia:eu sc. sabor Ltd. Requerente: Companhia
Artigo : Insa,tIcida
ia de erétil° Rçoiereste: Indústria de Tabacos
Local: Paraná
Imobiliário do Paraná CreW.mpar
Sorriso Ltda.
• N.9 831.140
Classe: 43
•' 'Local: Paraná,.
- Local: Paraná
Artigos: Guaraná, refrescos em pó,
• Nome comercia/
Classe: 44
refrescai em xarope, refrescas líquiArtigos: Cigarros, tabacos manuf
•
0
1
.831.151
dos, sodas, xaropes para refrescoa,
tirados ou Mio
gasosas naturais
laa 831.158
SIM OU NÃO''4 groselhas e aguas
INDLISTRIA DE TABACOS
10831.146

.801111150 LTDA

INDÚSTRIA BRASILEIRA/
. -

GTO IA

7rià

ÉG N As o u g

Requerente: "Sim ou lato" Artigos
• Femininos Ltda.
laequerente: laagnaom Ltda.
Locai: Guanabara
Local: Paraná
Titulo de estabelecimento
•
Classe: 36
• Classic: 8
Artigos: B/usões blusas, -vestidas, ca..
N9 831.148
non sohrztolio's, manteaux; paletas,
taliteurs„ capas, jaquetas, Ominas.
palas; . quimonos, pegncnr, peugas,
sweater, cachearas, echarpes, poma" garros, luvas, melas, ligas, Mn-, ITAIIMAS-SÂ
tos, cintas, gravatas, contai:laçou
'
corpinhos, soutiens, ma://o-a, calcas, 1 ' Ind. BRAS
calções, °arni cas, camisolas, camisaasa. cuecas, pijamas robe d chambre,
calças de senhoras. lenços, toucas
Requerente! Italmassa Ltda.
e cair idos
Locai: Paraná

Requeriste: Indústria de Tabacos
SOMO° Ltda.
Local: Paraná
•
Nome comercial
10 831./52
•

CALÇADOS
VOLTA .AO

$ORRI S O

NUND0(

Requerente: Indústria de labacoe
Requerente! Aurélio Alve g de Mora" i
Sorriso Ltda.
4.
Local: Paraná
íg cia.
Local: Paraná
rause: 44
e Tabaroa manuC/asse: 36
1 Artigos: Cifa+garras
do
Artigos: calçadoi,
a -aira'
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ras, plantas de abras, projetos dese. nhadoa, rótulos'artistens, selos,
tabuletas, títulos
Classe 38
Aplicação: Para ser usada em: agendas não impressas, .blocos para: anotações, cálculos, correspondências, desenhas; capas de papel ou papelão
para documentos, cartões de identidade e de visitas, cheques nau impressos, duplicatas, envelopes, etiquetas, faturas, livros de contabilidade e
fiscais não impressos, matalborrão,
notas-fiscais, notas promissórias, recibos, papéis para telegramas O
cabograma

19 831.159.

'HETANOVA
Ind. Brasil.

Requerente: Metalargica Rant" Nova
Ltda.
Local: Bahia
Classe: 16p licaçáo Esquadrias em geral para
is.
construções e adórno de peédioa '/
isr, 831.160

N9 831.166

metalúrgica
.fonte nova ltda.

Ide pele, gravatas. jogas de 'angarie,
luvas,' lenços, meias, penhoar, pulover, qUirnonos, robe da chambre,
sitias. Mimas, atolas, talar, vestidos
N9 831.178

1

Ind.

• soutietsta

attas . T ' L

Ind.Brasil.

nrasileira'

-

I Ai_

Requere.nte: Pato de Serviços
Stop-Car Ltda.
Localidade: São Paulo
Artigos: Carburantes, essências para
lubrificação, gasolina?' graxas lubrificantes, lubrificantes de qualquer espécie, óleos lubrificantes e querosene
. • Classe 47
. N9 831.171

G
'IND:BRASILEIRA
' -gr 6 .

•

.r

N9 831.170

Requerente: Jóia Hotel Ltda.
Local: SP
Classe 50
Artigos: Marca de serviço
119 á31.177
•
SOLAR DO ATLÂNTICO
•--

Requerente: Expando Imobiliária
Publicidade Ltda.
Local: SP
Classe 33 — Titulo
119 831.178

•Requerente:. .1. G. Armações de
•
Requerente: Pham Indústria Plástica
Móveis Ltda.
Ltda.
ORGANIZAÇXO R1N...
Localidade: São Paulo
Requerente: Metalúrgica'Jante- Nctaa
Local: Bailia
Artigos: Móveis residenciais e armaLtda.
NAGASHIMA
Classe 28
. ções de móveis residenciais
lk
- Local: Bailia
Aplicação: Aparelhos de água, café,
Classe
40
119 831.161
chã, jantar e refrescos, aros para
Requerente: Organização 411.1n0
10 831.172
guardanapos e óculos, chuveiros co• Nagashima Ltda.
muns, espremedores, palitos, recipienLocal: São Paulo
tès, revestimentos, urinóis, vasilhaClasse
39 — Titulo
mas.
vasos.
Descansos
para
talheres.
COLINA
CANASTR
119
831.179
• Bõlsas, pastas e malas plásticas
Ind. Brasileira
Ns.
831.167-168
Ind. Bras.
Mercantil de
Requerente: Colina
TRI.BACOL
Veículos Ltda.
Ind. Brasileira
Local: ESP
Requerente: Canastra — Indústria
Classe 21
de Móveis Cana da índia Ltda.
e suas partes inte- Requerente: Bua & Triffoni Ltda,
Artigos:
Veículos
Local: Bahia
grantes: amortecedores, alavancas de
Local: São Paulo
câmbio, braços de direção para veiClasse: 40 •
- Classe 49
cula,
eixos
de
direção,
molas,
páraAplicação: Acolchoados Para inaóicis
Artigos: Aguardente, anizete, aPeritta
lamas,
pára-choques,
pára-brisas,
pealmofadas para móveis; armações sob
bagaceira, bitter, branda,
dais, rodas para veículos, terminais vós,
forma de móveis inclusiva para esça, cervejas, conhaques, extrata
armários;
banca,:
colchões
malte fermentado, famas
critórios:
-119 831.173
Indústria Plástica
d emcdas: divane; dorniitartos: mol- Requerente: Phain
res, rum,vodca,
!-Lida.
duras grandes sob forma de móveis;
mente, wid
aky, aratu*
Local: Bailia
"móveis de cozinha, móveis de jarcam,
119831.180
Classe 38
móveis de varasda; móveis para con- Aplicação: Blocos
.Brasileira
para correspondênsultórios; móvel:3 para escritórios cias, cálculos e anotações,
de
(exceto cofres e fichários), melveig papelão, capas de papel oucaixas
papelão
para hoepitals. móveis aara•-!igrejas,
documentos, cartões de identi- Requerente: indústria de Móveis
móveis para rádlua • móveis para, ala para
0
II: V. Ltda.
cheques em branco,
de janta.. ruõvets nara sala de visi- dade e de visitas,
Ind " AGRO
Local: ESP
,'-asileira
envelopes,. etiquetas, fatas; móveia para sala de espera; mó- duplicatas,
Classe 40
veis para televiso: móveis para. li- turas, litros comerciais, livros de Artigos: Bancos,
banquetas, berços,
contabilidade, livros fiscais em bran- vinga; puías .
co, notas fiscais., notas promissórias, biombos, cadeiras, divina, escrivaniRequerente: "Agro" Publicações
831.162
papel de embrulho, recibos em bran- nhas, guarda-roupas, guarda-louças,
Ltda.

co, vasos de Papelão ou, cartolina mesas, poltronas, estofadas ou não,
Local: São Parai°
Classe 49
sofás, sofás-camas, móveis para
•
Classe 32
Artigos: Miniaturas de quaisquer es-*
•
decorações
Artigos:
Almanaques,
álbuns
pécies para brinquedos, mesas excluaos,
folhetos
impressos,
jornals,r"
121
N9 831.175
sivq'nente paca jogos (bilhar, dama,
programas de televisão,
DE MOVEIS CANA DA
roleta, anooker, asaras etc.), -masca.radiofónicos, agendas, boletins,
trumentos para prestidigitadores, rapassos, peças chaematográficas, peç
TUPINAMBL
ras carnavalescas, passatempos, pateatrais e revistasMIMA LTDA
chos para a educação „física, insInd. Brasileira
119 831.181
quetes, redes para jogos e aportes,
redes para pesca, álbuns para recortar
e armar, álbuns para colorir, apareTupinambrt — CorretoRequerente: Canastra — Indústria; de lhos de ginastica, balanços, bolas para Requerente:
"PLANET n
res SiC Ltda.
Móveis Carla da Índia Ltda.
quaisquer jogos, bonecas, carrinhos
Local: 13P
'Ind.Brasileira'
Local: ,Bahla
para crianças, cartas de baralho, con-

CANASTRA INDOSTRIP

Nome de Emprêsa fete discos para jogos, estojos e jogos,
Iscas artificiais, jogos de quaisquer
N9 831.163-165
Requerente: Imobiliária Corrêa Ri- espécies, cordas para pular e cordas
de tripa para pesca
beiro S.A.
•
Lacal:-Bahla
119 831.169
Classe se
Serviços: Engenharia, construções
em geral, arquitetura e seraiços
asileira
InRia
__. imobiliários
Classe 25 .
.
Aplicação: Ações, apólices, Una,
cartazes, clichês, diplomas, estátuas, Requerente: }acama Sociédada -Técnica Contábil Ltda.
Illunialsa, fotografias, letreiros (excerLocalidade: São Paulo
to quando aparelhos), mapas, maqueServiços: Prestação de serviços
tas, monumentos artisticos, moedas,
, contábeis - •
abras artísticas,. painéis, placas para I
•. • Classe 50 •
residências, monumentos e sepulta- I -

Classe 50

Artigos: Marca de serviço

N9 831.174

NBIGUITA
Ind. .Brasileira
Requerente: Novidades Neiguita
Ltda. .

Local: .ESP
Classe 38
••
Artigos: Artigos de vestuário e roupas feitas em geral, Inclusive calçados, agasalhos, blusas, calças, casacos, capas, abales, chapéus, casacos

'-

Requerente: Indústria de Coaméticall
"Planet" Ltda.
•
Local: São Paulo
•
Classe
48.
I
Artigos: Acetona para toucador,
coladia águas perfumadas,
águas
, arminhos para pó de arrola
baten, carmin, brilhantina, cera deDilatória; cremes para pele, dentifrí-

cios, • desodorantes, esmaltes, et,er
perfumado, para toucador, glicerina,
Perfumada, leites para embelezar a
peie, loções para taucador, óleos peafumados e perfumes •
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N9 831.182

N9 831.181

tecidn de carcal - tecidos de caacintes - tecidos de celulose tecido. de ratisn - tecidos de crepe
- tecidos de cretone - tecidos de
PASTITEX.-"
gale - tecidos de gorgorao te-rua. Brasileira
cidos de jersey -.tecidos de juta linhagem - tecidos de linho — tia
cicios de malha - tecidos de nylon
Requerente: Partiãs Musas Ah- - tecidos de ramy - tecidos de seda
manticiaa Ltda.
- retalhos de tecidos
Local: S. Paulo .
N9 a31.194
Classe 41
Artigos: Massas para ~carito massas aumenticias - massas para
pastéis - massas para rizotos NELORE
massas para lasanhas - massas para
End.. =ia/31101ra
-pizzas - massas para ration massas para gnocchl - musas para
bolos
Requerenza: Aszociaçao dos Criadores
N' 831.188
de Raiare do Brasil
Loral: S. .Paulo.
Classe 41 • ,
aMONTERREY
Artigo.: --Faisão abatida - farelo 'bubas
gribnu'as alimentícios
Ind. Brasileira
milho - ra •ffies anraenticias -- rações
balanceadas po a animais -'- rações
belancca:r a para aves
Requerente: Manoel da. Rosa
Nr 831.195
Local: 8,-Paulo
Classe 8 1.-

" TAGUATINGA
Brasileira
Requerente: Ceramica Taguatinga
Ltda.
' Local: São Paulo
Classe 18
Artigos: Telhas, tijolos. pisos, tacos
e lajeotas

-

• •

" IIARIKI'
: Ind. Brasileira

_

Mercado alará
.N.equerénte:' Super
Ltda.
Local: São "alo
Classe 41
Artigos: Azeite, alho, consinlio, aveia,
cereais, extrato de tomate, ervilhas,
farinhas de - cereais, - farinhas de
mandioca, farinhas clamar" farinha
d atrigo, favas alimenticias, féculas
alimentiolas,:fubás, a rtla de bico, macarrão, massas alimentícias, massas
de tomate, legumes e Óleos
alimentícios
N9 831.184 •
•

,Artlgos: Discos Gravados

N9 831.180.

conjunto de molas - conjunto de

da-comidas - guarda-louças ma
:guarda-roupa e poltronas
N9 831.200

"RESINA? "
Ind. ~leira

.1,12139MatRielra

TIPICO "
Ind. Brasileira

:

Pior-Pina
Requarciate:
Indústria e Com rcio O•da.
•
Local:. S. Paulo
•
cla:ae
Requerente: /mobiliária Tipico Ar
aventais
blunias
4.
ttgas.
Ar
Ltda.
haat.. - cache-cols
Wuraas
sas
• " . EARTOCOIOR H Local: 13. Paulo
- calas - calcinhas --- camisetas
Classe 50
Ind.- Brasileira Artigos:: Corretagem,
caráisolea - casaus - ceroulas
administração
- casacos echarpes
de bens e imóveis - combinações
lenços - me:as - maillots
Requerente: teartocolor Artes-Grãcucas - sau atm e vestidos
N9 831.190
teu Ltda.
.
t
. Local: São Paul , O
.• .
d
•
Classe 38
ODITRRPE
".
j Fatigai: Agendas em branco, álbuns
"SAPETY N/MS
Ind. Braslleira

VEIS

TRAQXO D.2.'brffiS
Ltda.
••
Local: S. Paulo.
Requerente: Sal ety News imóveis e
Classe . 15
Administraçáo de Bens 8/C,
Artigos: Açucareiros - aparelhos de
Local: 8. Paulo
•
água - aparelhos de chã - assadeiClasse 33
ato. - bandejas .- barris - bebeTitulo
biscoiteiras - bonabonledouros
res - caçarolas - compoteiras N9
831.197
confeitarias - copos - fruteiras garfos - Ncoreiros - raantegueiras
saleiros
- -pratos - pires
" LIMIAR"
N9 831.191
Ind. Brasileira

, Decoradora °ditame

•de visitas, envelopes, fOlhas
ioga, folhas de papel, falhas de papelão, mata-borrão, papei almaço,
papel carta, papel de seda, papel
para escrever, papel para Impressão,
papelão para qualquer fim, papel
^crepon
• •N9 831.185 .

"VILA VELHA
Ind. Brasileira

" PRORABIT "Ir
Ind. wasueira

João Roberto Galmacei
Local: el. Paulo

Requerente:

Classe 38
•
_ Artigos: Blusas - blusões - cal-

- calções - camisas - camisetas - casacos - ceroulas cintos - colarinhos - coletes
•cuécas - gravatas - japona.* - !enjoe - meias - paletós - pijamas
• - pulôveres e fardas
949 831.188 -

•
.

Requerente. Soutiens Liamar Ltda.
Local: S. Paulo
Classe 38
Artigos
Soutiens
:
Requerente: Prohabit Promoções
Corretagens e Serviços S/C.
N9 831.199
Local: S. Paulo
•/
Classe 50
-. r
Artigos: Promoções, corretagens e
"METALURGICA
prestação de serviços.
MIYASHIRO "
N9 831.192
Requerente: Toshiyeunt alliashiro
Local: C. Paulo
k."ALPINO TURISMO' 12
Classe 21
Titulo-.
Requerente: José Vicente Sobrinh
• 1419 831.198
Local: O. Paulo
Classe 3*
l eira
i t‘
r&V
r Ifid—ft Bfflir
N9 831.193

Requerente:. Confecções Renka Ltda.
COLMAR ,41Local: S. Paulo
•
, Classe 38
2Va813.81raj
Artigos: Anáguas - aventais -- blusa. - blusões - botas - cachê-cole
- calcas - calcinha, - camisetas
Requerente: Elido de A;sis
afanisolas
casacos -,- ceroulas
Local: 8. Paulo
Classe 23
- Pr".randes -7 ~XI lenÇan
-- Artigos: Tecidos de algodão
- ~ia* calcas tecimeias - soutiens • vestidos
dos • da alpaca
aparas de tecidos

Requerente: Resinai - Indústria
Quimica Ltda,
Local: S. Paulo
Classe 1
Artigos: Resinas - abra:siva guia
micos - absorventes quimicos - acea
tatos - águas distiladas para Indústria -- ácidos - alvaiades para
inchlatria - animam - anticorrosi.
vOs - químicos - benzina - estala
na - cantora - clariuretos citratos
- cloratos - corantes: químicos
cromatos
descorantes• químicos •
ioduretok - óxidos - oxigêlulo,
•
N9 931.201 ,
11• P A N D O'R A 1/
„

"

-em branco, bobinas de papel blocos
rever,
para desenhar, blocos para esc
cadernos escolares, brochuras atto
•impregna, Masa de papelão, cartões

e

mania - orlado-mudo - cristalite
ris divasus - dormitórios - guar-

"Mem.

•

..ttra15.11 a
:Brasileira

-

4.11•nn•n••nn.........

•••••

-

Ind.Brasileirat

•
Requerente: Arnaldo Ramos da
Silva
Local: 13, Paulo
Clasie 21
Artigos: Alavanca de câmbio - atm •
buláncias e suas partes integrantes
- amortecedores para veiculos - aros
para veiculo': - automóveis e suas partes integrantes - auto-caminhões
e suas partas integrantes - automotrizes e suas partes integrantes -a
aviões e suas partes • integrantes balões para navegação aérea e suas
partes integrantes - bancos de veia
culos barcas e suas partes Integrantes - barcos e suas partes traem
grante-s -a. bicicletas e suas partes
Integrantes - bondes e suas partes
Integrantes -- botes e mas partes Integrantes - braços para veículos e
breques - calotas - câmaras de ar
para velou/os - camionetas e suas .
partes integrantes - caminhões e •
suas partes integrantes- canoas e
suas partes integrantes' - carretaa
e suas partes integrantes -• farra.
nhoa de mão e suas partes Integrantes -- carroças e suas partes intea •
grantes
carrocerias - carros Ira
rigadores e suas partes integrantes
- carros reboques e suas partes In*
tegrantes - carros tanques e suas
partes Integrantes - cascos de embarcações - chapas para veiculos chassis - desligadeiras de veículos • •
- direções de veicu/os --dirigivele
e suas partes intearantea - dragam
- eixos de veiculas - elevadores
embarcações e suas p artes Integrantes - engates de veículos - escadas- rodantes - escotilhas - estribos de veiculos - freios de vela
calos - fronteiras para veiculas
furgões e suas partes integrantes
- guidões para veículos - hélices
de veículos - jangadas - lanchas e
suas partes integrantes - lemes -•
locomotivas e mas partes Integram.
tes - manivelas para -veiculas e
mastins - molas . para veículos e
~tocarias e suas Pata Integrantes - rebocadores e suas partes integrantes - reboques e suas partes
Integrantes -- remoa - rodas de veta
cubos - canoa motores e Suas partes integrantes - motocicletas e suai
partes integrantes - motociclos a
suas partes integrantes - moto-fura
geles e suas partes integrantes aap
naves e suas partes integrantes -s
motoretaa e suas partes Integrantall
- navios e suas Partes Integrantes
alinibus e suas partes Integrantes
para-brisas de veículo. • para-lamas de veículos -a pedais de cansa
Mo - petroleiro' e suas partes iam
tegrantes aink-ups e suas 'parte.

Requerente: Comércio e Indústria de
• Móveis elharlu Ltda.
• Local: 8, Paulo
Classe 40 Artigos: Altnchoados para móvel. armários - berços - cadeiras de
molas - cadeiras com rodas - cadeiras comuns - cadeiras paaa escritório - camas com molas - camas comuna - eauskseireli atighelei latatrant",n Plunualttiooe de
•••

Tat

, -•
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mios — pontões de veiculos — ra-

N. 831.207
. N. 831.213
diadores para veículos — raios pas_
bicicletas — selins — toletes parti'
seiculos — tratores i nflo agrleolas —
RODAS PAL
ICARAI
9C1C1110a e suas parles integrantes
13rasilelra
. a:
Wasileir
h.- troles — troIeibus e suas partes
Integrantes -- trucks e suas partes
Integrantes — vagões e Mãe Partes
Integrantes — vagonetas e suas par- Reauerente: Rodasfal — Pavimentação e
de Artefavaiais de ve,tes Integrantes
to 1,-'1a'sUos
Terraplenagen: Ltda.
culos
LoCa:idade.— São Paulo
Local: São Paulo
•
Grasse: 28
Classe; 16
N9 831.2e2
Artigos; materiais para pavimentação de Artigos: Bocal "e mangueira de plástico
rodovias
N. 831.214 •
N.
831.208
xt ORTuUAL"

N. 831.220

Ind.,

Ind Brasileira
-

Indisria • Requerente: Mui): 8, dia.
Requerente: "Ortocal"Ltda.
e Comércio dê Cal.—Udu;
•
Loeál: São Paulo
Local: B Pilo
a
Classe': 39
Masa 13
'Artigos: Cal para tf:ZUCA:CRS — Artigos: :saltos, solados. solas e tirais de
argila preparada paia coristruAcs
borracha parã calçados
concreto prepara :o ara construN. 831.209
ções — cimento pa.: tonstruçõea —
asfalto para constu,.".,:s - impoineabilizadores de argamaasas — produtos de base aaltLica, — produtos
betuminosos para cor .:rucões — tubos de concreta e ir 2„2.,-,a,i para pa,-rede

otan,

M' 83: .23

POLYEKIN
(Ind. Brasileira
Requerente: Mariabz,n1--Iida do Brasil, Importação e Usportação Ltda.
Local: S. Paulo
Classe
'Artigos: remédio coniwa doenças de
plantas
N9 831 "e 1

PROMEL

Ind. Brasileira
Promo;oes,
Requerente: "Promel"
Planejamentos g Paipreendimentos
Ltda..
Locai: 8. Paulo
Classe 50
Artigos: marca de serviço
N 831.205
••low

111.

