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IREVISTA 9A PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

119 160.928 - sperry Rand corporation.
N9 161.789 - The H. P. Goodrich
Company.
EXPEDIENTE DO 'DIRETOR
NO 155.520- Valmet 0y,
OXRAL
I 157.10.N - Standard Electrica
-n1.756. 8 -Defiro o pedido de pre- NO 156.162 - Inter Taylor A. G. B. i.
NO 159.479 - Jules Louis' JeanDE 16 de janeiro de 1968
N9 156.248 - Societá Parmaceu-x NO
le.rência.
•
neret.
Celanese Tecelagem do Brasil Ltda. 'tici Italie.
156.464 - Texas TI. S. Chemi- N9 166.033 - Hugo Schlesinger.
Diversos:
- No pedido de preferênaa ;do nome calNO
CompanY.
NO 126.933 - Joel Miranda.
N9 171925 - Frita Repsold, - comercial Celanese Tecelagem de NO
158.180
Nada há, que deferir, gdarde-se o Brasil Ltda. termo 756.869 - De- Corpiration, - 'United States Ste.el N9 143.480 - 'The Goodyear Tire
lu..bber ComparlY.
firo o pedido de preferência.
N9 