RENSA DA IS

Ind. nraelletra
,

WASAXAMA
Ind. Brasileira

Brasileiru

•Tridústria
Brasileira
Requerente — F. G. Buchholz 6 Cia.
Ltda.
Local: São Paulo
Clle: 11
Artigos: Ferragen- ferramentas de tt.cla
espécie, cutc'..arIa In geral e outra artigos de uetal a saber; Alicates. alavancas, armações de metal, puxadores, reliterárias
munes, canelões, colunas caixas de metal, caixas para acondicionamento de
alimentos, fechaduras, ferrolhos, ganchos,' molas para porta, martelos, matrizes. parafusos roldanw., tenazes, trava.
deiras, trincos:\kboS, tr...hos para portas
çla correr, travessas, vasos C
vaglhames
N . 83L210

Requerente: Indústria e Comércio Lege Ltda.

Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Anáguas; aventais, blusas. Mu.
sões. bonés, camisas, camisetas, camisolas,
calças,. euécas, combinações, echarpes,

fraldas, gravatas, japonas, jaquetas, jaquetões, lenços, luvas, mantos.

palet63, Paloveres, guimonos, robês, rou!LIMOSAS'
pões, salas, saiotes, soutiens, suéteres,
tailleuns e vestida
Requerente: Marcas Famosas S.A. CCP
. N. 831.215

e Importação
Local: São Paulo

mêrcip

Ind'as

•
Artigos: Objeto: Prestação de serviço, •
técnicos mecânicos, representações e uai

fieira

Requerente: Reynaldo João Guido

Cec.

chini
Classe: 16 •
Artigos: Tintas e vernizes para todos
os fins
.

N: 831.216

Ind!Aqrasileira
Requerente: Invictas -- Rádio
•
vsão Ltda.
•

4,

LIEGB
Requerente: Liege Cabeleireiro
- Local: São Paulo
Classe: 50
Objeto; Prestação; de serviços de ai*,
'letreiro e tratamento de pele
N.

a Tele.

831.223-

•

Classe: 8'
Artigos: Aparelhos de rádio a televisão,
N. 831.217
...S a B.S4,

-519125gisileirá.
Romaria: Ltda,
Localidade: São Paulo
Serviços: Serviços de construção

Regutrza.e: Construtora

Classe 50

Requerente: S.S.S. — Equipe Decora'"' deras Ltda.

3ABARÁ

PRASILEIRA

Locai: São Paulo
Classe: 50
para Auto dl
Artigos: Ppistação de serviços de deco- Requerente: Acessórios
Belo» Ltda.
ração de ambientes internos e externos
Local: São Paulo

N. 831,218

•

Rrasileira

Ind. Brasileira

. -

•

:-STAG-IZABEir
Requerente: Associaçao Religiosa ela:\
prensa da Fé».
.ONE
-Ind.
Local: São Paulo
Ind. Brasileira
Requerente: Czrárnit.2 e Serraria Santa
Classe: 32
Ret,uerente: One — • Organização NaIzabel Ltda.
Artigos: jornais, revistas, livros,
cional de Engenharia Ltda.
T.4oCaiidade — São Paulo
saques, publicações impressas em geral:
Local! São Paulo
Artigos:. Tijolos e telhas para construções
obras •religiosas
16
-.
Classe:
Classe: 16
.
.
N. 831.206
Artigos: Materiais de construção C •de
N. 832.212

r

porMção e exportação
N. 831.222

Ind. "brasileira I

N. 831-211

n

Requerente:. Marcas Famosas S.A. C. 1
• mércio e Iriportação
Local: S.—) Paulo .
Classe: 50
Artigos: Objeto: Prestação de servi"
técnicos raecánlcos; representações, ia*
portação e exportação
N. 831.221

decorações ein geral a saber: Telhas, pe.
dras Molas, cal, cimento, tintas, papéis
parra er±. azulejos, e pisos cerãmlcos
N. 831.219

Classe: 21
Artigos; Para distinguir veiculai UM
geral e suas partes integrantes a saber,.
alavancas, amortecedores, braçadeira"
conexões, cubos, eixos, engates, estribara
freios, guarda-Imas, molas, painéis,
para-choque, rodas, tanques e canaketai"
N. 831.224

UNTA MARTA
Und. Brasileira-A

Requerente: Comercial Santa Mota\
.•Ltda.
LXÉV-B
Local: São Paulo
Requerente: •ábará .cle
Classe: 41 _riais para Constmçãq Ltda.
Divulgaçáo CulRequerente: Center
Artigos: substâncias e produtos alistais
•• Localidade: São Paulo
tural Ltda.
Requerén•e• Criações Llade Ltda.
tidos em geral, cerejis de tadas as esplà
Classe: 16
•
Local: São Paulo
ciai Meca t, banhas ComestIveis. a/Imeno
Local; São Paulo
Artigos: Areia, azulejos, cimento, cal, es..
Classe:
tos enlatados, frios e defumados, leite a
Classe: 50
livros ha-. trataras, . janelas, ladrilhos, lajes, massas
32
'artigo.: edições impressas
pressas, publicações impressas, órgãos para parede, pisos, pedras, tacos, telhas, Objeto: atelier com criações em modas seus derivados .doces em geral,, frutas
gas p ara construç
e consertos
frescas, dm e cristalizadas

Quinta-feira 1 8 •

(Ze.-;Lo 1.1)

1 9 831.225

eas.eiso

dos, defumadores, liquides desinfe- mentle!as. cacau,- café, caju, camarão, garina, marmalada, mariscos, mastas
tantes, sabões desinfetantes, pós de- canja, canjica, caqui, csrambalaa, ca- alinizntícisa, :nasalas para aspa, mate,
sinfetantes, produtos desinfetantes al, camarão, canela,. caramelos, casuaslos, mocotó, mortadela,
mama (adubos) marga (adubos). tanhas, chocolates, faisan' abatido, fa- moataida, nabiça, nato, nozes, olaia
sil
Classe:
7
T
relo,
farinhas
alimentícias,
farinhas
alinam.ticios,
noz nsoseatia, ostras,
ÇZIi&
Antigos: Adubadores, ancinhos, em- de canais, farinhas alimentícias, fa- ovos cozidas, fritos ou quentes, rim,
Olhadores, anciphos mecânicos, an- rinhas de mandioca, farinha de me- sal, salemas, salsicha, Sandulthea, aara
einhos puxador 'a cavalo, aradas, ar- sa, farinha, de trigo, assas alimentí- ain aas, eelga, soja, sopas, sorvetes; ata
Requerente% António Simonaini ' rancadores de frutas, arrancadores de cias, feijão, feijoada, fermento, fiam- lharan,
pudins, queijos, quiabos, choa,
Local: Sáo Paulo
plantas, arranca-tocos, bala:selim, ba- bre, fígado, figos, filhós, fiam, carne colate, balas, bstnisms, rabada:, raClasse: 32 tedeiras . agrícolas, bicos para arados, de coelho
colorantes para anadas, maneies rações' r.UmerU,..c e)3,
Artigos: edições impressas, livaos Im- bombas agrícolas, borrifadores 'agr15- alimentos, cogumelos,
colorau, cordial°, com po- rações balanceadas para animais, tapressos, publicações impressas/ õsgaos colas, braços de arados, distribuidores tas, condimentos
para alimentos, con- pioca, tamparas, toucinho, tomate,
Øe publicidade, obras culturais; pubg- mecânicos de sementes, eixos de má- feitos, produtos alimentícios
para con- torrões alimentícios, tortas alimeadcações técnicas.
quinas agrícola, esearificadores, es- servação de alimentos, couve, cremes, das, trigo, urucum, uvas, viagens, xacavadeiras
ro,ecánicas,
máquinas
Ostrutas cristalizadas, dicas cristaliza- ropes alimentícios, Larvas, xispe,
N 9 1331.,220
mutu.
golhadores de terra, extintores de dos, doces, drops enchova, espinafre,
ervas daninhas, e pregas, niaquinas essências alimentidas, extrato de car—
Nu
831.230
ne,
extrato
de
frutas,
ervanass
ervatirpadoraa -agricolas, capinadeiras
•
•
extirpadoras agrícolas, capinadeiras, doce, ervilhas, juliana, lagosta, la•
•
celfacleiras, 'rafeiras, cepos de ardaos, raaja, laticínios, legumes, leite de ca" T 1.A .T UR .0'
charruas, cortadores mecánicos de ca- bra, leis ele vaca (tn natura, era pó ou
sias cagira, grama etc., descavadei- condensado), lentilhas, língua, linguiRequerente: taartsauto
Autoznatveas raa metais:ais, esterroadoras agtíco- ça, lombo,slosito, doces folheadas choInd:Bratileira
• • lasa estocadores, distribuidores meei- colates, bombons, ,beata, frutas in naLtda. '
Local: São Paulo
da Ou em conser-s Requerente: u'ry-rutt"
nicos de estrume, máquinas' de cortar tura, secas, em cl
e
Paodua54
Classe: 21
maquinas de' matar formigas va, tubas, fundes, galinhas abatidas,
e Propaganda Ltda. ,510.
Artigos: veículos e suas partes inte- Mias,
insetos na agricaltura, má- garoupas, gelatinas alimentícias, gee'
meias
-Local: São Paulo
grantes, notadamente automóveis. quinas derrubadoras de árvores, má- lélas alimentícias, gergelim, gila giuClasse: 32
quinas desinfetadoras de plantaçõss, cose, goiabas, goiabadas, gorduras ali- Artigos-Almanaques,
N9 831.227
impressos
máquinas eftipilhadeiras agrícolas, Menticiala sranulos alimentados, grão anuários, calendários, álbum
- catálogos, creta
máquinas espalhadoras de terra, fe- de broa, guando, hopjes, hortaliças, nicas impressas, dasignaçao
de
ilhas% _
'ladeiras gadanheiraa, grades de dis- hóstias, pão. Amanhas, patos abati- designação de peças *teatrais, discura
. p R ti A G R
cos ou dentes, lanchaachamea
dos, pessegada, pêssego, peixadas,
impressos, folhetos Impressos, loa -las, leivadores, locomóveis ag~las, peixes,- pepino, pecas, pescados, pie- sos
irgt„..Br•gisileira
11anhas impressas, histórias impresmáquinas arrancadorea de tocos, má- ices, pimenta do reno, malaguetas etc., sas,
indicas telefónicos, publicações
quinas batedeiras agrícolas, máquinas pimentões, pipocas, pirarucu, polenta, Impressas,
• revistas impressas, romana
Requerente: IPROAORI" - Projetos boialfadoras agrícolas, máquinas capi- carne de porco, prallnés, presuntos, ces impressos,
impressos de '
nadeiras, máquinas carpideiras, má- snaçães, macarrão, mandioca, man- /limes, roteiros• roteiros
• ' Agna Industriais Ltda.
de peças
quinas cavadeiras. má quinas ceifado- gas, manteiga, margarina, marinela- teatrais, jornais impressos
Local: São Paulo
livros. mastcas imres,
máquinas
colitedeiras,
máquinas
da,
mariscos,
massas
alimentícias,
alagas Ampre;sas, peças ci•
Classe: 2 ,
de plantas, máquinas cul- mate, mel, melado, milho, miobs, Pressas,
nematogralicas, peças teatrais, ptied
Artigos: Absorventes químicos de caradeiras
tivadores,máquinas
de
abrir
canais
miúdos
de
animais,
mocotó,
molhos
aias
impressas,
programas de circo,
na
agricultupoeira, aCetatai usados,.
de irrigação, máquinas de amanhar alimentícios, nozes, sorvetes, pudins, programa de rádio,
programas de tera, acetiarsertito para agricultura, terra,
máquinas;
de
colher
aigcdo,
queijos,
torrões
alimentícios,
uvas,
*eidos usados na horticultura, ácidos Máquinas de colher frutas, in 'Inas xaropes alimentícios, uvas, vinagre, levisão, programas impressos, ProPaa
panda impressas escrita, prospécaos
usados na 'veterinária ácidos para
combater pragas, máquinas de.
xarques, xispe, aux%
Impressos escritos, prosas Impressas,
rins sanitários,' adesivos medicamenai,
bolos
destorroadores,
máqui"salsas" de cinema, "spripts" de teatos veterinárias, adesivos para fin,s nas* seMeadeiras, semeadoras. sulfata-N9 831.229 ••
tro, userIpts" de televisão, folhetos
sanitários, adesivos medicamentos
a
ras
agrícolas,
máquinas
roçadeiras,
ap
• 'impressos,
Urinários, adaddina para veteriná- rolos compressores para esfarelar
"Sn PRETA "ria, admita somalis para 'veterinária; tarraatratores agrícolas, máquinas enN9 831.231
adubos, sais Pará adubos, preparados xofradeiras Para agricultura, minta-.
contra anosa, preparados Para afu- nas escarificadoras, máquinas estruIndOraálleira'
Á R.B;A:t. RADIO.
gentar Insetos, agiutinadoras quími- madeiras, maquinas extintores de ercos' sanitários,a aglutinadores quitni- vas daninhas e pragas, nutiminas inELETRONICA ARA9A
Coa veteratárias agua de cal desinfe- setifugas agrícolas, máquinas irri ga- Requerente: Cervejaria Mãe Preta
—
tante, águas preparadas para veteri- (toras
TUBA TM'
8.
A.
.
agrícola, Máquinas lancha-cha- •
nário, águas sanitárias, álcalis para mas agrícolas,
Local:
Sie
Paulo
máquinas Jelvadeiras,
agricultura, álcalis parar fins sanitá- máquinas niveladoras,
Requeernte:
R.
10..A.
L.
R4410124
agrícolas,
maClame: 41
rios, álcalis para veterinária. -Produ- quinas' podadeiras, máquinas pulveri- Artigos: Abacate,
trOnica Araçatuba Ltda.
abacaxi, mel de
tos de alcatrão para agricultura, pro- zadoras agrícolas, máquinas regadei- abelha, abio, abóbora,
Local: Sao Paulo
• abricó, acaradutos de alcatrão para vetérinárla, ras, agrícolas, máquinas sachadel, Classe: 8 — Titulo
alimentos medicamentos- para ani- ras- agrícolas, máquina*. podadeiras, jé, acelga,. açúcar, agrião, alpina alcachofra, alcaparra, amendoim, aminoas, alões, altéa, alúmen, amónia
,
, 'N9 , 831,232
pulverizadaras agrícolas, do alimentício angú, araruta, arroz,
para veterinária, panhos para ani- máquinas
máquinas
regadeiras
agrícolas,
máaspargo,
assados,
aveia,
aves
abatidas,
anais, embrocações para animais, pós quinas sachadelras agrícolas, máquipara desinfetar ou lavar animais, re- nas sémeadeiras, moinhos de ventos, avelaste, atum, azeite, sazeitonas, ale!nédios para animais, produtos anta mato-arados, ralhas de arado, rodas tria, alface, alho alinientação para
aves, alpiste, ameixa, amêndoa cebotriPtagránleo. antifangaz, produtos
timões de arados, to'sadoses la, cenoura, cereais, cevada, cevadiveterinários antiparasitários, antipiri- dedearado,
.grama,
vaporizadores
agrícolas
nha, chá,- cheiros alimentícios, chisna, veterinária, apanha-m8sca, argope,' chouriços, churrascos, coalhada,
bina, arnica para veterinária, atropiN9 831.228
caco, bacalhau, balas, carne de baleia,
na para veterinária, óleo de babosa
banana, bananada, banha, batata,
para, veterinária, bactericidas para
barallap,
bertalhas beterraba, biscoitos,
fins sanitários, bactericidas para veringela, brocalis, - Multas, bolos,
Peralteia, bálsamo para veterinária,
bordbons, buchos, carne de cabrito,
banhos para animais baratieldas, barcaças alimenticias, cacau, café, caju,
rilha desinfetante benzzato de sódio.
camarão, canela, canja, canjica, cavaterinarb benzolnatol, bicarbonado
qui, carambolas, carneiros (carne de)
de sódio para veterinária, bicheira em
,castanha, farinhas alimentícias, 'fa~mais (remédios para), biodeto s deIlinisileira
rinhas de cereais, farinha de meta,
mercúrio veterinário, brometos vetèfarinha de trigo, favas alimentícias,
iinários, bromuretos veterinários, bafeaãoaefermento, fiambre, ligado, finhos para cachorros, produtos para
(lavar cachorros, remédios para ca- Requerente: Cerseiaria bibe Preta gas,* filhas, nacos, cogumelos, colo- Requerente: Wizokaa,-- Indústria de
rantes para alimentos, colorau, comiAuto Peças' Ltda.
chorros, sabão para cachorros, cafeíS. A.
•
nho,- compotas, condimentos para aliaão Paulo
na veterinária,. cainita (ou cainite),
Local: São Pauto
• mentos, confeites, produtos alimentíadubo com base *de cal desinfetante,
.'
Classe: 21
Classe:: 41 4
cios para conservação de alimentos,
Cal inseticida, caldo antissético, cálPeças e aceasarlos de auto*
cios para agricultura, Cálcios para ve- Artigos: Abacate, abacaxi, abio, abó- couve,. clames, frutas cristalizadas, Artigos:
selos, lacres e fechos de seamainaria, calomelanos para veteri- bora, abricó. acarajé, _acep., açúcar, doces cristalizadas, doces, droPsa Sala móveis,
gurança para •vagões, caminhões, voa
nária, canela para veterinária, carbo- agrião, aipins, alcachofra, alcaparra, chova, espinafre, erva-doce, ervilhas, lumes transportador, carros %aguei,
natos para veterinária, eulfeto de car- amendoim, amido alimentícios, an- juliana, lagosta, laranja, laticinios, lee limpadores de -parabrIsas.
bono, banhos para carneiros, produ- gia araruta, arroz. aspargo, assadosa gumes, latas de cabra,- leite de 'vaca
(tn
natura,
em
p6
ou
condensado),
aveia,
aves
abatidas,
avelães.
atum,
N9 831.233
carneiros,
medicamentos para lavar
tos para carneiros, vacinas veteriná- azeitonas; aletria, alface, alho, ali- lentilhas, lingua, linguiça, lotnao, lourias, salitre do Chile, carrapaticidas, mentação para aves, alpiste, amea-, ro, doces folheadoa, frittas innatura,
W
icarvaes desinfetantes, car iões para amertdoa, cebola, canoura, cereal-, secas em calda -ou em conserva, gela-1
tirar cheiro de geladeira, unguentos cevada, cevadinha, chás cheiros, ali- ainaa alimentícias, gergelim. gIucose,,
para cascos, ceras paia enxertos, cia- mentícios, chispe, chouriços, churras- goiabas, goiabadas, grânulos alimennamide para agricultura; cianamide cos, coalhada,- cibo, bacalhau, talas, tícios, hortaliças, pastilhas, patos abapara veterinária, cianeto de potássio, lasunilha, bertalha, beterraba, biscol- tidos, pessega8a, pêssego, peixadas,
palies, pepino, pesas, pescados, Makes, Requerente: Neymar
Indústria tis
cianuretca de potássio, clorato de só- baunilha, bertallia. .baterreba,
Comércio de Tecidos Ltda,, -1
dio para apicultura, cloreliss Para tos,. beringela, brócolis, bolachas, bóias polenta„ praitnes, " -presuntos maçãs,
, IMPA: likkoli
'maçara% mandioca, manteiga, maragricultura, Colga para tina militá -. boinbans, canela, buchos, "cagas

1ra

•

eira.

•

•

_

•

Qu:iat.,-ruj„.á iu
01 RIO OFICiAL: (Ee.A.o.111)
Janeiro cie 1968
,
Artátos: 'recair: de a.godão, tecasa
N9 831 239
Clame: 41.
çar, máquinas de eaerever, maquinas
de alpaca. aparas da tecidos, tecidos Artigos: Azeite, aveia, café, chã, ce- de grampear, raaqunaas de regatrar,
de rama, tecidos de casemira, tecidos' •
bola, alhos, cereais, cominho, arroz, maquiam' de somar, máquinas de.calPAULIPIIN
de celulose, tecidos de cetim, tecidos
feijão, ervilhas erva-doce. farinhas de
cuias • Atas para máquinas.
=do =aszi.eira
de acre, feridos de cretone, tecidos
trigo, farinhas de mandioca. farir•
N9 831.253
alimentícias, massas ala:acaricias, 9"
tle gase, tecida de Juta, linhagem, seguines,
óleos
alimentícios,
féculas
aisciclos de linloo. tecidos de raaltus, te- Requerem.. Pauliplan Assessoria
mentirias, favas alimentícias. e Imacidos de nylon, musselina, tecida de Planejamento de Imóveis wc,
tinhas de cereais.
GLOBOS
raany. retalhos de tecida.
Local: São Paulo
,Indí Brasileira
N9 831.247
No. . 83L 234
Classe 5t."
4.m.•

VAI—DOCE is

1!

.

•,

Ind. Brasileira
li --Request nte: Produtos de Queijos Vai-

1

-

Artigo*: — Prestação de laerr‘aa.
/49 831.240

LAR DE SANTANA
Ind., Brasileira

•
Doce Ltda.
Requerente:-Panificadora Lar de
143caléligana
asse:s 4.
Santana Ltda.
: Queijo: doce ,de leite, requel•Artisos
,
Local: São Paulo
jil ,ttmantelga, qualhada, iene, yogurth
Classe: 41 t'
Artigos: Pão e Bolos.
N9 831.735
- •
.149 831.2.4
', JARDIM Jul
PREEKDIKENTOS
" DETKANDEL ""—

13110BILIARIOS

Requeernta Floiisberto Ferreira
Local: São Paulo
Classe: $1 — Titulo .

ali

N9 831.230
as.•
- "ROSEIMILHAS

"
.Ind. 'Brasileipa

)1~

Requerente: Rosa Natalina Oritéiano
Danaire
. Local: São Paulo
Ciasse: 22
Artigos: Fios de algodão, fios de linha para bordar, fios- de canhono
para _tecelagem, carretéis ..de
fia de celulose para tecelagem, linhas
par bordar, linhas para coser, linhas
pau tricotar, fios de linho-para ta- c em, fios plásticos para tec0...ag , fios de rayoa. para tecelagem.
•Mal de sada, fia para tecelagem, nal
e lã para tricotar. •
N9' 831.237
•
•"

- Ind. Brasileira

Confecoes cie Roupas
Leymandel Ltda.,
Local: São Paulo .
•
Classe: 3d
Atrigas: Anáguas, blusa, bhiaões,
aventai*, botas, eu/A-cole, .. calça*,
'calcinhas, camisetas camisolas, casaas,, ceroulas, "combinações, echarpes,
lenços, meias, cuecas, mal/lota, soutiens e vestidos. ..
N9 831.242

."GLACIA1/415PZR''"'
,Ind.
-Amem- João
Reqàrente:
Locai: São Paulo
Classe: 37
•
2Ufigce: Cobertores
N9 831.243

• " ITAMARAff "
' Ind. Brasileira
Requerente: Fábrica de Estopas
Itamaraty• Ltda.
Locai: São Paulo
Classe: 4.
Artigos: Estopas.
249 831.=

pialerente: Globais
ailtada RePreselttaÇões
Li.
Local: São Paul".
•
Classe: 1,7.
Artigos: Agulhas para costurar,- boa"
dar e tricotar, alfinetes, 41401,..
Para
vestidos, barba.anaa, botões, colgueis"
fechos corrediços, fivelas, Ilho•dedal*,
- ses,, lantejoulas e presilhas.
N9 831.254
'

umente: Malharia te Confecções
Requerente: Indástila de Laticinios
•Esquimó Ltda. Brasil Ltda.
•Local: São Panlo.
Local: São Paulo.Classe: 41.
Artigos: Yogurth, queijos, doce de lei- Objeto:. acabamento, beneficiamente
thiginento de tecidos. - Ateller de
te,, requeijão, manteiga, qualhada c e modas.
Importação e exportação.
leite.
..
• 3Z9' 831.25,
N9 831.240

I! • PRAIA-.VOZ " -

Indo Bras.i.e'ira
.
.
,

Ind. leias il e ira

Reetteringe: ALAR — Alinninio e Ar'
•
•
ava do Lar Ltda...
Local: /3.,•paailo."..
Requerente; 'Praia Volks Consertos
Classe: 11. - •
Limitada. "
Artigos: Panelas, Virmkfi de bolos. ta..
Local: São aula.
Classe: 50.
Iberas, canecas, eopos, bules, baldes e
bacias.
Artigos: Pregação de Serviços.
•.
• -N9 831.250
N9 831.258
•

.

" . 00LISZU "

" " ELCA130IA

Ind. Brasileira

ESQUIO

MORAR

Ind. Brasi.l.e ira"

.

..33rasileira

•
,
Requerente: Auto Pasto Coliseu Ltda. Requerente: montg — Importação 'e
Exportarão Ltda.
. Local: São Paulo.
uerente: s sicabo1a nanam% de
local:. São Paulo
Aparelhos Elétricos Ltda.
Classe: 47.
Classe: .46.
•
Local: São Paulo
Artigos: Aleool motor, cera para iliz, C1asse:'8 Artigos: Abrasiva.
. minação, fluidos, combustíveis, fluidos
Artigos: Bola Autoiniidea
s
Para cai- lubrificantes, fluido* para -freio, 1114..
249 833.2poz
xas d'água, rega" - para água, re- dos para iluminação, gás para ilumigistro para canais, torneiras automá- nação, gás cornbu.stfvel,"gasolina. gor7
ticas, torneiras de Compressão, vál- duras para lubrificação e iluminação,
r3P
vulas de carroita. voltimetra. graxas lubrificantes, lenha,,Oteos tubrificantes, óleos para amortecedores,
N9 831444
.b.a
.
.•
óleos .para aquecimento, óleos para
litiminação,petróla refinado, queroE CA1'71 LUSO.
sene.
Requerente: Cutelaria Pedroso
s .' Brasileira 1
Local: São Paulo.
RTUBAL "
N9
83/.252
st,4
Classe: 11
•
—tuer
Artigos: Canivetes, lacas, Jactara,,toáRequerente: Arguir Lich
,
Alvaro
da
Conceição
'
Requerente:
ces, 1Imumachados, serrotes, te- Local: São: .aulo
•
Laia.
not.
"QUEM UTILIZA
auras.
Classe: 38
Local:
.E.ão
Paulo.
Artigos: Agendas em branco, aibUlllb
P/144,..ag sAng 0.
N9 831.258 Classe: 41 —
era branco. babinas de papel, blocos
Quz,rAh
para desenhar, • blocos, para escrever,
N9 831.245
'
cadernos escolarek brochuras
não
Impressas, caixas de papelão, cartões
Requerente: Geraldo Biieno de Vaza•• de kvisitas, envelopeso talhas ,de celulom eltitOnrDAS
% se, finhas de papel. falhas de papelão,
RES"FI -BRAZI:;
gpardanapos do papel, lenços de paClage: 47ce-i-iliarressio ,
pel, inata-borrão, papel almaço, g.apel
Local: São Paulo.
LIA
r
carta, cartolina, e papel para encravar.
_e
N9 841.251 .
impreseos
Requerente: migue. Cástarde.
•
Local: São Paulo.
IVP-831.238
Classe: 45 —
IND. BRASILEIRA
"MIWAGNER "
N9 831.248
PAULIPLAN'ASSES.
Ind. Brasileira•
• o 1,SORIA E PLANEJ
____
DE
1610~.
MENTO
• )0
iTURDBATUBA
•
"
Elite Meelatica Ltda.
lIl
ind. Broksileira
Requerente: Miwagner Comércio de Requerente:
•Local: São Paulo,
jar
,
Máquinas-para
Escritório
Ltda.,
e
Local: São Paulo.
Classe: 50.
paulioui Assessoria. e
•Requwente
ado JuClasse: 17,
Gènero: Marca de aerykoS relativa
IaEeft2iento de -Imóveis Ltni. 'e
Afliges. Máquinas de apontar, máqui- as operações de c43cina mecânica ns
Local São Pauk '
••
çuffils: — muar
nas de calegiar; inãqilluaa da endere- prestação, de 'erste°s a terceiros.
•

no

ELITE

1

•

.‘l'airlia-taira.

NILTON CORRÊA1
IND.-BRASILEIRA
/
- •
• Requerente: Bx e Lanches Nilton
Corres e irmão Ltda.
Local: São Paulo.
Classe: 41.
Artigos: Lanches, piles, - bolos; biscoitos, roscas, sanduiches, empadas, pastéis, pizzas, churrascos, croquetes, co,
chinhas, tortas e café'.
N9 831.260

r Rio O' FICIAL (Seção III)
Classe: 22.
Artigos: Pios de lã, linhas para bordar, linhas para -coser, linhas para
triootar, noielos de lá, novelos de 11hat, fios de nylon para aacelagem,
103 plásticos parti tecelagem, fios, 11ahas. e lá para tricotar, fios de serzir,
!loa de tec'elagem.
,Classe: 23.
-Ugos: Tecidos plásticos, tecidos de
ramy, retalhos de tecidos, veludo,.te°azes de cetim, sarja, tecidos de Seda,
percal, tecidos de malha, tecidos de
gorgorão, tecidos de gaseninhage, tecidos de juta, tecidos de flanela, tecidos de celulose, tecidos de cretone.
•
Classe: 24.
Artigos: Abanara& algodão para alfaiate, atacadores, 'bicos bordadas,
bordados, borlas, cadarços, cordões de
tecidos, debruns, entre-raelos, entretelas, laços, ,palmilhas, passamanes,

,aneiro de 16 3

3

•/4 9 831.272

NQ 831.287

"OROÉUIANDIA "

Ind. Brasileira

Requerente: Crcmação e Niouelação
Cromulándia Ltda.
Local: São Paulo
Classe 1
Artigos: Mercúrio anticorroaivos, bem
uh
, os Para galvanização, tromates,
esmaltes, galvanizadores, lacas, masReLmerente: auliano Pllippinl
sas para pinturas, potassa indusLocal: São Paulo
nPf
trial, pós metálicos para a compoClasse 38
sição de tintas, produtos Pa ra ni- Artigos: Papel
para embrulho, pra..
quelar pratear, cromar, produtos pais diluir, tintas, removedores e re- .ns de papelão, maletas de Papelão,
•
pós de zinco e de malas de papelão, sacos de papel,
pingentes, laços, 'palmilhas, passama- dutores, zinco,
tubos de papel, tubos de papelg,
alumínio
nes, pingentes, pompons, rendas, cacopos de papeai()
cos, telas pam bordar e vimes.
N9 831,268
N9 831.2U
Cra-;se: 38.
Artigos: Anáguas, aventais, berinlidas,
blusas, calças, calçados, bonés, botas,
IND. BR.A511..EIRA
POSTO
Lui.:;»1+...
cache-cola camisas, camisetas, cami• IHD
5.
solas, capas, casacos, ceroulas, comdeemene+1";"""1rose~.~.
/net.
asSiitft
binaçõeá, cuecas, maillots, meias, pielóveres
soutiens
e
vestidos.
"%avarenta: Touring Molas Espirites
'
Limitada.
Requerente: João Aneofeidero•tra Requerente: Indiana Ltda. AdminirS
N9 831.363
Local: $ão Paulo.
tração de Bens Imóveis
Silva
Pilho
,
•
•
Clasee: 11.
Local: São Paulo
Local: São Paulo
tC41
• Artigo*: Molas, exclusive para máO -DQ MAR"
Classe 50
Classe 33
quinas.
'
Artigos:
Administração
de Bens
a
Titulo
•
•
Imóveis
20 831.261
N
g
831.269
-•
.
1Z9 831.274
•
Requerente: Lanchai Caniinbo do
aias. Ltda..
.
." _BENTEV
Igas
" ti e ire
NOSSA CRAÇZO
Local: São Paulo.
.Ind
Brasileira
• Claaae: 41.
Artigos: Lanehee de: ;Patch°, mortadela, presunto, roz-bife, queijo, salame, salsichas, queijo, linguiça, chouRequerente: Editara ConvOcaq.
riço; patés, pato e churraecos.
Requerente: Indústria e Comércio
•
Ltda.
a,
de Escovas e Vassouras Bentevi Local: Silo POMO
N9 831.264
Idtda.
Massa 32
Local: 88o Paula
Artigos: Almanaques, agendas,
e• " SO Ir 1
fraelleire
Classe 29
boletins Impressos, to .. .4
,
ind.
12leira.'. Artigos: Escovas comuna, escovões, tios,'
jornais, livros, Peças cinema . .á I--esp
anadores,lambanes, puxadores de °as, peças teatrais, programas
.e.'
água, vassouras e vassourinhas
_
lesado
,
rpr
evotagra
taamu
impr
raesa
radiofônicos
dloas
feas
e.
..
• Século XX — Importa.,
N9 831.370
Sociedade
ae
ar
,rapOrtaçâo
e Representações - Requerente: Soraedic
nate
Médica ABC Ltda. •
Limitada.
•,
Na 831.275
Local: Sito Paulo
Local: SM Paulo.
"B—JIUIL—TBX
"
Classe 50
•
Classe: 22.
14d,„ Brasileira=-,
Ardina: Prefação de Serviços
Pios de 111,-linhas para borDEPPRAY
liabas
para
coser,
linhas
'para
N°
831.265
•
•
Ind,
Brasileira
tar, novelos de lã, novelos de 'loba, fios de nylon para tecelagem,
oSOMEDIO—SOOIEDA'
Requerente: Confecçàee "B4lbai1-•
fios plásticos para tecelagem, fios de
Ter"
Requerente: Cosméticos Depray
DE MÉDICA DO ABC
liMa, fios, linhas e lã para tricotar,
Locai: Sio Paulo
Lida.
fios de seriar, fios de tecelagem.
Classe 38
Local: São Paulo
Clame: 23.
Requerente: aSteArc Lt-ja .bociedade Artigos: Anáguas, aventais, blusas,
Classe 48
Artigos: Tecidos plásticos, tecidos de
blusões, botas, cache-cola, calças, rtigos: Acetona
A
para toucador,
remi, retalhos de tecidos, veludo, teLodal: São Paulo
_
"alcinhas, camisetas, camisolas, ca- águas de colónia, (tintais
perfumadas,
cidos de adem, sarja, tecidos de sécia,
sacos,
ceroulas,
combinações,
lenços,
•^Ciasses 33 -- 50
arminhai; para pó de ara
*arcai, tecidos de _malha; tecidos de
cuecas, maniete, melas, soutiens, abniecar,
Titulo
roz„,baton, brilhantina, ca,rrain, cara
, ,tacidos de gase, linhagem,
casacos
e
vestidos
dqpilatória,
cremas, Para Pele, lieL2Ori4 i°de juta. tecidos de flanela, te- ' • •
Ti* 831.260
831.271
sodorantes, dentifrícios, esmaltes
ages de celulose, tecidos de setim, tepara
unhas,
extratos perfumados,
cidos dê 'cretone.
ARD:TAILLAN"
item perfumado, para. toucador, gila
2 - Olá- ase: 24. •
Brasileira.
merina perfumada, leites para ema
Artigos: Als.mams.. s algodlo para
•• belezar a pele, loções para toucador,
?date, atacadores, bicos, bordados,
óleos perfumados, perfil:nes': Ir_
borlas; cadarços, cordões de tecidos, Requerente:-Bernard Tannm 2n4efe
debruns, entremeios,, entretelas, laços,
trIal 11da . 1(9 831.278 •
palmilhas, peasamanes, pingentes,
• -Local-.São
• ,
- , Paulo
pompons,
rendas,
sacos,
,
telas
para
-•
Classe 42
•
~das. viehee.•-•
CAIXINHANCAA:
EM
Artigos: Whiske, aguardentes, bebiClame: 36.
DA
das alcoólicas, anime, aperetivos, baArtigos: Anáguas, aventais, 'bermu- tl das, biteer: brandy, cervejas, chope,
Ind. Bras-nal:x.11N
, das, Musas, ciam, calçados, bonés, cidras, ~et, genebra, birsch, kum_botas, cache-cols, camisas, camisetas, mel, licores, marasquinas, , rann, vl`camisolas, capas, casacos, ceroulas,
bagaceiras.
combinações, cuecas, maillots, meias,
.Requerente: Bafio Aluiu ¡MJ
Classe
43
pulóveres, soutiens e vestidos.
•
-Local:
São
Paulo
Artigos: Licores, águas 'gasosas estiar? 831.263
águas gasosas naturais, águas
Classe 37
magnesianas naturais, água naturais _Requerente: Julian° Piloppini
Artigos: Acolchoados para cama, co.
_ não medicinais, bebidaa espumantes
Local: São Paulo
brutas para cama, cobertores, co!.
" ANCONA "
álcool. bebidas nio alcoólicas,
Classe 38
chis, konhas, guardanapos, de qual*
Bras il e ira sem
essênciao para refrigerantes, garapa, krbigos: Papel para embrulho, pra- quer tecidos guarnições para camas,
ginger-ale, guaranás, refrescos em , tos de papelão, male5as de papelão, guarnições . para mesa, leaiçoiaode
Requerente: Século XX ImpOrtaç
ão, pó, refrescos em xarope, sodas, cucos malas de papelão, tacos de papel, qualquer tecidos, mantas para 'ca.*
Exportação e Representações Ltda. • de frutas para bebidas, xaropes tubos de papel, tubos de pspeifto e ,mas, panas de prato e análogos, pane,
Local: São Paulo.
, para refrescos,
copos da papelão
Iam para rubrir ou enfeitar nifivelor'

•TOURING

1•n•••

•

..•••n•nn•

r

Er

:

.

8

4C4 et:bata-feira

panas para cozinha, toalhas de banho, toalhas do mesa, toalhas de
rosto, totalhas para
. banquetesal • 831.277

SOPLAS •
Brasileira

DI-R10 OFICIAL -(Seção III)

/1° 831.283 .

I 1VLA P
IND.BROILEB/K

.*

Janeiro de 1968

.•••n11,

„Dr? 831:289

119 831.2,42

*NOSSO FRANGO
-Ind. Brasileira
• kequerente: *batedouro Avícola
' "Nosso , Frango" Ltda,

Local. São Paulo
Requaaente: Imip --r Indústria Me• Classe 19
cânica
de
Auto
Peças
Ltda,
Requerente: Soplas Indústria e CoArtigos: Frangos, galinhas; carneiras,
Local: São Paulo
mércio de Móveis Ltda.
alos, gansos, leitões, ovos,
Classe
21
gperda,
codornas,
ri
Local: São Paulo
patos,
porcos e vitelas.
Artigos:
veículos
e
suas
partes
Classe 40
Integrantes
/49
831.290
Artigos: Armários, bancos, buffets,
119 831.284
cadeirm, camas, _camiseiras, CarteiRequerente: Ferrar! & F1lho Ltda.
ras eacalaraa, calchaes, criaao-muSão Paulo
do, ativas, escrivaninhas, guardaClasse 41
".K.C•Vr'TP-o'n
louças, guarda-roupas, mesas, poltroArtigos:
, arroz.
nas, prateleira:4 sapateiras, soías,
;Ilide Bragueiro
soa-camas, travesseiros
N9 831.294
N9 831.278 Requerente: Supermercado Aclimação Limitada'
!FR4TELLI ROSSI
• Classe 41
Indo_ Brasileira'
Local: São Paulo
fl.:
Artigos: 'Açúcar, alho, arroz, batatas„
s, bacalhau, braco-1
beterraba,
banana
Requerente: Cantina “Pratelli Rossi"
11P OPOINIIIR tr4 ,w,
le,
banha,
baunilha,
biscoitos, brinLtda.
elas,
bolos,
bombons,
cacau,
café,
g
Local: São Paulo
ri.)
&Coa
canela, canjica, carnes
Classe 41
e
tm
conserva,
castanha,
cebola,
ceArti
prontas, churrasgos: Refeições
reais,
chá,
coal/vada,
caco,
doces,
ex-traodemt,rga-dcevilha,
Ind.
Brasileira
cos, picam
. 91
farinha de mandioca, farinha de nas149 831.279
_
ca, farinha de trigo feijão, fermento, fiambre Nado,- figos; fubás, geRequerente: Mantovanl & Grassetti léias„ gib, -goiabada, grão ale blco, lagosta, laranja, laticínios, imuniza;
e, NOGUEIRA
Limitada
_
maçãs, macarrão, mangas, manteiga,
Local: São Paulo
Ind. Brasileirai
marmelada, mariscos, massa de to- Re'qiierente:. Ferrar! & Filhai Ltda.
Classe 21
• Local: São Paulo
Artigos: Feixes e falhas de molas, mate, mate, anel, milho, mortadela.,
Requerente: Depósito Nogueira de molar espirais e peças de suspensão Óleos alimentícios, ovos cozidos, pêsClasse 41
sego, peixes, paras, presuntos, queiMateriais Para Construção Ltda.
•
Artigos: arroz.
para, veiculas.
jos, rabadas, rabanadas, rabanete,
Classe 16
'1(9 831.295
119 831.285
sal, balames, salsicha, sardinha, soja,
Local: São Paulo
sorvetes, tempêro,, tomate, uvas, vaArtigos: materiais para construções
gens, vinagre, xuxu.
e decorações: - areia, azulejos, calhas,
TRANS DIJ
cimento, cal, caixas tVágua, caibras,
POSTO
DE
MOLAS
—
831.291
janelas, ladrilhos, manilhas, portas,
Ind. -Bras
JAIYURC
portões, tijolos, tubas de concreto,
,
telhas, tacos, tanques de cimento,
vigas, venezianas e vitrais ÍZequerente: Mantovani di Gressetti
Requerente: Transportadora Transdubo Ltda.
Limitada No 831.280
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classa 50
Classe 21
Artigos: Marca de serviço. Titulo de estabelecimento
SUIIZTA DO SIROL
N9_831.298
;
N9 1131.2864 Ind. Pwasileira
nrnn•

GRYONTEX
- IND. BRASIL...EIRA

,.

_OURO. NEGBQ
Brasileiro:

' /JOIA
Requerente: Carvalho & N'enes Ltda.
Ind. Brasileira
•Requerente: - Araine'' ifaíiad Khayat
Local: São Paulo
Requerente: Comércio de Fumo Ouro
Local:
Classe 42
• - São• Paulo
Negro Ltda.
Artigo*: aguardentes, aperitivos, Requerente: Cerealista Jóia Ltda.
• Classea36
Local:
São Paulo
anis, biter, brandy. conhaque, cervaArtigos: ‘Blusas,-- vestido, Casacos,
Lotai: SM Paulo.
Classe
-44
ias, ternet, ,genebra, gyn, licores,
banteaux, paletas, Metes, capas, peg- Artigoe: Artigos para
Classe 41 fumantes ana
combinações,
chales,
trutas com álcool, vinhos, vernlaUtes."
4
noir,
palaveres,
Artigos: Cereais.
manufaturados, fumo
salas, soutiens, maillots, 'calças co-geral, tabacos
vinha espumantes, vinhos quinadrag
•
• em corda.
119 831.287 ' pivodka, whtska,
misas, camisolas, marras, ceroulas,
-N9 831.297
e
lenços.
jamas,
anelas
N9 831.281
N9
831493
•
,
,
.. E' •
ONRD
n
Ind.
.Brasileira't
CAVIA:
,_ •
g .- CQ-orasileira i
Brasileir—a"
•

- ma.

Utakzerente:"C ',arpo
1:v.1 Ir,t48
c1
2 a: 11"c)
so • Local: São Paulo
Classe 50
• Artigos: marca de serviço
N9 831.282

novogANTcr,
Brasil-aia;

In

Pignata ,ttda.
Local: São Paulo
Classe 42
.
Artigos: Aguardente. 119 831.288
.
•

Requerente:

•

Requerente: Rivictus — Ridio •
•Televisão Ltda.
Local;.. .524Fauló
- Classe 8 •
Artigos: Aparelhos de rádio e telev14

REPEMA
(Indo- Brasileira

Requerente: Repema Comércio, Representações, Importações e Exportações Limitada
Local'
São Paulo
iitetatterente: alba° Box Indústria e Classes: Fiambre,
língua, linguiça,
•
Comércio Ltda.
lombo, presuntos. salarnes, salsicha, e
Local: Sio Paulo
cereais.
Classe 11
Artigos: Carnes frescas, das e em
Artigos: Cantoneiraa metãneall
conserva.

Nv 831.298
•

In.à?°4asileira

01101SO mos

erNerente: Ferrari & Filhos Ltda.
• Local : São Paulo .
Classe 41
arfaras: arit91. •

r

Requerente: Invictus — Radio e
Televisão Ltda.
- Local: São Paulo
Classe .8
artigos: Aparelhos de rádio e 'te1ev1;
são.

MARIO OFICIAL
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•

249 831.290,

ll

nui219L'e eirí

•
INDUSTRIA BRASIZEISo

díN(*)°1131"-glilfleIrei\a`
~ente: Cerealista Mato-grossense Ltda.
~mirante: Vidraçaria Leopoldiaa
Local: São Paulo
Limitada
Classe 41
Local: São Pataca)
•
Classe - 41 - Frase
Classe 14
Artigos: Género em geral
Aplicação: Algodão de vidro para
—N9-831.306
— " —
, fins Industriais, ampolas de vidro,
caixas de vidro, chapas de vidro, as..
pelhos de toucador, frascos de vidro,
filtros de vidros, garrafas de sddro;
garrafdra de vidro, globos de vidro,
jarras e jarros de vidra, rtecipientes --"RODO.;MAR
de vidro para fins culinários e ornaInd.
mentais, travessas de vidro, vasilhalhamea de vidro para cozinsa, vasilhas de 'vidro para laboratórios. vidro Requerente: Borracharia Rodo-Mar
comum, vidro cristal, vidro Industrial,
Ltda.
vidro laminado.
Classe
39
N9
831.301
•
Ar tigos: Borracnaria, câmara de ar,
•
pneus, recauchutagem e recapagem de
DE
' CENTRO PAULISTA
pneus.
TÉCNICA
0
E3PECIALIZA01
N9
831.307
-

Brasileirb

Sio Pauto :- Capital

Requerente: Benedito Barros
Local: São Paulo
Clama 33
Titulo de estabelecimento
N9 831.302

"

rEROCOPI.A.

TÁVOLÃ D l ORO 'II
121d:BraSi1eirti
Requerente: Cantina "Tavola'D'Oro"
Linsitatbi
Local: São Paulo
Classe 41
Artigos: Churrascos, sanduiches, pizzas, empadas, Pastéis, pães, carnes
preparadas, ovos cosidos, quanta ou
fritos, caças alimentícia, aves abatidas e preparadas, batatas fritas, cozinhas, assados, arras, feijão, azeitonas, bacalhau, camarão, feijoada, ervilhas, lagostas, laticínios, legumes,
pickles, presuntos, salsichas,
chouriços, salames, queijos, coalhada, leite, café, chocolate, doces e
confeitos.
N9 831.303

"MARTINHA. "
Ind.

"ARGENTO UM CMITJ
PLEXO FIRENCEIRO
A SEU SERVIÇO:U.'

n
Requerente: Confecções afartinhaa.
'Ltda.
m
Local São' Paulo
Classe 36
Requerente: Argento S.A Crédito
Artigos: Anáguas - °lusas Financiamento. e Investi-tento .
abes - aventais - botas • Local: São Paulo
calças
calcinhas
cola Classes 33 e 50
setas - camisolas - casam - ce„Zum
roulas - cuecas - combinações - Género de Negócios: Crémul Finan.
.
éaharpes
meias
mallenços ciaraento, Investimento.
lota - soutiens e Vestidos.
• N9831.327
N9 831.311

.

"SXO LEOPOLDO"

Ind. Brasileira

" INC
Ind. Brasileira.
•

Requerente: Ias. Indústria e Coinércio Ltda.
• Local: São Paulo
Requerente: Panificadora São LeoClasse 8
poldo Ltda..,
Mágoa: "›..rintinetto e Manómetro
• Local: São Paulo
Classe 11
Classe 41
Artigos: Alavancas - abotoadulgis
Artigos: Pão e Rolos.
- ancinhos - bebedoirros. - bateN9 831.312
ria de cozinha - bandejas
•
coiteiras de cozinha - biuídejas bombonieres - caçarolas • cafeteite IP •
nas - cantores - chaves de fenda
:1 = 2..keirar • - chaves de parafuso -- chi:vau ta
comuns - coadores - colheres ;ais
mesa - colheres de P edr eiro - ecospoleiras ,- enxadas e ftrmões
Requerente Sodedade Agrícola e
Comercial Ipanema Ltda.,
N9 83/.318
Local: São' Paulo
Classe 41
Artigos: Arroz - feijão -- batata
sIteira !,`
- farinha - féculas - larinhas alirotmentícias de' cereais - flua
Igh
lho - mola - chá - safes -• alfaces - cenouras- - tronares
- vagem - pepino - olmo:dão - Requerente: Leila 8s Bania, Ltda.
bananas e laranjas.
I Loca% São Paulo
Ne 831,313
Classe 36
Artigos: Anaguas aventais blusas - blusões - botas,- cachecola - calças - calçlnhas " CRAVEM) "
setas - camisolas - casacos - ceInd. Brasileira
roulas - combinações - écharpee
- lenços. - cuecas -- meias
Requerente: Sorveteria R?-Dog •maillots - soutiens e -vestidos
Chaveco Ltda.
.."--N9 831.319
Local: São Paulo
Artigos: Sorvetes - Lanahes de:
Alinhe - mortadela - presunto rit,,ASTURPLifTfr" ,e
a-bife - queijo - salame - salFo.nras e a'
sichas - linguiça - paio - patês
•
chouriço e churrascos.
' 169 831.314
Reo uerente: ~tico e Alumínio
Astuplasti Ltda
Local: São Paulo
SERRA DA LOUSA Classe 5
Ind. Brasileira . Artigos: Açucareiros
- bacias
ii
baldes - bandejas - bombonieree
mesa - cestos - compotaints -ti .1(
- copos - espalhadoreli
Requerente: 'intimaria e comércio confeiteiras
água - espremedores - estojos
de Panificação Serra da Lons4 Ltda. -defruteiras
garrafas - jarras -6
Local: São Paulo
Ucoreiroe - ~agueiras.
Classe 41
, 249 831,320 meaname
• Artigos: Pão e Bolos
249 831.315

• Indo

•

Ir •

Ind.. Brasileir&N
,
Requerente: Manuel 'Del ' Cueto
n

11? 831.316

249 831,310

Clame 41
Artigos: Lancisw ue: Ancha, .morladeia, presunto, roa-bife, queijo, salame, salsichas, paio, paira, linguiça, chouriço e churrascos
N'831.304

Raquerente: Tapume - Materiais de
Construção Ltda.
Local: São Paulo
Classe 16
Artigos: Pedra, tijolos, areia, cal,
•cimento, portas, janelas, azulejos e
pisos cerâmicos.
"' N9 831.300

Janeiro de 1R4

(Seção 111)

Crespo.
Local: São Paulo
Classe 25
Artigos: Fotocópias e Reproduções
Gráficas.
N9 831.308'

•
~crente: Bilealo Machado dos
Local: São Paulo
Santos.
Clame 46
Artigos: Detergentes - abrasivos
para polir - esfregões - flanelas
quimicamente preparada para limpeza - fósforos — goma para tavendaria - panos quimicamente Preparados para tirar manchas - pautas de polir - pomadas paia dar e
conservar o brilho - pomada* Para
SOCIEDADE
lustrar - pomadas para poli/ - ma;
PAULISTA DE TUBOS
parados para dar e conserva o
- preparados para tirar ruan*FLEXÍVEIS LTDA.: chas\sabão comum - tijolos pata
brilho - vela de sebo e céra.
Requerente: Sociedade Paulista de
249 831.309
Tubos Pleidvels Ltda.
Local: São Paulo
Nome comercial
-_"_3 QUINTOS "
N9 831.305
.

40ffi

n-•

Ind

•

•••nn•'

gARZEDAS

Ind. 'Brasileira I
liequerente: Le rehes Baraeaaa
Limitada .• Local: São Paul..
• .$

.

•n

•

Brasileira -

Requerente: Indústria e Comércio
de Bebidas 3 Quintos Ltda. Local: São Paulo
•
Classe.42
Artigos: Aguardente de Cana.

"AUTO PEÇAS S
NADOR
Requerente: Medeiros & Pacheéo
• Ltda.
GUMMI I.
Local: São Paulo
Classe 33 - Titulo

d o RUMAITA "- Ind. Brasileira •
Requerente: Matadouro Aldeola e,
Casa de Carne Rumam,
Local: São Paulo
Classe 41
Artigos: Aves abatidas e Cernes

•

486 Gkihnee4Mkg 18
amemeem_
N9 831.221

n
"
'Ind. Brasileira
Requerente: Alisa Transportes
•
Limitada
•
Local: São Paulo
Classe 50
..-f,igos • Transportes e Turiano.,
199 831.322
•••

n

BIBI

: !nde Irak:d.-Leira

MÁRIO OFICIAL Soção
,__ Giesta G
1 Artigos: !ganches de: Alicb.e Mortadela — Presunto - Roz-Bife
Queijo - Salame - Salsichas -•
Paio - Patês - Chouriço -.: Li1Nguiça - Churrascos.
l
• '• , N° 831.327
4
" SUPER GRANJAY
Indf. ,- Brasileira •
Requerente: Supergranja Ltda.
Local: São Paulo
Classe 19
Artigos: Aves e Ovos.
• 149 831.328

clan8:r0 de '1968
_
1(9 831.338 .

159 831.333 .

EdáÉLA DA Zn

•

L iétf iTillAintASILEIRA

f•

Ink.-JarasiletéA

IVENG
ENGENHEIROS
S/C LTDA.
CEN TER CAR I

SO

Raquerente: Divulgadora San-Cul
turagitda
v
Local: São Paulo
Classe 22
Artigos: Almanaques - Agendas
Boletins - Boletins Impressos Folktos Jornais - Livros - Peeatutinematográficas - Peças Teaira" - Programas de Televisão Suplementos Juvenis e Ihistradoi Prtjgramas Radiofónicos e Revistas
Impressas.
159 831.328
.9

figg

Al•
ileira

• .T
Is

Bar' Café e .141harez
Une& • Ltda.
Local: São PM*

.Reqiicrente:

.
bn

°PA MS •1

•n•nnn••nnn•••••••..

•

191i

18C .CIA .

-

•

1.1.1

Brasileira

sguppx ORSINI

.

Requerente: • Panificadora Estrela , Requerente: Salvador Orai*
da Luz Ltda.
Cia.
Local: São Paulo
Local: São Paulo
• Classe 41
Nome -Comercial..
Artigos: Pães
Biscoitos
Bola59 831.339'
1
• chas e Doces.
•N9 831.334

Requerente: Lanches "BUA" Ltda.
Local: São Paulo
Recluerente: Lineart - Decorações
" PARDUBSKY
Classe 41
Ltda.
Ind. Brasileira
Arti : Lanches de: alicie Local: São Paulo
:mor ela - presunto - rosbife Classe 34
quelj salame - salsichas - lin- Requerente: Indústria de Aparelhos Artigos: Cortinas - Capach.oz gui% -'pala.- patês - chouriço e Médicos
- Esteiras - Linóleo e Hospitalares eardubsky Encerados
churrascos.
Oleados - Tapetes.
ilV
Ltda.
159 831.323
Local: São Paulo
159 831.335
;In
Classe 10
Artigos : Cintas Abdominais " ANUURPER
Abridores Cirúrgicos - Agulhas de
and. Brasileira
injeção AParelhès Eletrodbig,0I
ilógicos - Aparelhos Ortopédicas Aparelhos Cirúrgicos - Aparelhos
Raquerente: Antmarter Veículos de ou Para Ralos. Infra-Vermelhos
- Bisturis - Bombas Para Uso Na
Ltda.
Medicina - Dilatadores Cirúrgicos
Classe 21
Aparelhos de Radioterapia Migas: Alavancas de Câmbio - -Porta
Agulhas Cirúrgicas - Tubos
Ainkietecedores de Veiculas - Aios
Piu:iv Veiculas - Breques - Calotas Para Fins Medicinais - Aparelhos
- Câmaras de Ar Para Veiculais
de Pneumotórax - APerelhos Orto..-,,arlas- Catre.; Reboques e pédico - Instrumentos Odontobigisuas partes integrantes - Direções vos - Instrumentos e Apare,lbus de Requerente: Civerig Engenheiros
de Veículos - Micos de Veículos -*
Raios X.
8.0. - Ltda.
. Eng tas de Veiculas - Dragas 159
831.329
Local: São Paulo
Estr os de Veículos - Freios de
111~ Vai - Çiuldóes de Veículos Nome d Emprêea: "Civeng Etage/leitos S.04 - Ltda."
Mo1ç, de Ve cuias - Para-bilsas de
Vai Mos - Molas de Veículos VILA RICA
N9 831.338
Partaschoques de Veculos - Paraind.
Brasileira.
Roda
s de
Lamas de Veículos
Veiculas.
Requerente: Imobiliária Vila Rica
159 831.324
Ltda.
'
Local: São Paula
Classe 50
IlletILGRA
"UMA PAUSA NO
•
Serviços: Imobiliária. •
;3.. POENTE 1,
N9 831.330
Ind . Brasileira •
• Requerente: José' Roberto Franco
de Mula & Cia. Ltda.
Local: São Paulo
ftequerente: Nadar Carrilho e AuVasconcellos.
.
Sã
'e
Ferraz
de
gusto de
•
Classe 50
Ind. 9Lsileira
•
Local: São Paulo
Gênero: Para distinguir marca de
, ta(
Classe 32
a ser utilizada por. postos de
Reauerente: Fábrica de Elásticas serviços
gasolina, lavagem e lubrificação -era
rAetigos: Programas Radiofónicos. •
São Carlos Ltda.
A.
autos.
159 831:325
Local: São Paulo
159 831.337
Claase 39
à
Artigos: Elásticos
" SAN—CULTURA"
159 831.331

rInd.

,

1

Ind.Brasileira
Rapunlade: "nuns" -- Postos Assistenciais de Mi:tacha Social S.a
. Local: são Paulo
Classe 50
Artigos: Serviços de Assistência
e hospitalar.
• '199 831.340

Requerente:

"J. N." - kágenharia e Construções Ltda.
Local:' São Paula
Clame 60
• Artigos: Serviços de Engenharia Construções e Demolições - Projetos Planejados - Arquitetura Orientação - Administração de Bens
Móveis - Imóveis Valores - Administração de Obras - Estudos Ice.nicas e 1~1W:1os.
• 159 831.341
•

UNI() TaCNICO

INDUSTRIAL LTDA.,
Requerente: União TéCIIICCP,
Industrial Ltda.

-Local: São Paulo
Artigos: Nome Comandai.
159 831.342
-

° UHT I L °

Ind.Brasileira

Requerente: União TécnicoIndustrial Lula.'
Local: São Paulo
Classe 48
Artigos: Abrasivos para polir água atanada - alvaiade para limpeza - alvejantes - amido para lavanderia - anil - areia Miá para
polimento - azul para -lavanderia barrilha para lavanderia - boneco
de cera para polimento - ec n1 posições paio lavagem - computações para limpeza de móveis e utenInd. WASffile
sílios - detergentes - briquetes para polir - brunidores buchas PareNó GRASILMRA
ra polir - cera para lavanderia -Requerente: Cofres e ' Móveis de
•
cera para conservar brilho cera
Aço Walfran Ltda.
• para
lustrar • -Á- cera para Polir -Local: São Paulo
composições. para brilho - composiClaíse 17
'Requerente: Penleirol -7. Indústria ções para conservação de móveis e
Artigos: Cofrea.
utensilios - pano de alies - pano
de Cosméticos Ltda.
de vidro - pano de esmeril - Títtarr
Nv 831.332
Local: São Paulo
química/tente preparado para
, • manchas
Classe 48
- pastas para dar e conArtigos: Sabonetes Perfumados - servar brilho - esfregões Para PoESCRITÓRIO CON.
Pó de Arroz - Talco Perfumado - esmeril - esponjas de aço paRouge - Hilton - Lápis Para Ma- ra polir - esponjas quimicamente
TABIL 8X0 JORGE
quilagem - Óleos e Loções Para o preparadas para polir - farinha paCabelo - Cremes a Pomadas Pata a ra lhdvia
féculas para lixívia
Pele
Desodorantes de Uso Pes- flanelas quimicamente - preparadas
soal - Essências - Extratos - Bri- para limpeza - fósforos - Vota`
Regue:rente: Chieda
lhantinai - Cosméticas Para a Pele para lavanderia - graxas para couro
Local: São Paulo
e Maquilagem - Fixadores Para o sapatos - madeiras etc. - giz Para
• Título de Estabelecimen,o
Cabelo e Cremes rara o Cabelo., I sapatos - hidróxido de sódio Classe 33 --

[

PEN1C1ROL

•

,
Quinta-feira 18 - -

. —janeiro
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w••

de aço para poier — liquidog deter- deres: "inaladores; drenei; tuim.gentes — lixMa — lixa — ondulas troa; velocímetros; zimosciplos; tirapara lustrar — musas para brilhar linhas; toca-discos; válvulas elétricas;
— mamas para lustrar, — massas transferidores; torradores; torradeipara pedir — material abrasivo para ras; ~aforara m~pios; sistequdmadeies de óleo;
polir — alei= para lustrar -a dicas mas de alarma;
resistências, - seismograina; 10~010^
para lustrar --- óleos para /impas nes;
re5raetros; relógios em geral (inmóveis. e utelatilios — Palha dc aço
solares), relays•ou ralais; répara polis — pastas para lustrar — clusive
graduadas; registros; telegráfipadas , para polir — polimento para guas
cos; registros para agua; registros
couro — madeira — sapatos etc. — para
luz; registros para vapor; repomadas para alar e conservar o bra• gistros
para canais; registradores de
lho — pós para lavar — pós para tenda; refletores; qúadrantes; prulustrar — pós para polir — potassa mos; pulverizadores, nen
' de outras
— preparados para dar e 'conservar classes; prismas ; Prolsalaores;
Proje
brilho — .preparados para !mar —
-toresdluz;pimar:ets
preparados para lustrar — prepara- Ia:gari/x.01os; potenciOraetros; planados para polir a- preparados para metros; pistolas de pintor; pipetas;
tirar manchas — preparados para pirtimetroa; piroscôpias; pick-ups;
tirar ferrugem — sabão comum — lhas elétricas; pesos para balanças;
pêndulos; panelas eletricas; pesos
sabão de areia — saponáceos
icatos para lavanderia — sócia- para balanças; pê:adulas; panelas Mcáustica — sulfato para :avanaena, aricas; panelas de pressão; padrões;
— tijolos para brilho e polir:aut.) —' máquinas registradoras, exceto- de estinta para lustrar e polir — toabas critório; para-raios; ~Mudares;
de vara — vela de sebo — céra — ozonõmetros; óculos; odrimetros; mela:grafas; objetivas totográficas;
esparmacetes — estearina etc.
mostradores; nivele; molinetes hi- aia 831.343
dráulicos; micrómetros; microfones;
•
metros; medidores de cemprimento;
medidores de altura, medidores de
volume; medidores de intervalo; me"*FRAMit"
didores de fôrça; mediderea de- pressão; medidores de rama; lanternas
Ind.:brasileira
elétricas; lanternas sinspies; máquinas lavadoras de uso doméstico; maquina; falantes; mapas náuticos; inaa
geográficos; mapas marítimas;
Reauerente: Praraa — Comercie de par
lunetas; • lupas; bistres; maçaricos;
Autos Ltda.
lustres; liquidificadorea lentes; 1aLocal: São Paulo
retraiu aparelhos bidraulkos, instruClasse 5
mentos chateara
Artigos: Aço — adesivos metálicos
— alcalinos metálicas — alpaca
Classe
11
•—
_
— alpaz — aparas de metal —
babit (metal) — constanten (lisa) Artigos: Alavanciii botões puxadores;
brocas; cruzetas; inaufvelaa; meara— cromo (metal) — supre-nlqual
durahunlnio — durana (metei) . •-• tas, terminais; retortar; válvulas simelectrom (metal) — eletroplata — ples; abotoaduras; abridores de laestanho — estafo — ferro — broa- tas:. caixas, etc.; aços para afiar;
se — metais a carbono carbureto açucareiros; adornos calceto joias e
de joias; efiadores; anéis
metálico — cascam (cobre) — cedo imitações
idas ou parte de máquinas;
(metal) — chumbo — cisalhas de exceto
aparelhos; aparelhos de café; a p
aremetal — cobre_— colas metálicas lhos
de chá; aparelhos de cozinha;
ouropel — paládio (me- apitos;
(soldas)
alargadores; aleiravas; algetal) — pastas metálicas para solda mas; alicates;
almotolias; alviões;
— pennaloy — plabesbeque — pla- ancinhos; cabides;
caçarolas; caçamquê — platina — glucirdo doa .— bas; eachepots; cadeado;
esfatiam;
hidrogênio — imã natural ,(ferro cafeteiras; caixas (induziu para re- magnético) — itrio — "kieselgubr" lógios), aramo lisos ou farpados;
— latão — litio metal) — manga- arcos de • serra; arcais oe pua; argonês — manganim — mercúrio — CO. las para guardanapos e similares; aros
ias metálicas — ligas metálicas — para guardanapos esimilares; aros
soldas metálicas — molibdeno ou -para óculos; amuada arrebites; ar• ndialbdênio (metal) manta — ní- ruelas; assadeiras; atiçadores de foa
quel — ~fio — asmirldio — ouro ;são; acendras; bacias; baixelas; bal— pos metálicos para solda — Pra- do; bandeja& carris; baterias de
ta — ruela — ruténio — similar — cozinha; bebedoras; tetumadeiraa;
soldas metálicas — metais para sol- bigornas; bombonieres: -betões puxadar apiegel — splegelisen — su- dores; raçaddras; bridões para 'nus-.
cata de metal — têntaio — inaniu mais; brocam tonal nao de outras
(metais fundidos) — tiras metálicas classes; cabeções; bules; cubetas;
titaniosilico cubos; alinhas; caldeirras; canecas;
para soldas — titánio
tungsténio canivetes; canoa; cru:Matos; canudi— tambaque — tório
nhos; castiçais; carretilhas; catracass
(metal) — vanádio (metal) -catares de mesa; chaleifrau (ou wolfrani s--volfrénio (me- cavadeiras;
chaminés; chaves de parafuso;
tal) — yellow — zinco — idrcesdo ras;
chaves
emgeral; chaves inglesas,
(metal).
chuveiros comuna; cinzéis; coadotes;
Clame 8
colheres de mesa; -colheres de pedreiArtigos: Acumulaacres; adaptadora; ro;
conchas; conexões
anéis de calibrar; antenas; alterna- paracompoteiras;
encanamento; correntes não de
dores de corrente elétrica; amortece- outras
clames; confeiteiras; copos;
dores elétricos; aparelhai calibradocorrentes não de oures; -aparelhos de medição; aparelhos coqueteleiras;
tras classes; 'corta-arames; cortadode pesar; aparelho de radio; apare- res
de grama e outros; ferros comuns
llios de prateio contra acidente; para passar roupas; dobradiças; enfeites
não de outras classes; engates;
aparelho de segurança (inclusive do
tráfego) ; aparelho e sinalização.; enzadinhas; espelhos metálicos; esaparelhos -sinaladores; chaves auto- guichos; espremedores; espumadeiraa;
máticas; baterias; bobinas; buzinas; stojos; extensões; racas; facões;- fecalibradores; carregadores automáti- cha.duraa; fechos; ferraduras; ferrocos; chassis; chaves de alavancas; lhos; linguetas; foices; /arcados; fôrchaves magnéticas; equipamentsei mas; formões; ~quilhas:- freios para
para idncronização; cristais de rádio; animais; tuteiras; furadores; ,maextintores de incêndio: faroletes; faa miais; funis; ganchos; gkbos; gramMa; fecha-pertas; automáticos; fe- pos; ailrasasa in.stannantos cortantes
dera; bases de fusivels; chaves de não. de outras classes, Instrumentos
!uiveis; interruptores: fitas isolan- peatutatnes não aecutias classes;
tes; medidores .de distância; medido jardineiras; lOminsse não de outras
res de fana; medtdores- de peso; me- clames; lamparians; latas; latões;
didores - de pressão; :Mios. registra- -lava-dedos, -de dica. leiteiras; lavadores de tráfego; yeostatosa retifica- tórios; tetras de . matai; levantadorea

a-

de 1-968 407

•não sendo máquinas; limas maçane- minai de ~creta: mosalcOs; papel
tu; limatõeS; • pinos nao partes de para forrar , casas paredes dorigok-as
máquinas; pinças não de outras ciais- inclusive para asar:OW.18., t12,0151LC.d;
ao; luvas para bombas dama. man- parquetes; paredes &rateias inc-odrias; manivelas; Illatale;:zezas; mar- sive para escritórios; peças ornati..1
retas.-- ~ateio; matrizes; morsas; tais de cimentos ou gesso para
munWsee; palitn**cs; panelas; para- e paredes, exceto da classe 25; c_
lusos; picaretas; picadores; picões; que; férrea; iritsos; gwcheta;
pilares; rolos; raladores; rastelos; Imitações de ca.-more para cuisli,INIrecipientes; tenumala, vasilhames: • e5es; impero • .ilizadoree., de aisotrincos; travessas; xícaras
inassa4;*
iadrilbas; lagea.as:
dajes; lambria; alindas; lixeiras •-•
Clame 14
"
~atrações; luvas de juagies
Artigos; Aoraarearos; almofarizes; construções; manilhas, mármores
ampolas; anéis; exceto de outras preparados para construções; massas
ciasses; aparelhos para água; apa- Para Parede; Pedre gal!" Preaararelhos para café; aparelhos de chá; dos para construções: pilastras de
aparelhos de Jantar; aparelhos de concreto; pisos; piara& para padto agitce; pedras preparada.s. 'para
jantar; aparelhos'
reá:resco; agua- enleltuçÕes
• portai; portões; prazorios; - asadeiras; aulas; abndejas;
struções: prodprodutos.
bandeiras de caudleiro; chapas; co- letras quando construções:
defr
lheres; compoteiras; oanTeteiras; co- betuminosos para construções;pro.
pos; cubetes; cubas, empadas; en- diitos de base astaltica; 'soleiras para
valucros; escalfadores; espelhos; es- portas; tacos; tanques de cimento;
premedores; barris; bebedouros; bis- telhas; tijolos; tintas para par asa,
coiteiras; ~acres; botelhas; bu- muros; portas e paredes, de
les; bulbos; caçarola.; cadinhos; cá- concreto; tubos de uso exclua •iera
o
lices; candleiros; cântaros; MUI:li- construções; tub s de ventil
nhos; canudos; canutilhos, cápsulas; edifícios; venezianas. vigamentos;
castiçais; cetnro de mesa: pedestais; preParadas para eonstrulbee; tigas
pendentes; penduricalho; pias;- Pires; preparadas para construções; vitrinas
quando construções; vitrevi (bu
placas; potes; pratos; procetas; pra.rificadores; queijeiras recipientes;
vitaaaux)
Classe 28
redomas; refletores; filtras; fios; formas; frascos; fruteiras; funis; ga- Artigos: Ancoras; ancoretas, birittes;
lhetas; garfos; garrafas; globos; boiai; botalós; bolas . para enrolar
graus; hastes; jardindru; Jarros; cordas náuticas; cabrestantes; cavidros para lamparinas; lava-dedos; delas -da navios: cintos co natação'
lavatórios; leiteiras; bcoreiros; essa- craques para barcos; dispositivos para
- tegueiras; moringas; paliteiros; vi-. arriar botes; salva-vidas; turco
dros em geral; panelas; -vidros para (ganchos para botes); /deixam hiautomóveis; vidros para aviões; vidros dráulicas para aso a bordo; ganahos
para candidro; vidros para janelas; para- botes; Jaquetas Para pata*);
servigat para refresco; reservatórios; molinetes: ParaquedaS; Pinas Paraile"
.rosários; saladeiras; saleiros; servi- parar as persas de cordas dos
na-.
ços de café; serviços de chia servi- vias; proize,s; roupas salva-vidas, para
ços de jantar; serviços para refres- uso na água. para matrona viga/
cos; talhas; tanques para aquário; náuticas; vigias para prender barcos
Classe Zi
terrinas; nicles; tarversas; urinóis;
'eretas; 'vasilhames; assoa; vidraças; Artigos: Tecidos de nigodkol
os
vidros com composições especiais; vi- de alpaca; tecidos de araiiii toá
aura
dro comum; 'vidro em pó; vidro in- nas de tecidos; batata; tecidos e redustriai; vidro laminada: vidro tra- meados de borracha; tecidos de
balhado; vidros' para relógios; vidros hada; teclo& de cânhamo; teci de
para uso não especificam; idearas carola; tedods de caaerdra; tecid de
gansa.; tecidos de gaseia tecidoiin
Classe 15
gorgorão; tecidos de. guta-percha; teArtigos: Açucareiros, anéis, exceto cidos impermeáveis; teciam impragde outras ciasses; aparelhas de agua nados de qualquer material; • tecidos
aparelho de café; aparelhos de chã; Isolantes em peças; tecidos de lamela
assadeiras; bacias; bandejas; centros tecidos de juta; tecidos de lã; tecidos
denuda; chaPas; colheres; compota- da unho; linhagem; tecido impregnas; confeiteiras; copos; cubetas; nados de carvão para reveatimentos;
cubos enveilucros; espremedores; bar- tecidos de celulose; tecidos da cetim;
ris; bebedouros; "lúcida", biscoitei- tecidos de crepes; tecidos de cretone; .
ras; bombonieres; botelhas; bules; lásticos (tecidos de elásticos); fazencaçarolas; cadinhos; cântaro; canu- das em peças; tecidos ce flrtneton;
dinhos canudos; paliteiros, pandas; tecidos de fustão; tecidos de gabarpedestais; pendentes; penduricalhos; dine; panos em peça para qualquer
pias; pires; piacas; porta-jarros; fil- fim; tecidos de :papei: pez-cal; perca'4 1; o'rrnSs: frascos; fruteiras; fu- lura; tecidos plásticos; t%Scios entrenis gados; garrafaa:. globos; graus; meados de prata; tecidos de remi; •
sanitárias; jardineiras; tecidos de rayou; retallts•s de tecidas;
jarros; lamparinas; latrinas; lava- sarja; aarjinha; tecidas de malha;
dedos; lavatórios; mitexaas licoreiros; tecidos de matará gisliktica; tecidos
mantegueiras; mictórios; moringo; de nylon; morim; musselina; tecipotes; pratos; provetas; frurificado- •dos de opala; tecidos entreraeados de
ias; queijeiras; recipientes; reclamas; couro; organdi: peco-pbco; panoreservatórios; rosários; saladeiras; ta- couro; teclada de seda, tecidos de se-letras; serviços , de café; serviços de Um; tafetá; teclo& em geral;; teci•Ite
chá; serviços de jantar; serviços para dos para quaisquer -rins de peças; terefresco; talhas; terrinas; tildas; eidos revestidos de aualquer mate-,
dal; telas em peça exceto de =41;1
travessas; urinóis; saretas;
resultantes de tecelagem; Tumor; veanda vasilhas; 'vasos; idearas
ludo; tecidos de vidro tecidos fie,1 Classe •15
dmose
Artigos: Alcatroados para construClasse
25
aaie
ções; argila preparada para constru- Artigos: Ações; illtms
de foassia
çães; argamassas para construções; fias; isadicea; Cavaras da natal; b ;
asfalto para construções; azulejos Pa- deixas; blbelots asilados; bolas
ra construções ; balaustres de cana- tistices para arvores de natal eataaj
trualies; (latentes para • ~atrações; meares; bônus, derialcamarlas; lesa
chapas para construções; adunas para senhos; diplomas; cifspiays; distinticonstruções; cornijas de concreto; vos de asociações; clubes; etc.;
cre para constrações; divisões pré feita artísticos (não alimentados):
fabricados; dren& para construções; para
bolos; escapularca, escudos; esedificações pré-moldadas; esquadrias; culturas; banqueta artificiais; bustos;
estacas prepiradas para construções; .cartas geográlicad saltam; cartões
estrutar.ar para construções; blocos postais; clichês; ceiem fotográficas;
Para canasriaões; blocas para pavi- cópias fotostaticaz; cõpiaa hellograa
mentação; caibas de telhados; ciletreiros (enato Guando apamento -comum; caibras preps radas Jacas;
;alhos) ; manequins análogos; nata
para constru)ães; caixas oe cimento; par,
m aquetas ¡nadem ,para serem
caixilhos; cal paia .construções; chácoMados; morlumentise ,artisticas:
axa
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Moedas; mostruários asteiticoa obus lhes; estollisia; fantasias; fardamen-., Ur brtuildores; buchas para polir; ques, calotas, gamaras de ar para vai"
atisticas; obras de esaultura; .obras tos; fardas; • fraldas; fraque; galo- cera para lavangleria; cera para con- cuim, carrocerias, carros reboques 11,
de pintura; painéis; estampas; estan- chas; quépis; quiraonos; regalos; re- servar brilho; composições para con- suas partes integrantes, direções de
dartes:, estátuas; estatuetas; ester45- nards; robes de chambre; roupas servação de móveis e utensiaos; pano
izos de veiados, eng ates
tipos; festões; figuras: flâmulas; flo- branca de uso pessoal; roupas debai- de sliex; pano de vidro; pano ~a- veículos,
de valsai, dragas, estribos de vai- res artirtasea rutas artificiais; foto- xo; roupas feitas; lenços; libras; li- para tirar manchas; pastas 'para dar sulca,
freios ot veicidos. Suldbee de ' grafias; gravuras: Resmas; imagens; gas; lingarles; luvas; roupas profis- e conservar brilho; esfregões para veículos,
de velculoa, pára-choimitações ue narra; imitações de fru- sionais; raaillots; mandriões; mani- polir esmeril; esponjas de aço para ques de molas
veículos, rodas de veiculas
tas; inscr.siles gravaras. para moisu- pulos; mantas de uso pessoal; man- polir; esponjas quimicamente prepameatos, sepuisuras, otc., lapides gra- teauxe mantilhas; -mantéis; mantas; radas parapour; zarinha para lixívia;
No 831.345
vadas para ,Sepultur s;. paisagerfs; martinhas; meias; meias confecções; itculas para lixívia; flanela 'limitapinturas aritsiaas. placas para real- modeladores; palas (ponchos-leves); mente preparada para limpiaa; 'fadelicias; mouuraentos, sepulturas, etc. 'paletós; pantufos; paramentos; peig- toras ;goma para uivam-rena; graxa
plantas de obras; praias com pinta- noirs; pelerines; peles quando ves- pata couro; • sapaecs; madeira, etc.,
"ORGÂNIÂçø
aas, ou, gravações para ornamenta- tuários; perneiras; pautas; peitillios;
para sapatos; iildróxido de sódio;
TWI A DE CoNTAL
ção; projetos craseunadas; prospectos peitos.; polainas; ponchos; patovers, giz
la ue aço paia polua - líquidos; deterBITIT ADE "
•—
de fotografias ou deaenaos; riscos punhos; soutiens; Sueter; sungas; gentes;
lixa; produtos para
,
para bordados; reproapçoes de obra suspensórios; tailleurs; • -talabartes; Lustrar; Mima;
massas para brilhar; massas
artísticas; quadros sulisticos; riscos tiaras; togas; túnicas; turbantes; para Áustrar;
massa Para Poli r ; mapara bordados; rétuols xt Isticat; san- uniformes;
Organização Vanguarda
para esporte; rou- terial abrasivo para polir; °labia pa- Requerente:
tinhos; sélos; suportes artísticos para pões; saias;roupas
de Contabilidade 8/C Ltda.
óleos
sandálias:.
sapatos;
sora
lustrar;
&sua
para
lustrar;
vitrinas; taba:aças; títulos; vistas bre-pelizese solidéus; shorts; chutei- Para limpar moveis e utensílios; palha
Local: São Paulo
paisagísticas
Classe: 33
ra; slaksa aventais; stainas; vesti- de aço para polir; pastas para lusTítulo
trar; pastas para polir; polimento
doa; véus e visons
ClaSse 31
Classe
40
sapatos,
etc.,
para
couro;
madeira;
Artigos; Adesivos para vedação; aros Artigos: Porta-aba j ours (sob forma pomadas para dar e conservar o briNO 831.346
para vedação; anéis para vedação; de móveis)', aparadores; armações lho; pomadas para lustrar; pomadas
aegos para vedação; arruelas para
forma de móveis; inclusive para para poiit; pós para- dar e conservar
vedação; barbantes; betume para ve- sob
escritória3; armários; bares sob for- brilho; pás para ravar; pós para nu" SIGNA."
dação; barracas de campanha; bu- ma
de móveis; berços; biombos sob trar; pós para polir ; potassa; preInd.
.urasileira •
alua para vedação.; jubeõsbõhp
de móveis; buffets; bureaux; parados para dar e conservar brilho;
abas para vedação; bujões de veda- forma
sob forma de móveis; assen- para lustrar; preparados para Polir;
ção; caneletas; cápsueas para garra- cabides
acolchoados- balcões sob forma preparados para tirar manchas; pre- Requerente; Signa Grupo Norteador
fas e frascos; 'Amen; °refratário para tos
bVcos comuns; bancos parados para tin- ferrugem; sabão
e Administrativo Ltda.
vedação; guitas:, lonas em geral; de móveis;
igreja; ban os de jardim; bancos comum; sabão de areia; saponáceos;
Local: São Paulo
mangueiras. marmota; massas para de
escoares; banquetas; dipeneas sob silicatos para lavanderias; soda causClasse: 50
calafate; massas para vedação; ma- ,forma
de móveis; divans; dorraitó- tica; sulipa° para lavanderias; soda "Artigos; Administração
de bens
terial de vedação em geral; molas rios; encostos
estofarlos; escabelos; cáustica; tijolos para brilho e polipara vedação; cordas para fins diver- escanos; escrivaninhas;
çarg
u
i
mento;
tinta
para
lustrar
e
polir;
_topre
N9 831.347
sos, cordéis para fins daeersos; cor- &iras; cadeiras de molas; es
cadeiras de cha de coma- vela de sebo; cera;
doalha em geral; corcibes; correias rodas; cadeiras comuns; cadeiras
espennacete;
estearina,
etc.
de
de transmissão em geral; enráricas;
cadeiras de barbeiro; cadeiesferas para vedação; enaáricas; fiti- balanço;
-Classe 47
de' dentista; cadeiras de escritóTEMEN—PRODUTO,
}hos para vedação; /Caros para veda- ras
rios;
cadeiras
para
banho;
cadeiras
Artigos;
Álcool
carburado; aa.00l car- METAIURGICOS
ção; fulgalaata gachetos para vedapara enfarraos; cadeiras para invá- burante; álcool-motor; álcool solidição; guarda-sS1 de praia; rolhas em lidos;
cadeiras para paralíticos; cai- ficado; preparação para fins de aquegeral; tampões para weaação; tendas;
de móveis; caixas para cimento; azeite para lamparina; bentiras para vedação; correias de trans- xas Sob forma
missão; tubos para vedação; tubula- rádio sob ferraa de móveis; caixas zina; IN combustivels; briqueRequerente: Mil Tala
' ta
aões para vedação; válvulas ilinages para televisão; sob forma de móveis; tes para .-quectinento; brigastes para
Local: São Paulo
camas cqin moias; camas cora rodas; fogão; carburantes; calva° v.egetalasu
para vedação
r
Classes: 5 — 31
camas comuns; camas hospitalares; nuneraI; cara para lhana-18.01o; gorClasse 35
Título
camas para enfériaos; camiseiros; duras para lubrificação e iluminação;
— Afiadoras para ferramen- canapéea cantoneiras; carrinha; me- graxas lubrificantes; preparação para
111 831.348
sas; (inclusive para refeições e para Una de iluminação;' lenha; lubrifitas; peles . de 'anfilope; antolhos para escritórios);
porta-chapéus; (sob for- cantes de qualquer espécie; óleos luanimit. e; aparas; argolas; aros; ar- ma de móveis);
colchões; colunas; brificantes; coque; essências para
ra° ; bainhas; bandejas; peles de cómodas; consolos;
criado-enudo; lubrificação; eiuiuoS combustiveis;
boi; çaixaa; linguetas; peles de lon- cristaleiras; discotecas
" WALNE
sob forma de freio; fluidas para isqueiros; gás comtra, malas; maletas; mantas (não
gás para aquecimenro; gás
Ind. Brasileira
sendo,veetuário); peles de marta; mo- móveis; móveis de varanda; estantes; bustivel;
chilas; painéis; palmilhas; pastas; estofamentos para móveis, estrados ttra iluminação; gás solidificado paa
peles em bruto; camurças; capas de cama; estagerea, faldistórios, ga- ra combustão; iluminação Gll aguapaia álbuns; livros, etc., carneiras; binete para copa e cozinha; acuaria- cimento; gasolina; geléia para luar/peles do carneiro; peles de castores; xórios; guarda-casacos; guarda-co- fia/ação; oleos para ana ecedores; Requerente: Walne Indústria de
Porcas Torneadas Ltda.
s; peles de coe- midas; guarda-louças; guarda-discos; óleos para aquecimento; Lua Para
chapeleiras; chicote
Local: São Paulo
.0lhos; coleira; correames de para- sob forma de. móveis; guarda-roupas; iluminação; parafinas; lubrificantes;
Classe: 11
quedas; peles de docinha; antojos; guarda-sapatos; guarda vestidos; ma- petróleo refinado; querosene e turfa
Artigos: Porcas torneadas
peles de fuinha; peles de gato; pul- potece.s sob a forma de móveis; mesas
N9 831.344
seira; rabicho-; peles de raposa; re- (exceto de uso exclusivo em jogos);
N9-831.349
banques; recipientes; rédeas; saco- mesinha; mesinhas de cab%eira;
las. sacai saltos; selas; seladas; so- raesinhas de escritório; mesinha com
GAIVI
las para calçados; solas para tacos; rodas (inclusive para escritórios e
Ind. Brasileira
kuportes; peles; parcialmente prepa- restaurantes); nakho; molduras
II CM . 11
kadas; peles preparadas ou não de grandes sob forma de móveis; mosRequerente: Gaivi'e— Produtos
Ind. ãFasileir
biil".•as classes; pontas; ponteiras; truários sob forma de móveis; mameis
Alimentícios Ltda.
a:iene-a-blocos; porta-chaves; porta- de cozinha; móveis de jardim; Porta- •
Local:
são
Paulo
adueis; porta notas . protetores não cinzeiros sob forma de móveis; portaClasse: 41
@de outras classes; terminais; tira-co- quadras sob forma de móveis; mdireis Artigos; Salsichas,
presuntos, lingui- Requerente: Pastelaria C. M. Ltda.
Ima tirania; tubos; valises; vasilha- para consultório; móveis para escri- ças, Balames, sardinhas
e mortadelas
Local: São Paulo
tórios (exceto cofres e fichários), me' lues, viras de calçados
•
veia para hospitais; móveis para igreClasse: 41 •
Ne 831.350
jas; móveis para rádio; i móveis para
Artigos: Pa,stéls, pizzas, croquets. co.
Classe 36
chinhas,
kibis e esfihas
sala de jantar; Móveis para sala de
Urtigas: Abrigos quando, vestuários: visitas; móveis para jazia de espera;
N9 831,351
iagasalhos; baby-doll; alvas; anáguas; móveis para televisão; móveis paari
raventais; barreais; batas; batinas; veiculos, (não sendo parte d&stes);
,!berinudas; calções inclusive para es- oratórios quando móveis; porta-retraporte; camisas inclusive para, espor- tos, sob forma de móveis; vitrines sob
"INDICADOR TURIB'
te; camisas de torça; camisas-pagão forma de móveis; porta-sapatos sob Requerente: Mekforj Mecit.nica' e
camisolas; camisolões; blusas; b-lu forma de Móveis; sumiers; sapateiras;
Forjaria Ltda.
•
serás; psichés e travesseiros
• Local: São Paulo
ales; boinas; boleros; bonés; berzeguina; botas: botinas; cache-cola;
Classe 46
,
Classe: 5
cache-nez; calçados; calças; calci- Artigos: Abrasivos para polir; água Artigos: Aço, adesivos metálicos_ alnhas; gandolas; gõrros; guarda-pó; sanitária; alvaiade para limpeza; al- paca, alumínio, aparas de metal,- me- Requerente: Pedro Bandeira Júnior
Local: São Paulo
gravatas; hábitos; japonas; jaquetas: vejantes; amido para lavanderia; tais em barras, bronze, chumbo, co, Classe: 32
jaquetões' canos de botas..(pern.el- anil; areia fina para polimento; bre, gusa, ferro, metais fundidos,
capas;
capotes;
capara lavanderia; barrilha para manganês, caias metálicas, li gas me- Artigos: Guias, almanaques, bOletims
Ma);
capacetes;
cartolas; ; casacos: casacat, ,, azul
rapucas;
soldas metálicas, niquel, pla- boletins impressos, folhetos. jornais.
. `casquetes; casulas cerou/as: chales; lavanderia; boneca de céra para po- tálicas,
metálicas, sucata de me- livros .impressos peças cineraatoara•
chapais; chinelas; chuteiras: sintas; limento; composições para lavagem; tina, soldas
ficas. paras teatrais. programas de tetal, zinco e forjas
cintos; cinturões; clergy-man; cola- eompaskeaa para lavagem: campealevisão, revistas, suplementos animai
Classe: 21
i-Olhos; coletes; Corabinalgas; rolai/- cões para limpeza de meada e uten- Alavanca de câmbio, amortecedores e ilustrados e Programas radiofócuecas;
eueiras:
culotes:
dolnicos
abas;
i_ sítios; deteygentes; briquetes para po- de veículos, aros para veículos, bre.
mana; domineis; echarpes; espaet

TICD54£121;

_
N9 831.352 _

u
-Brasileir&
Requerente: Antáler Indústria
Comércio de Ferros Ltda.
•
Local: São Paulo
--, •
Classe: 6
Artigos: Aço adesivos metálicos, alpaca, alumirdo, aparas de metal, meWs em barras, bronze, chumbo, cobre, gusa, ferro, metais fundidos,
mangasses, colas 'metálicas, ligas metálicas, soldas metálicas, :liguei, platina, Soldas, metálicas. :exata de me•
tal e zinco
N9 831.353

rua,

rmu
Jacina

-k-‘
,
mano

Requerente: Fábrica de Carrocerias
Melcar Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 21
Artigos: Carrocerias
NO 831,355
21diacuu SE DIVERTE

v.uu. Jeasi1eira

Requerente: Restaurante Dançante A
Noite se Diverte Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Arttgas: Pimentões e beringelas recheadas, batata» fritas, maioneses,
risotas, lasanhas, macarronada.s, pizzas, saladas diversas, leil oados, arroz;
feijão, arroz de braga, bife a milsnen, bife a cavalo, bife a Portliguéta,
ravioli, gnocchl e churrascos
.00
N9 831.356 .

111411glai SANT0A41».

tua:* IiiasilitireÁ

roid,,•.",4413
'

eira

ringzileira

Requerente: 1SAm Passagens e Reqtzeernte: Indústria e Comércio dl
Ise,sgos para Gonstruçao Edumafer,
Turismo Ltda.
'
Ltda.
Local: São Paulo •
Local: São Paulo
Classe 50
Classe 18
Género de atividade: passagens le
Artigos: Perros para construções.
.turismo em geral.
•
N2 831.365 ....

Requerente: Mecânica Industrial
Cherentes Ltda. .
Local: São Paulo
Classe: 21.
Alavanca de câmbio, amortecedores
de veiculas, aros para veiculas, brePFIAVIA 1 S
ques, cakaas, câmaras de ar para veíBrasileira
culos, carrocerias, carros reboques e
suas partes integrantes, direções de
veículos, eixos de veículos, engates
Requerente:, Mário Archetti.
de veicultis, dragas, estribos de veiLocal: São. Paulo-"
cubos, freios de veículos, guidões de
- Olaia 36
veiculas; moles de veiculas, pára-bri- Artigos: ,Calç.adea,.
Urdas as essas, de veiculas, pára-choques de vei- pécies para hoinens, senhoras
e criculas, pára-lamas de veículos, rodas
. anças..
. de veiculos
,
531.366
NO 831,359
ow••••--.

UNOTRON

Ind. Bras.ileira

Requerente: Sosecal S.A. Comércio
e Importação
,
Local: São Paulo
Classe 8
Artigos: Alto-falantes, ampliadoras,
aparelhos einematagráficos, aparelhos de fotografia, aparelhos de som,
aparelhos fotagrametricos, aparelhos
fotográficos aparelhos projetares,
aparelhos sonoros, binóculos, cansa831.360
ras de cinema, câmaras de televisão,
filmadores, reveleslos, focalipara câmaras, fonógrafos,
'BARRIU VERMELHA - zadores
fotômetros, fotoscópias, gravadores;
Ind. Brasileira
bellagratos intercomunicadores lentes zaagneógrafos Manõmetros medidores de distância medidores graduaRequerente: Churriscada noas.
dos, microscópios, objetivas fotográ• Camponesa Ltda.,
ficas; ornadores, projetores cinemaLocal:êão Paulo
tográficos, projetores de imagens, reClasse: 41
fletores, registradora ade tempo, reArtigos: sChurrascos •
gistradores de velocidade, registros
telescópios, vibradores.
- de
.,N9 831:361

"NO4 OAMPONEZA
orasileira

Ind.

Requerente: ílarnica Vermelha^
n•• . Drinks Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 42,
Artigos: Aguardentes, bebidas alco611:ctis, aisizes, aperitivos, batidas, bitter,
brandi, cervejas, •fernet, chamo, ci-dras, kirsch, kuramel,, lic6res, usarasquinas, rum, ponches, vinhos e
whieley
NO 831.362
" MITSUVAN "

'11213 -

Brasileira

•

jtequerente: Farmácia Jardim Santo Requerente: Mitsuvan

Alberto Ltda.
Local: São PaUlo
Classe: 50
Artigos: Vendes de produtos farina. duticos
-.N9,-831.35?

ISAM •
Ind. Brasileira

r

,

N O 831.369

N9 831.384

ganchos, pára-quadros, garfos, navaMas, panelas. Paliteiros, terneiras,
taças e nãos
N9 831.368

Requerente: Restaurante Kakuk
Limitada
. Local: São Paulo
ClaSse: 41.
.TECNIPOL "
Artigos: Lanches de: Aliche, morInd: =11sileira
tadela, presunto, queijo, salsichas,
roz-bime, churrascos„ batatas, feijão,
.pimentões, pepino, beringelas, arroz
*de braga, maionezes, risota. feijoadas, Requerente:. '14ecnipol. Indústria e
•
XUXU, ~Marre e macarrão
Comércio de Engenharia Técnica s.
.
Lanhada,
N9 831.354
.Local: São Paulo •
•
-ClaSse: 50
Atividade: ,Engenharia
Técnica
. .

and,

Janeira da 19-3
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Quinta-feira 18

Confecções
limitada
Local: São -Paulo
Cause: 36
Artigos:
tais,
Aven
blusas, blusões, casacos, anáguas, calções, camisas, camisolas, camisetas, ceroulas, acharmeias
• cu ecas, maillots,
Pek
soutiens, pulôveres, calças de senhoras
e de crianças e vestidos •
l'19 813,263

,
USTAVO E u5 INHO
mras le a

• C • Li J-ileira •
Requerente: Equipamentos Eletrline
aos Bragantinos Ltda.
•
Local: Sito Paulo
Classe 8 Artigos: Bobinas defletoas, establli*
zadores, resistênciaa, e transfornsatta
"5 '
•
N9 .831.371

fCASCATINHA
Ind. Brasileira
Requeernte: Palrando Ribeiro
Filho
Local: São Paulo
Classe 42
Artigos:. Aguardente..
NO 831.372
•-

•

VRRY--PINE„,2

Brasileirà

Requerente: Malharia Very-Fine
Ltda.
Local: São Paulo
Classe 36
Artigos: Anáguas, aventais, blusa*,
boinas, babadoures, bonés, bolero',
capas, casacos, chaiea, cachecola, colates, cintas, cintos, cachinez,
asa capotes, camisetas, calças, eus"
N9 831.367
CaS, ceroulas, calções cueiros, capar
catas, camisas para esPOrtes„ cango
nhos, combinações, camisolas, cabala,
pes, espartilhas estolas, fraldas, gora
roo, gravatas, jaquetas luvas,
,fIngG asileira
ques, ligas, lenços, manteaux, meia;
maiôs, pijamas ,paletós, psiu, poisa
pulovex, pegnoir, peugas, rota,
Requerente: emecal S.A. Comércio cites,
pão, robre ` de chambre, sungas, swea
.
.
e Importação
ter, saias, suspensórios, aborta, sobrem
Local: São Paulo
i
tudos, soutiens.
Casse 8
N9 831.373
Artigos: Alto-falantes, ampliadores,
aparelhos cinematográficos, aparehlhos de fotografia, aparel os de som,
aparelhos fotogramétricos, aparelhos
fotográficos, aparelhos Projetores,
VOITZÁR "
aparelhos sonoros, binóculos, câmarasde cinema, câmaras de televisão,
filinadorea, filmes revelados, focalizadores para câmaras, fonógrafos, foInd. Brasileira
tômetros, foto,scópios, gravadores,
heatógrafoa; helidgráfo, intercomunicadores, lentes, magnetógralos, manómetros, medidores de distancia, 1
1,1 quarenta. hamar Carvalho
medidores graduados, microscópios, .
Local: São Paulo.
objetivas fotográficas, oxilasiores, .
projetores cinematográficos,' pfojetoClasae 41
res de imagens, refletores, registraArtigos: Na classe.
dores de tempo, registraaores de esDT 9 831.374
4
locidade, registros de luz, telescópios,
.
adores.
vibr
.
t migi 33:81
N9 831,368
ttat,r1411
211_.
al.leir el. à

TRALAR
Ind. DU
. drasileita
•

Requerente: António Borba de
Melo
Requerente: Aluminio Teimar IndúsLocal: São Paulo,
tria e Comércio Ltda.
Requerente:
Jose Sebastião Luis
. Classe 8
eI Requerente: Antônio Dutra da Silva Artigos: Radlos,vitrol j
Local: São Paulo
patrodwo Luis
ieralschoo
ae tOca-discolk
Classe: 11
Local:
são
Paulo
cambiadores -• tunpliticador de •aomo
Local: São Paulo
Artigos: Carretilhas, espumadeiraa,
-Cause em
Classe 32
gravadores. .televisões, ggerophouese
A
aaçarolas, caldeirões, moas; tua% Artigos: upsa Dupis vocal Música.
Artigos: marca tis eendile•
ei et*.
-
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~MI

N9 831.375

Classe 38 -

N'831.385 •

N• 381.39/
Artigos: Agendas em branco, bobinas de papel, blocos para' anotações,
cadernos escolar" cartões de visi.
•_•;. " ICAPETA
" • BRASIIPORT" tas e comerciais, chapas de papelão
Para fins diversos, cheques em branBrasileira
.
Znd.
_Brasileira
•
co, duplicatas, envelopes, faturas,
• •
guardanapos de papel,-•ingressos de
papel ou cartolinas, livros comer- Requerente: Gravadora e Distribuidora
Requerente: . -G. Petd
de Discos Brasgfort Ltda.
ciais em branco, mata-borrão, notas
. Loa& São Paulo
Local: São Paulo
fiscais, notas promissórias, ornamenClasse 49
Classe: 8
te& de Papel, Pa e altarfo, Papel
Adiem
Arame
de brinquedo. aut.:4;6crepon, papel carta, papel pare ImIND. BRASILEIRA
, Artigos: Discos èravados
%mb Para Mancas, aviões- de brinquepressão, recibos em branco, - rótulos
dos, balançou, baralhos. bolinhas de
de papel, sacos de papel, talão - de
No 831.386
•/-)
gude. bonecas.. carrinhos .para crian.
•
passagens, telegramas em branco. •
•
teoaerente: Bar e Lanches Bua°
eras. carrocinhas, chocalhos, salda&
/V
831.380
de Andrade Ltda.
ah" dados, jogos de damas: guardas
•
Classes: 41
41RAMIRTF9
de ''brinquedos, gangorras, bolas para
Artigos: Para distinguir: Lanches,
Ind..
~Seira
quaisquer j ogos, bonecos, caneleiras pa.— pães, bolos, biscoitos, remas, sandui-,
r -CRED• T
re esporte e armas de brinquedos.
caur'chez, empadas, pasteis Isizzas,
Ind. 13rasileird.,
xa,scos, croquetes, cochinhas, tortas e
/%19 831.392
Requerente: PalzatN Mustafá
café.

BUENO D.E1
ANDRADE
[

,Ind.

ni

• Migliorini LWa,
Local: Sào Paulo
Classe: 36
Artigos: Calçados

11•n •n••n••nnn•n••n•n•~À.

831.318

149

FLORESTA]
M D, BRASILEIRA

Requerente: 'Caí' de-Mime/1 ared
Texas Ltda.
• Local: São' Paulo
Classe 4O
Artigos: Bancos, banquete:a, berços,
biombos, cadeiras,. divas, escrivaninhas, guarda-roupas, guarda-longas,
mesas, poltronas estofadas ou não,
sofás, sofás-camas, móveis para de-

•

Ne,. 31.31

sh

Reverente: Torrefação e moagem do
Café Floresta Ltda.
.
ti
•
Local: São Paulo
Ind5 -Mrasileira
•
Classe .41
Artigos: Para distinguir café em
• .
grão ou em pó..
Requerente: Ilidi:atrai e ~Exato de.
119 831.377 Carnes "Car-Reg" Ltda.
•
Local: São Paulo
- Classe 41
Artigoá: Salame, -salsichas, mortadela, presuntos, roz-bife, foucinhos,
45."
queijo, carnes, verdes, linguiça. paio,.
' chamiço, banhas e patês.
N9 831.382

3440

ROCRITJ,"

'Ind.- dresiieira
~ata

noa emeneson
t~..."••• e...c.maikoaelm • •
logg.ff I.%C.R.10.11.1. ~Ia

N° 831.387
Requerente: Stad Serviço Técnico de
- Assistência Denialar Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
'Requerente: ."Sanxambaqs" . Ajardina- Artigos: Serviço de Assistência Dantciliar
mentos' Ltda.
•
; • focal; „São.Paulo
•
_
- 1'51! 381.393
ClasSe: 4.5
•
Artigos: Mudas de arbustos naturais.
Mudas de Arvores natáralaf.bouquets de
flórea naturais, toroa,s de flores natuInd.; rasi1eia'
rais,' flórea naturaisr-gernies para plantio, grtio de sepenteiras, grinalda de
flórea atirais, mudis 'de quaisquer Y e- Requerente: FIRME — FinanCiamento
gerais, planta eia gera/ em int908; see Representações de Mercadorias Lida.
. alentes em geral pare plantio
Local: São Paulo
Classe: 50
•,
' /V 831.388
Artigos: ,Pinanciamento e Representa,
•
• ções de mercadorias
-

ina :8ALAUffilrw.

-

"

N° 381.394

Ind. • u..rasi_Leira
•
itequereiite; Confecções Matiltez

•

.
-..ESTACA
"•

zrasileira;
Requerente Malharia Roera Ltda.
.
Ltda.
Local: São Paulo
Local: São Paulo.
- classe 38
,
Artigos : Antigas, aventais, blusas,
•
Classe: 36
'- Requerente: Estaca Estadonaménio de
Requerente: Baptista Franco •
blusões, botas, cacise-coLs, calça, CalCarros Ltda.
Rodrigues
Anáguas, aventais, » blursas, blu2cinhas, camisetas, camisolas, -casacos, Artigos:
Local: São Paulo•
Local: São Paulo,
ceroulas, combinações, campes, cue- sões, botas, cache-cols,- calças, calci- •
Classe: 30
cas, lenços, maillots, meias, soutiens nhas, camisetas, camisolas, casacos, cc.::
Case 42
cuêcas, combinações, edAarpes, Artigos; Serviços de Estado:manetas
•
Vestidos,
Artigos: Aguardente de cana, anises,
lenços, maniata meias, ' soutiens e vaaperitivos. bagaceiras batidas, biter,
iados • • '
N9 381.395
N9 831.383
brandy; cervejas, • chopps cidras, conhaques. fernet, siri, licores, ponchcs, quinados, ruravinhos voas, e
N9 831.389
•
whisky.
AuGE
Ind
tinS
.
grasna
N9 831.378
•

n•••

Requerente: Urso Branco Loterias

CHANI .
Brasileira
.
.

Requerente: Matada de 316018
Estofados "Ghani?. Ltda
Local: ao/ Paulo (
Artigos:. Bane s, banqueta, berços,
biombos, eaderas, divans, escrivaninhas, guarda-roupas, guarda-louças,
moas, poltronas, estofadas 'ou não,
afãs, sofás-cairias; móveis para de,
corações,'
N9 831)370 •
'

- —
XID.O.edb

P.equerentet "'a.a. ,. adastras
Grega Ltda.
Local: no Paulo

Ltda.

-

Local: sus Paulo
Classe: 49
Artigo* &Doses de Loteria .
N'831.384,
•"

Ind.

•-,
asiielra •
.

Requerente; Antonio 'Roberto Lioni
LOad:.Slio Panin

sind:.33414resTlelrea'
ttequerente: Construtora 13aluartel

Ltda.
Local: São paulo
cise so
Artigos: Prestação deserviços, corre:sons ,s1 administração :de Imóveis i
N!381.390:

Ind.

^ntsileira:

Requerente; Auge Adminintração Gera/
•
' Ltda. ••
. Local: São Pado
Classe 50
Artigos: Adtáinistra0o em geral

N'381,$6 •

ZAROXOREY
Ind. Brasileire
Requerente: Indústria de Tintai e

Artigos: Anáguas, aventais. blusas.' bhtVernizes R. R. Ltda,
sões, botas, .raohe-cols, calças, caleiLocal: São Paulo
Requerente Cathetna Quinze (ICatis
alma' camisetas, em:isolas, casacos, ceClasse: 16
Quinze)
roulas. cuícas, combinações, echarpea Artigos: .Tintas pai -a paredet tintas paLoca São Paulr
lenços, meias, maillots, soutiens e ves ra eurés, tiaras para portas, datai paClasse: 32
,
ra janelas
Ardosa: Unt conjunto vocal e musical
t

•

'

nIr

-

I
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N° 381.397

PACEIRA °
Ind. 2vasileiXe•
Requerente: Indústria Quitnica Faceira
Ltda.
Local: Silo Paulo
Classe: 46
• Artigos: Detergentes, águas sanitárias,
abrasivos para polir, esfregões, flanela quimicamente preparada para lint.
peca, fósforos, goma para lavanderias,
•panos quimicamente preparado para tirar manchas, pastas de polir. polimento
• Para couro., ponandas, para dar e coatervar o brilho. pomadas Para lustra,
pomadas para polir, preparados para
dar e • conservar o brilho, preparados
para lirar.manchas, sabão, comum, vela
de sebo e ara_

Janeiro

•
N9 831.407
cicios, -teddos de caroâ, tecidos de cafeteira, tecidos de celulose, tecidos de
cetim, tecidos de crepe, tecidos de cre.NUIMAR" - AGÊNCIA
tone, tecidos de gase. tecidos de gorMARIT IMA LTDA. •,
°orá°, tecidos de jersey, tecidos-de juta, linhagem, tecidos de linho, tecidos
de malhas, tecidos de nylon, tecidos 'de
Agência Maramy, tecidos de sêda, retalhos de te- Requerente' "Queimar"
Mima
Ltda.
.
cidos
" Local: São Paulo
Artigos: Classe 24 — Rendas, alaniaNome comercial
rem, algodão para alfaiates, atacadores,
brocados, cadarços, capas para mtçvels,
•
N° 831.408 .
capas para raquetes, °Dadores, debruns,
entremeios, entre-telas, laços, plamdbas,
passamanarias, passamanes, pingentes,
Pad RAPAZ •
pom-pons, telas para bordar e sianinhas • mia. Brasileira

N

dê 19e3' ie.

*

9 831.113

Manefabril
lethistria
de Roupas
Requerente: Manufabril Indústria 7a I
de Roupas Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Titulo
Classe: 38
911

N° 831.403

41. %

N'ts 831.414-415
Requerente: Bom Rapaz Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda.
.
Local: São Paulo
Yittig
re
•
Classe: 48
Artigos: Agua para maquilage, aparelhos de barbear, batons, brilhantinas,
Ni° 381:398
cosméticos, craijns para sobraacelhas,
Raqueta*: Churrascaria Boa Viagem cremes embelezadores, dentifrício% de- Requerente: Manufabril Indústria
Roupas Ltda.
sodorantes, escovas para dentes e tou- Limitada
lin)
,
Rio Grande do Sul
cador,
esmalte
para
unhas,
grampos
Local:
São
Paulo
T.nd . ~41 é 1144
Classe: 36 — Insígnia
para cabelos, glicerina perfumada para
Classe: 41
Classe: 38
o toucador, lacta, loções., pentes para
Artigos: Churrascos cabelo, perfumes, sabonetes, talco . Artigos: Cartões comerciais de Visi
Requerente:. Falezio Machão . doe
cheques, duplicatas, envelopes de q4al.
..perfumado
I N' 831.404
5.
qiier Santos
tipo, etiquetas impressas, fa
. Local: São Paulo
letras de câmbio, notas promissórias.
N° 831.409
46
.papéts de carta, recibos e rótula'
Aríiçies
te:gentes
Detergentes
ti
„N°..83( .410
/:
n
'ARCANSA2
N9 381.399
•sh
I"

•SANUFABRIL

•

TI

C A

•••

PÉROLA

Requerente Produções Cinematógrifi-.
cat, publicidade e Promoções Artisdcmt
Arcaasas Ltda.
Indústria Brasileira
Local: São Paula
Requerente: Mauro Claudia* Meou
•
Classe:
32
Requerente; MÓvels e Eiccorsióss' to.
Local: São Paulo
Artigos: Produções 4cinematográficas,
abolar Ltda.
.
Classe: 33
Titulo
publicidade e promoções artísticas
Local: São Paulo
Requerente Fábritas Merttn de ()Nas
1
N° 381.400
Classe: 40
Vegetas Ltda.
N° 831.410
Adiam: Acolchoados para móveis, art
Lo<...al: Rio Grilde do Sul
11
ataria, berços, cadeiras de molas, cadeiral com rodas, cadeiras comuns, caArtigos: óleos comestíveis
, WARM° -NOVO
m SCBATZ kt
deiras para' escritório, camas ce moInd. ffirasileirã
las, camiseiros, dormitório camas ooNos 831 417-419
muni, colchães, _criado-muar", • corduntoe Requerente: Airto Guimorva Moreira,
• Requerente: Fábrica de Lataracishass de móveis cristaleiras,, divans, guarda. Heraldo do • Monte, Hermeto Pascoal.comidas, guarda-louças, guarda-roupa, e .Theophilo Augusto de Barros Neto
Schatz Ltda.
.
11111.11101
poltronas
Local: São Paulo
Classe: 32
•
- Classe: 6
Ar
tigos: Coninnto musical
N9 83t.405
krtajos: Ratedoren e batedeiras, baçoRequerente: Livrmin Tabajara S.A.
es carretéis, esquadros para tecelagem,
N° 831.411
• Local: Rio Grande do Sul
ranzidores de máquinas de costura,
8
Classe: 33 — Sinal de Propagandagra
ançadeiras para máquinas, lanças pa,r2
• Gênero de Negódom
a XsZquInas, pedais para máquinas, mo-.
Classe: 33 — insígnia — Gênero&
saws para maquinas, paraftwa para
• de Neg
• .„.
máqu'mas; máquinas de tostaras.
• • -•
Requerente: Décio Pignatari
Indústria Brasileira
Classe 33 — Titulo .--•Género'
-Local: São Paulo •
N° 381.401 • "'
• de Negócios
Classe: 41
isl° 831 121 1
Artigos: Puré de .banana,- compota de Requerente: Indústria e Comércio Ai.
-5.0SAN
_ dreassa Ltda.
banana, banana passa, bananada e necbrasileira
r
Local: Paraná,
•
tartde banana
t
• Classe: 41
'Artigos: Ceinjica, farinha de, Milho, MNo 831.406
bas. qairera (milho quebrado para aliRequerente: Indústria de Calçados Sosan
. ai ntação
e
de aves e animais)
Ltda.
LocM. São Paulo
•
'
taro 831.4°2..
° NEW-PLASTIC
/NOW 1151 111CO5
_Classe: 36
pa"."asalrrenR
AitCgos: Calçados
Ind.Brasileirs
MID

T Ç

n• •

•

UNEM

'

•

•

JP•

.14° 381.402

,•. EDIFÍCIO

° JOEZA I, •
Ind.: 'Brasileira

Requerente: PNew-Plamic"'
buiústrid;
CENTRO 'CLINICO
e Comércio de Plásticos- Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 28
Requerente: Indústria de Rendas. lona Artigos: Pari distinguir genéricaraçate: Requerente Larama Engenhocas t àu.
mércio Ltda.. •
Artefatos e ,produtosc de origem animal.
Ltda.
•
Local: Paraná
vegetal e mineral não inanidos em
Local. São PauloClasse: 33
Artigos: Classe 23 — Tecidos de algo- outras classes; artefatos de substâncias
Gênero de Negócios •
dão, tecidos de alpaca. aparas de te químicas não incluidas em outras classes

Requerente: Almeida e Praga Ltda.
Local: Pernambuco
Classe: 46
Artigos: Agua sanitária

N

eta eégtasieha
N9

831.410

KINUTA
Indústria Brasileira •

04110 OFICIAL. Page
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831.433

N'831.426
49 12131311 CONTROLE"

' Requerente: Lauro houré Lelot

IT

Local: São Paulo
Classe: 50
o tal no Unheiro' •
Requerente: Aluizio. de Melo Cavakalitt Artigos: Serviçal de contraia e fiscaLocal. Pernambuco
lizado para anunciantes em cinema, de
aasse: 43
Programas 4e rá do e televisão, em Requerente: Orval — Indústria,. e CoArtigos: ReIrezcos ,em geral
Jornais, revistas. cartazes e qualquer mércio de Produtos ~coa Ltda.
Loczb -São Paulo
•
outro tipo de publicidade
Cla2se 46
INI• 831 422
iapressão de .Propaganda
831.427
N9 831.434
" CINE CONTROLE • "
si

Reqfterente: Felindige AktiengradischaC

Local: Alemanha' ,
' Clarrse: 4
Artigos: Substancias duras altamente
refratárias obtidas mediante fusão, co=rido& espinelas "agnada em pedaços
e em grânulos (também usados como
preparados abrasivos)
Classe: 46
Artigos: Abrasivos, a saber: papéis
abrasivos, panos abrasivos, corpos
' abrasivos de tôda espécie
•

N'831.423

Requerente: Lauro Sodré Lelot
Local: São Paulo
.
Classe 50
Artigos; Serviço de contraia e fiscabiação para anunriAntps em cinema&
programas de rádio e de televisão, em
1=ais, revistas, cartazes e qualquer
• mitra tipo de publicidade
IMM 831.428

TR1T

O. tal no cooinhn
Requerente: Orva/ — Indústria e Co, mérclo de Produtos Quimicos Ltda,

". AUDIO CONTROLE .. "

Local: São Paulo
Classe 46 \
i:xpressão de Propaganda

, Requerente: ,Lauro Sodré

N' 831.435
Locax: Uva Paulo
..
Classe: 50
aoiatano
a rtigos: Serviço de contrôle e fiSca- • .
eu. 1:4oBitzcsia e ccestmeross ."mke - igiação._ para anunciantes em cinemas, 7;fli 11301)17203 QT1111I003 *1=4
•
programas de rádio e de a-levilão,em
Requerente: Cia. Imobiliária e •Coustrri';, jornais, revistas, cartazes e cjualguer
tora -"Echi"
outro tipo de publicidade,,
Requerente: Orval — Indústria ' e Co•
local..." São Paulo
mércio de Produtos Químicos Ltda,
•
N19 an_429
Local: São Paulo
Nome Comercial Nome Comercial
•

411r

Isl°

831.424

.e .•

Ts

ta

a

Requerente: E.auro socnré Leloi
Local: São Paulo
Classe- 50
'
Artigos: , Serviço de contrófe- e , fiscalização para anunciantes em cinemas,
Requerente Cia. Imobiblria e Constru- programas de rádio e de teleVIA0e . em
jornais, revistas, cartazes e . qualquer
tora "Edil"
outro tipo de publicidade
Local: São Paulo
. classe: 16
Artigos: Material esc/turvamente • para

}Ps.

831.436,484

ED31
?11
4z Ind. Brasileira -

La-- Requerente: Indústria e Coméréli; dg
1
-‘
--Local: São Pardo

Nome Comercial' '
N°: 831.432 -

t al h 0 quintal

?tequerente: Produtos Cootact S.A.
Local: São Pualo
Classe:
Artigos: faaustoro

Remerente: Orval
Indústria e Comércio de Produtos Quimicos Ltda.
- Local: São Paulo
Classe: 46
• /apresa° de Propaganda

Instrumentos
Artigos:
• -Instrum
iasse de
8 precisão; ins•
Cento
truraento cientifico, aparelhos de uso
comum, instrumentos e aparelhos &dá..
ticos, ' aparelhos eletrônicos e elétricos
para veiculas, moldes de tecla espécie,'
actssários de aparelhos elétricos (incha- .
sive valvulas, lâmpadas. tomadas, fios,
soauetes ), aparelhos fotográfico& máquinas falantes, discos, gravados e fila
mes revelados
•

Classe: 9

•

rios de metal'

-

Artigo& Instrumentos musicais e suai
partes integrantes
•
Classe 10
Artigos: Instrumentos, máquinas, aPak
relhos e petrechCa para a Mediana.
arte dentária, a cirurgia e a higiéne,
máquinas, aparelhos e Instalações hospitalares, de expurgo e fins análogas
Classe: 11
Artigos: Ferramentas de Ma espécie
(exceto quando partes de máquinas),
ferragens e, cutelaria ém geral. Peque--'.
nos artigos de qualquer metal, acera& •
-Classe. 12
Artigos: Botões, alfinetes- cosam
chos correaiços e demair. Middeza.s de„
armarinho, •

Classe: 13

de metais
Artigos: babaria e artigus
precioson;mnáni-peeciosos e suas imitações, usados coxim adornos, pedras preciosas e suas imitações • .

Classe: 14

Artigos: Vidro comuta, laminado, trabalhado em tôdas as , formas e preparos, vidro cristal para todos os fins,
vidro industrial 'com telas de metal ou
composições especiais
.
Classe: 15
Artigos: Artefatos de cerâmica (porcelana. faiança. louça vidrada e ou.

troa), para 12.1D caseiro; adõrno. fins
eutisticos e industriais, instalações aanitárias
•
Classe 16
Artigos: Materiais para constra' ções, decorações e adornos de prédios
Classe: 17
Artigos: Artigos, máquinas e instala- ,
•

•

çties para escritórios e desenho
Classe 18

construçãci e aderimo de prédios e estraf

das. discriminadamente: cimento, aztij
lejos, ladrilhos, telhas, portas, janelas,
papel para forrar casa, adorno para
te s. obras de arame para construções,
to para revestimentos, assoalhas de Requerente: Indústria e Comércio de
fatiola, caixa d'água de cimento, caTecidos e Fios Incomtex Ltda.
lhas, canos, dormentes, folhas de San. Local: São Paulo
drls para telhados, grades. impermeabip. Classes: 22 23 — 36 Sinal de Puolizantes Para Construções e decoração;
'
pagauda
lousas, funerárias, madeiras para consInkõo, moirõea de cimento armado, porN9 831.431
tões de, ferro, tgolos e tubas
r =URU x coraRcno".
• N° 831.425
7103 72ICONT3X
ZSOIDO3

', Classe 7
os: Máquinas de agricultura e licaw
ticultura e suas partes integrantes. Grana;
dea instrumentos agrícolas, inclusiva
•
tratores I

Artigos: Armas, munições de guerra e
• caça. 5xplosivos, f6gos. d( artificias
Classe: 19
Artigo= Animais vivos inclusive aves, Requerente: Cia. Empreendimentos,

mus em geral, Inclusive do bicho da -

Administração e Investimentos MEC
Classe:
" 20
LocaL São Paulo
•
Artigos: Petrechos navabi• .e aeronáuti•
Classe:
cos (salva-vidas, ancoras, cintos de na,Artigos:- Substancias e . preparações
tação, bõjas, para-quedas)
milmicas 'usadas nas indúStrial, na foto• Classe: 21
grafia e ,nas análises quimicas. Subs- Artigos; Velculogr
s antes
e suas partes inte.•
tancias e preparações químicas and• corrosivas e anti-caddante4
•
Classe 22
Artigos: Pico e linhas de ffida espif
Artigos: Substançias e preparações
cie
guimicas usadas na agricultura, na hor• Classe: 23
ticulturai na-veterinária e para fins iaArtigos: Tecidos em geral
•
nitárime .
Classe: 24.
Classe: 3
•
Artigos: Artefatos de algodão, cliab.,
Artigos: Substância guinde-a, pua:lusos- e mo, linho, juta,_ sêda, lã. e outras fibras
preparados para serem- usados na medi.
Classe: 25.
xina oh na farmáda•
Artigos: Imagens e 'graVuras, eStátlias,
•• • Classe: 4
,
estatuetas estampai, manequins e anáSitbatân
cias de origem animal, logos.. Quaisquer, obrris!.de pintura c,
Vegetal ou Mineral, em bruto ou parescultura
s :26 •
• ' acialmeate preparadas
Classe:
Classe: 5
Artigos: Artefatos da madeira,. ostO ou
Ar tigos: Metais não trabalhados ou parmarfim
aassel.
cialmente trabalhados, usados. nas .1n- •
dústrias
Artigon.Artefatos de palha ou fibra
•-.
• Classe: 6
•
Classe: '28
Artigos: 'Maquinas 'para indtstrlai ten- Artigos:* 'Artefatos' e produtos acabateis. máquinas pára fins industriais, má- dos de origem animal, vegetal otr
quinas de precisão, máquinas .operatriartefatos e substancias ~rim
'es.. inatores e peças pára ,Inotores
artefatos dç material plástico •
•

-

•

•
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Classe: 29
N9 831.485
Artigos Esdivas comuns, espanadores
e ~W4~
Classe: 30
Migar Guarda-chovas, bengalas' e
soas partes Integrantes
Classe: 31
Artigos: Tendas, loas, correias de
transmissão de tada espécie. cordoalha e
barbante. Material de vedação e man•
guelra
Classe 32
Artigos: Jornais, :editas g publicações
•em geral. Álbuns e programas radiofõl3iCOS . Peças teatrais e cinematográficas
8;* paul°.Capital
•
Classe: 34
Artigos: Tapetes, cortinas e panos de
Cia, Empreendimentos,
assoalhos e paredes. Linóleos, oleados Requerente:
Administração e Investimentoa
e • encerados, inclusive para Instalações
IMO
hospitalares •
Local: São Paulo.Classe: 35
Classe: 93
Artigos: Couros e peles preparados ou
lesiOs de Comércio
não. Artefatos de omnos e peles
Classe: 36
' No. 831.488-487
At figos; Artigos de vestuário, de tóàa
sorte, inclusive .de esporte e para crian• ças
Classe: . 37
Artigos: Roupa de mesa, inclusive coCamare
' bertores. Toalhas de uso pessoal, pano Requerente: Representações
Limitada
de prato .e análogos
•
Sao Paulo
Classe: 8
classe: 38
Artigos: Papéis, impressos em geral e Artigos: Assadeiras elétricas. abatloura, aspiradores, batadeiras, acen• artefatos de papel e papai°
dedores elétricos, cafeteiras elétricas,
Classe:- 39
para cortar trios, aparelhos
Artigos: Artefatos de borracha e de aparelhos
para espremer frutas e legumes, cha•
guta-petche
ves elétricas, transformadores, tomaClasse: 40. das, rádios, televisores, exaustores,
'Artigos: Móveis de metal:vidro cá ma- enceradeiras, ferros elétricos de pasdeira, estofados ou não, colchões, tra- sar, tegões, liquidlIcadores, torradeiras elétricas e ventiladores
vesseiros e acolchoados para -móveis e
Classe: 40
móveis para escritórios
Artigos: Acolchoados -para MUIMS,
• Classe: 41
almofadas, assentos e encostos para
Artigos: Substâncias alimenticias e seus cadeiras, carrinhos para refeições,
preparados. Ingredientes de alltmenbut, conjuntos para dormitórios, conjunessências alimentidas
tos para sala de Jantar, conjuntos
para escritórios, conjuntos para terClasse: 42
Artigos: Bebidas alcóolicas e fermen- raços, conjuntos para saia de visitas,
conjuntos para praias, conjuntos para
tadas
•
copa e coainha, colchões de moias,
Classe: 43
divisões, mesinhas, móveis para ra• .Artfges: Refrescos e á guas naturais e dias, móveis para televisores, eofásartificiais, usadas como bebidas
cama, travesseiros, annários e pra.•teleiraa (móveis)
•
Classe: 44
Artigos: Tabaco manufaturado ou não.
N9 831.488
Artigos para fumantes, exceto papel
Classe: 45
Artigos: Sementes e mudas para a agri- cultura, - horticultura e • a floricultura,
fiares naturais
Classe: 46
Artigos: Velas, fósforos, sabão comum,
soalhos,ma
detawmWs drin pua soalhos,
Bernardo Cluertzenstein
• preparações
' gulmicas para a lavanderia Requerente:
Local: São Paulo
e artigos e preparações para limpar,
Classe: 41 •
conservar e polir
Artigo: Para distinguir um supleClasse: 47
mento vitarninico dietético
Artigos: Combustíveis, lubrificantes e
substancias e produtos destinados
Be 831.489
iluminação e ao aquecimento
Classe: 48
Artigos: Perfumarias. Cosméticos,
denefricios, gabinetes e preparados
para o cabelo. Artigos de toucador
• escovas para os dentei, unhas, _caitg`e ,
belo e roupa, aparelhos e Petrechos
• 'dàs
para cabeleleira
10°
•
Classe: 49
,
Artigos: Jogos de toda espécie.
Mendes a Pinam Ltda.
Brinquedos e pasratempos, petrechos Requerente:
Local: no Paulo
e artigos para fins exclushfrunente
Classe: 18
desportivos
Artigos: Argamassa. cal. blocos de ciClasse: 30
calbing, calArtigos: Empreendimentos, adminis- mento, chapas Isolantes,
cas d'água. Jane/as, estruturas metração, investimentos, participações, tálicas
para construções, ladrilhos,
agenciamento, crédito, financiamento,
transações imobiliárias, construções, massas para revestimentos de Parearquitetura despachos Junto às- te-. des. papel para forrar casa, pisos, tipartições, operações bancárias, cor- jolos, telhas, portas, tanques de ciretatem. prol/agito de vendas. pub14- mento, vitrós, vigamentos, venezianas
e tintas para construções nlo Incluicidade, seguros, incorporações,
• em ostras cama
pesquisas de mercado

CAMing

Janeiro de li963
t§...P9 831.520

kiv 531.614

WHISKING. - .
INDOSTR1A BRAMEM
' .
,

• Requerente: Oben Freitas
• Local: Guanabara
Classe 42
Artigos: Whialti.
NT 831.515
c.

PLADORT .

Requerente: J. Araftjo Pilho as Cia.
Local estabelecido: Senhor do
Bonfim — Bahia
Classe 41 •
Artigos: Café em grão, torrado a• P

Requerb......
rradok z; • saciedade
,
Civl
_• Local: Maringá
•
C~ 50
Serviços: Planejamento Micro e Ma
cro-Econtlinicos; planejamento Administrativo; Assessoria consultoria
e execução de Administrago de empresas; racionalização, orgardsa‘110 a
recoganização, recrutamento e treinamento empresarial, e d:mais serv:ços pertinentes ao ramo pra:Leio-nal do economista segundo a ,Le. gisladin em vigor,
•
N9 831.518

moldo

831.52/
.
1REME DE ARROZ ,

)liá

PIONEIRd.
Requerente: -António de Jesus sA
Local: Rios de Janeiro
-49

Classe 41Artigos: Creme de Arroz.
N9 831.521

9

IMPERADOR
INDOSTRIA BRAMIRA

N E 0 =1N

Requerente Maringá—Caça,
Pesca e Fogos Lida.
Local: Maringá
•
Classe 18
Artigos: Fogos de artificio.
N9 831.517
•-

,

f

/CARPINTARIA ,
.
BENTO LISBOA LTDA'
Carpintaria
tisRequerente: Bento

?kr

ds

3'

;P
Requerente: Laborteene
Local: Olinda
Classe 48
•

Artigos: Agua sanitária, alvejantes,
lustrar, Cera para polir, detergentes,
liquidas detergentes, pastas para dar
e conservar brilho, pós para lavar,
preparados para • lavar, gabão comum, saponáceos, vela., de sebo, oára,
esperrnacete e ettearina.
a
Cara para conservar brilho, cera para

N9-

83.1,523

boa Ltda.
Local: . Guanabara'
, •
..
0.B G.
Classe: 40'
Artigos: Móveis de madeira, estofa?ir
dos ou não. Colchões, travesseiros a
acolchoados para móveis.
• Requerente: Labortecne
•
Local: canga
N9 831.518
.
Classe
46
•
.
Artigos: Agua multeis, alvejei
cera para conservar brilho ear.a 09;
' ExcuRsOE,
lattrar, cara para polir, detergen
líquidos detergentes, pastas para d
e conservar brilho, põe para lavai%
YA -B R E U.
preparados para Ume, sabia (301
muni, aapoisãoeos, vela da sebo, can
espertnacete e estearina.
.13
Requerente: Cândido Gonealvea
•,1
• Ne 8:11.824
.
Freitas
Local: Guanabara
Classe 30
.
Artigos: *Serviços de viagens e excursões de teriam em grupeis e isola•

.

•

damente.

N9

831.619
_

4,

-n

,

•
•
-.
itequerente: Abillo Seno la Ma
- Local: Balda
• _
Classe 41
Artigos: Caté _ _PIO 10111100 •
~

Requerente: Demilson reitobie
Laca': Guanabara
Clama
buam ritmas • baistleir*

1.4
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N9 .831,525

N9 831.590

-

N9 831.538

Classe 18
Artigos: Material exclusivamente para
construção e .adórno de prédica, estradas, etc. como cimento, azulejam,
ladrilhos, telhas, portas Janelas, etc.,
não incluídos em outras classes. Pa,
pai para forrar MN

ziLuN.
í

-

Indústria Brasileira
• •
,

. Indústraa

Ciam 2/
Artigos: Veículos e suas partes lutegrantes exceto máquinas e motores

kl

Brasileira' ...

' Classe 40
Artigos: Móveis de metal, vidro ou
madeira, estotados ou não. Colchões,
travesseiros
e acolchoados para •
•
• , móveis

,1;Requerente: Marcos Produtos-

Requerente: Laboratório Joso'lin
..
Ltda.
Químicos Ltda.
Local: Rio de Janeiro
Local: Guanabara
Classe 3
Classe 2
Artigos: Inseticida e desinfetantes. Artigos: Um produto farmacétitico.
N9 831.531
N9 831,526
•

KEBER6
BRAsman

niitifTSTRIA

,

VIP

N9 831.540

Requerente:e Luiz Antonio de

V_E

Estabelecido naalhâtianabara

Classe 33
Sinal de propaganda _

'Indústrria

179 831.537

Requerente: Laboratório Joaelin'
•
%o
Ltda.
Ri‘uerente: Indústria e Comércio
Local: Rio de Janeiro
Berger & Cia. Ltda.
Classe 3
1.Liç Local: Santa Catarina Artigos: Um produto farmacêutico.
Classe- 35
kg:
N9 831.532
ApliCaçAO: Couros e peles preparadas ou não, camurças, cremes vaquetas pelicas e artefatos dos mas-.
fl°5
mos almofadas de couros, arreios,
bolsas, carteiras, - _caixas, chicotes de
couro Capas para álbuns e para livros guarnições de courO para auto:::
•-k5
móveis, malas, maletas, porta notas,
porta-chaves, porta blocos porta ni'
quais pastas rédeas selins, sacos para
viagem, Xacolas, saltos, solas e Sol ados, tirantes para arreios.
0íZ42°1
.
*
classe 36
Artigos: Calçados.
N9 831.527

•

POSTO DE SERVIÇO

-

Título

-

Ftequereute: Aiwoinuin Company of

Cana&, Limited
Estabelecido no Canadá
CARTEL
Classe 5
Artigos: Metais não trabalhados ou usados nas
Requerente: Pasto de Serviço Cartel parcialmente trabalhados,
Indústrias
Ltda.
Estabelecido na Guanabara
N9 831.541
Classes: 21, 33 e 47
N9 831.539

Reqiterente: Laboratórirs JoSolin
Ltda,
Leoa': Rio de Janeiro
Requerente: Aluminum Company of
Classe 3
Canada Limited
Artigos: Vacinas bioculturas, vitaEstabelecido no Canadá
minas, soros, preparados e preparaClasses: 1, 5, 8, 11, 18, 21 e 40
ções usadas na medicina e na farSinal de propaganda
mácia.
—
N9_831.538
N9 831.533
Ytequer ente: "Jantor" — Alimentos
Populares Selecionados Ltda.
Local: São Paulo
Classe 41
11..)
•
Artigos: Açúcar pães, bolachas, banhas. carne em conserva, carne defumada, confeitos, canela, cravos,
Requerente: Adolpho Portnol
chá. café, cereais, farelo farinhas
tiii-Úárane-rira
Estabelecido na Guanabara
aliwentícias de cereais, compostas ou
milho,
frios,
frutas
n, farinhas de
Classe 50
Requerente:
Laboratório
Josolin
,
gors
tkig, passadas e . cristalizada
Gênero
de
atividade:
intennedialláo
legumes,
linguiças,
duras, erva &Ice,
de valores
Local: Brade Janeiro
kité, massas alimentícias, queijos,
Requerente: Aluminum Company ot
Classe 3
Óleos comestíveis presunto, 13a4.0s, Artigos: Um produto
N9 831.543
Canada, Lirdited
fermacentico.
,
arroz,
feijão,
gre
quirera, rações, vina
Estabelecido •no Canada
_
lentilha, fubá, mandioca pimenta,
Classe 1
- N9 831.534
soja.
Artigos: Substâncias e preparações
químicas usadas nas indústrias, na
N9 831.528
fotografia e nas análises quimicas.
LCONJUNTO RESIDENCIAL 4'
,Substlincies e preparações quiraicas
anti-corrosivas e anti-oxldantes
"AVENÉDA BRASIL.
Classe 8 ...o:
Artigos: Metais . não trabalhados ou
Im- parcialmente trabalhos, usados nas
Requerente: Beimg.g Cométicos Ltda. Requerente: Bersam Comercial
portadora El. A.
indústrias
Local: Guanabara,
'
Estabelecido na Guanabara
Classe 8
Classe 48
t
Classe 33
Artigos: Instrumentos de preek40,
e Artigoír Desodorante vaginal.
Título
instrumentos científicos, aparelhos de
N°831.520
uso comum; instrumentos e aparelhos
didáticos: moldes de tésda a espécie:.

E..V.U_ Z E C.

S,

IS.BRN9A83S111.5"EIROS:
iistr'is nrasniegal
Reglerente 1. f

Ltda.

•

LOCAI: Rio de

• -flin

.1;1-_:u

olmo 3
tas produto farroaciuties,

RequeicuLei (ii:;
Souza
•

?-rzi

de.

Estabelecido na G115.; abara
Classe- 33
.
nua' de propaganda

acessórios' de aparelhos elétricos (Inclusive válvulas, 'Minadas, tomadas.
flos,:soquetes, •etc.); Aparelhos fotográficos, cinematográficos, de televido - máquinas falantes, etc., discos Requerente: Distribuidora Record de
• grinzados .r filmes revelados
Serviços de Imprensa Ltda.
Classe 11 •
Estabelecido na Guanabara
Artigos: Perramentas do tOda espécie (exceto quando partes de máClasse 32
quinas), ferragens e cutelaria em ge- Artigos: Publicações impressas, reral. Pequenos artigos de qualquer vistas, Jornais, programas radiennimetal quando não de outras clames
cOs, e de toleras('
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11ffit

para apjmais; produtos veterináricia
,14 9 831 .651
antiparasitários; antipirina veterine.à.
ria; arnica para veterinária; arseniatos para veterinárias; 'arsênico para
veterinária; assaféticla para veterináasi1eiraInd.
Ink: 8 Brasileira
riaá; atropina, para veterinária; óleo
de babam para veterinária; bacterici- Requerente: — Habil kuuncidade •
•
das Para veterinária; bálsamos para
., Limitada
Requerente: —
S. Automóveis veterinária; •banhos para animais;
Estabelecicto un ií o Paulo
Limitada
Requerente: Laboratório Americano
benzooto de sódio veterinário; bicarClasse 32
Retabelecido em São Paulo
de Earmacoterapia S. A.
bonato de sódio para veterinária; re- Artigos: — ~Busques, agenda;.
Classe 21
Estabelecido em Sio Paulo
médios' para bicheira .em animais; boletins, boletins impressos, ioihetas,
Classe 3
Artigos: — Automóveis
hiodeto de mercúrio veterinário; bro- jornais, livros, peças cinerncitogrgiArtigos: Preparado farmacêutico
meios veterinários; cálcios para vete- cas, peças teatrais, progiumas ae teantiinflamatório
N.9 831.550
rinária; canela para veterinária; caer levisão, suplementos juvenis e Ilusbonatos para veterinária; carrapati- trados, programas radiofônicos e
•831.544
N9
cicias; unguentes para cascos; ciana,
revistas
mide para veterinária; cloretos para
veterinária; c.loridrato de morfina
N.9 831.558,
para veterinária; coiddios elásticos
para veterinária; produtos desinfetantes; destruidores de vermina em
" VALE DO SOL "
animais; diuretina para veterinária;
Ind.- Brasileira
remédios para doenças de animais;
preparados para esterilização de ani- •
mais; produto§ exterminadores de
Requerente: Torrefação e Monge=
vermes em animais; sabão para fins Requerente; — liar e Mercaria Vale
Oeste Ltda.
veterinários; unguentos veterinários
do Sul Ltda.
• Estabelecido no Rio Grande do Norte
Classe 41
e vacinas veterinárias •
Estabelecido. em São Paulo
•
moldo
Artigo: Café torrado e
Classe 41
N.9 831.552
Artigos: — Lanches de: Alicie, mortadela, presunto, roz-bife, queijo, se-.
TERMOS DEPOSITADOS
, -salsichas linguiça, chouriço,
EM 9-11-67
paio, churrascos. azede, avelas, açaN.9 831.545
cai, arroz, feijão, cominho, ervilhas,
Requerente: — Eforbras Engenharia
. farinhas de cereais, farinhas dak
de Forjas Brasileiras S.A.
mandioca e farinhas 'de trigo s.
Estabelecido em São Paulo
__
is
Classes 5 e 50
(ACRO COMERCIAL- 2:14
•
N.9 831.559
sc
Sinal. •
Ie112.'13RASit.ElleA
1FLORNE_
•
INA " ,
N. 831.551
asileira
Requerente: — Roberto Martina
Estabelecido em Rã* Paulo
Requerente: — Super mercado 4'
Classes: 16 e 45
Marina Ltda.
Titulo de Estabelecimento
em São Paulo
Requerente: — Distribuidora de • Estabelecido
Classe 41
Bebidas Maranhão Ltda.
--N. 831.546
Artigos: — Aveia, açúcar, arroz, feiEstabelecido em São Paulo
jão, alho, cebola, cominho, farinhas
•
Classe
42
mandioca farinha de trigo, favas
Artigos: — Vinhos, licores, aguar- de
¡ FLOR DA VILA Paffli v xalimentícias. emendas alimenticias,
dente,
conhaque,
vermute,
gin,
rum,
IN Ci. .13RASILEIR A,
ervilhas, legumes em conserva, fariuísque quinados, gamados. fernet, nhas
Brasil ira."n
de cer
féculas idlinen
biter e vodca
•
• Mimas eais,
aliraentIcias e óleos
•
•
,
alimentícios
Requereut•e: — Dar e Lanches Flor •
N.9 831.554
da Vila, Mariana Ltda.
Panificadora
Requerente:
tr.9 831.560
--Estabelecido em São Paulo,•
ma% do Pão Quente Ltda.
Classe 41
Estabelecido
em
São
Paulo
, Artigos: — Sanduíches 'e refeições
•EES Il TRANTE SUKI
Classe 41
• ligeiras
Tal Mqrg.131WON.ra
Artigos: —, Pães, biscoitos, bolachas,
pries-doces.',queijos. doces, panetones,
N.9 831.547
•
sorvete e café
Requerente: — lioutique Mon Chou
Requerente:
•
Limitada
N.9 831.553
Teime° Takeuchl
Estabelecido
em
São
Paulo
Estabelecido em São Paulo
CAOBIANCO
Classe 41
,
Clame 36
Titulo
Artigos: Anáguas, aventais, blusa,'
X? 831:555
blusões, botas. cache-cols, calças, cal. n
Requerente: — Armazéns Caobianco
cinhas camisetas, ellaniS01" ~ecoa;
Limitada
ceroulas, combinações, acharem. leu.
Estabelecido em São Paulo
coa, meais, cuecas, maillots,
tNpaSRAtit.tIRA
USEliAli.
. Classe 41
soutiens e vestidos
• Cereais
h
Ind. Brasileira
11
N.9 esÉsei
N. 831.549 N9 831,442

N.9 831.548

VA X IMITSr

i:htFORBRASI

•MARANHÃO

DIPLOMATA DO
PÃO QUENTÈ

AMINOGEMA

" Parakau "

Requerente: — Mamar — Serraria Ind. Brasileira \
'Requerente: —Laboratório •
de Mármores e Granitos Ltda.
Okochl Ltda.
Estabelecido em São Paulo
Estabelecido em São Paulo
Requerente: — Auto Capas Ponteio
Casse 4
Classe 2
Ltada.
Artigos: , — Acidem usados na veteri- Artigos: — Mármores e granito.
Estabelecido em São Paulo v.
nária; ácidos para fins. sanitários,/,
N.9 831.550
adesivos medicamentosos veterintirior
Classe 21
adesivos para fins sanitários; *dont.,
Artigos: — Serviço de,Auto Capas e
dina para veterinária; adonis
Eatofamentoa
para veterinária sais para adtibos;
preparados contra aftosa; preparados
•
• N.9 831.562
*DISTRIBUIDORA —
pain-afuguentar insetos; aglutinado- ' DE
PRODUTOS
PAR-.
rei químicos veterinários; água de
" AVIBANK "
MACEUTICOS- SANTA
cal desinfetante; água de Sovei para
veterinária; águas preparadas para •CATARINA "Ind. Brasileira ,*
veterinária: almas para veterinária;
produtos de alcatráo para vetertináRequerente: — Avibank Ltda.' 1'4
Requerente: — Bar Super Lanchei ria; atropina para veterinária; óleo
Correspondências Bancárias
Especial Ltda.
animais; amônia para veterinária;
Comerciais
Estabelecido em São Paulo
banhos para animais; embrocacees Requerente: — eflua, Lacero Valente
Estabelecido em São Paulo
Classe 41
liara animais; preparados para desEstabelecido em São Paulo .
• Classe 50
Artigos: -- Substancias allmenticias, truir animais nocivos; . pós para deClasse 50 .
•
Artigo: — •Serviços, de Correspon.'
preparadas ou não
sinfetar ou lavar animais; remédios
•
Titulo
.danclas-Banearlas e comerciais
..;".

418.-

4-16 Quinta-feira 18
N.9 :

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

831.863

N° 831.568

Janeiro de 1968
•

N° 831.573
.

CHACAN "

Brasileira
Requerente:. — Confecções Chacan

Limitada
.Estabeleciao tio .ião Paulo
Classe 36
Artigos: — 'Anag:.es, aveutals, blubotas,
cacho-cola,
blusões, calças,
n dias,
taichihas camisetas camisolas, casaaos, recoula.s combinações, echarpes,
lenços, cuecas, rocatiots, meias,
soutiens .e vestidos
N. 831.564
X4VBCO "

,Ind. jrasileira

0,L9

1

asileira-

Requerente: Manolo Auto Pecas
Ltdi.
Local: São Paulo •
Classe: 21
Artigos: Alavanca de câmbio, amortece:deres de veicu.os, aros para veículos,
breques, calotas, câmaras de ar para
•eiculos, carrocerias; carros reboques e
suas partes integrantes, direções de veículos, eixos de vefculos, engates de
veículos, dragas, estribos de veículos,
freios de veículo, gu:dões de veculos,
mo/as para veículos, para-brisas de vaicubai, para-choques de veículos, para-lamas de veículos, rodas de veículos

.
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:Ind? Brasileira
•

Classe: 8
Artigos: Geladeira, aspiradores de pó,
ventiladores
, ch
uveiros elétri a% bate.
detraís, liquiálficadores, rádios, toca -clia•
f COS, televisores; abajures, máquinas .det
lavar roupas ,aque&edores, panelas ele*,
tricas; bules elétricos, descascadores de
uso doméstico, fogões, -máquinas de $4.
cai.: ou moer carue, torneiras automátfe
cas ,aparelhos de ar refrigerado

Requerente; Chen San Pd
Local estabelecido: São Paulo
.
Classe: 23
Artigos: Tecidos de algodão, tecidos de
alpaca, aparas de tecidos, tecidos de ca1\i" 831.578
roá, tecidos de casenura, teidos de celuloie, tecidos de cetim, tecidos de crepe,
REGOR
tecidos de cretone, tecidos de gorgorão,
tecidos de jantei, tecidos de juta, tecidos de linhos, linhagem, tecidos de nilon, tecidos de malhas, tecidos de raiai,
tecidos de èda, retalhos de tecidos
• Requerente: Regor. — Importação e
Comércio Ltda.
N9 831.574
Local: São-.Paulo
Classe: 112
Artigos: Vinhos, cervejas, licores, agua- r.
," BETULA "
dentes de cana, tasques . e rum

BraslioR

•
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1á
49 831.569
Requerente: — Sorveteria Not-Dog
,Brasileira
Xaveco Ltda.
J. Estabelecido em São Paulo
Requerente:
Betula
CO.:,ncrai
Artigos: — Sorvetes, lanches de: Ali"ORGANIZAM IMO
%Ltda.'
cite, mortadela, presunto, roz-bife,
•BILIARIA MARA.~—n
Local: São Paulo
queijo, salame; salsichas, linguiças,
Classe: 23
JCARA
:paio, patês, chouriço e churrascos
Artigos: Tecidos de algodão, tecidos de
Lve
N9 831.565
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V
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a ileira

.tgequerente:
Casa de Móveis Valmara

•

Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 40
.
Amigos: Acolchoados para móveis, ar%trios ,berços, cadieras de molas, cadeiras com rodas, cadeiras comuns, cadeiras para escritório, camas com molas, camas comuns, camiseiros, cristalets ,divans, conjuptos de móveis ,colg. ões, dormitórios,' guarda-roupa, guarda-comidas e guardanouças
it •
N° 831.566
"

•'

A,410.

Ind. Brasileira

Requerente: K. M. Massas Plásticas
e Produtos Químicos Especiais
Ltda.
Local: São Petile
Classe: 1
tigos: Abrasivos químicos, ahsorventes químicos, acetatos, águas distilada
para indústria, alvaiades para indústria,
amoníaco, anticorrosivos, químicos, benzinas ,cafeina, cânfora, cianuretos, citrato& ,cloratos. corantes, químicos, idescoran'es químicos, cromatos, óxidos, oxigênio e oxiduretos
Classes 28
Magos: Açuçareiros, bacias, bules, balde; ,bandejas, bombonieres, cabides, centro de mesa, cestos, compoteiras,
telgas, copos. espalhadores de água,
jpremedores, fruteiras, jarras, licoreiros,
mantegueiras e massas plásticas

Requerente: Francisco mofina Dias
Local: São Paulo
Classe: 33 — Titulo
.1n11.n•n•••••nnnn

N° 831.570

"TEONIPD
Brasileira

alpaca, aparas -de tecidok tecidos de
caroá, tecidos de casemira, tecidos de
celulose, tecidos de cetim, tecidos de
crepe, tecidos de cretone, tecidos de
jersei, tecidos de juta, linhage, tecidos
de linho, tecidos de malhas, tecidos de
nilon, tecidos de rami, retalhos de tecidos, tecidos de sêda, musselina

Ind.

Requerente: Tecnipo Indústria e
Comércio de Engenharia Técnica
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 16
Artigos: Argila preparada para construções, cimento comum, calhas de. telhados, cal para construções, caibros preparados , para construções, esquadrias,
grades, estuque, lajes, lambris, manilhas,
mosaicos, parqueies, pisos, portas, portões, telhas e tijolos
. Classe: 50
Artigos: Engenharia técnica

N9 831.575

"

Requerente: Bar e Restaurante
Mirandela Ltda,
Local: São Paulo
Classe:- 41
Artigos: Lanches de: Aliche, mortadela,
presunto, roz-bife, queijo, salame, salsichas, linguiças, churrascos, chouriços,
maicinezes, rizotos .lassanhas, macarronadas, pizzas, bife a milaneza, bife a
cavalo, ravioli, gnocchi, batatas fritas
N° 831.576-

"MORA "

Ind. Brasileira .
Requerente: Antitei Comércio de
Ferros Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 5
Artigos: Aço, adesivos metál1c5e, alpaca, alumínio, aparas de metal, Metais em
barras, bronze, chumbo, cobre,. gusa,
ferro, metais fundidos, manganês, colas
metálicas, ligas metálicas, soldas metálicas, níquel, platina, sucata de metal e
zinco
N9 831.5-72

"

nd.

S AROGAZ "

lira

Requerente: Panificadora e Confeitaria
_
Sabogal Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 1

Artigos: Pão e bolo,

E/EIM
•
Ind. "Egg
'
Brasileira
Requerente: Estencivel Escritório
Técnico de Engenharia Civil S/C.
I.ocal: San Paulo
Classe: 50

Artien..: Enrilharia Civil

....nn•n•n

mor;
Immallfinsum
Requerente: óvels e Decorações
Mllnor Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 40
Artigos: Móveis residenciais e para es-

critórios a saber: armários, gaveteiros.,

dormitórios, salas móveis estofados, colchões, mesas, cadeiras, poltronas, sofás,
pufs • e móveis divisionals

1' 831.580

'TffOARN
.
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INDUSTRIA BRASIIIITRA

-

-Ind. Brasileira

Requvente: Comercial Titoary
'Materiais de Sonstruçães Ltda,
Local: São Paulo
Requerente: Raul Gozzi
Local: São Paulo
Classe: 16
•
Classe: 21
Artigos: Pedras, tijolos, areia, cal, ciArtigos: Alavanca de cambio, amortece- mento, portas, janelas, azulejos e pisoo
dores de veículos, aros para veículos,
•
cerâmicos
breques, calotas, câmaras de ar para veículos, carrocerias, carros reboques e
N9 831.581
suas partes Integrantes, direções de veículos, eixos de veículos, engates de vaicalos, dragas, estribos de veículos,
freios de Velculos ,guidões de veículos,
molas de veículos, para-brisas de vet.
EL - EL '
•
culos, para-choques de veículos, paraInd. Brasileira
lamas de veículos, rodas de veículos
N9

•

N° 831.567 -

MIRANDEL4

Ind. Brasileira

Ne '831.571

ANTIk.ut

I

N9 831.579

"

831.577

AVANT-BRAS"

Ind
. Brasileira
• /
Requerente: Avant-Bras-Indús‘tria e
Comércio de Aparelhos Ltda.
Local: São Paulo

PREÇO DO NtAIERO DE 110.1E: Ma 0,16

Requerente:-.E1 El Modas Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigoá: Confi-cções de roupas para hx...
mens, senhoras e crianças a saber: blusas, saias. vestidos, anáguas, combina-

ções. soutiens, paletós, calças, camisas,
blusões gravatas, mais, lenços, pijamas.
camisolas, casacos e sapãtos

-

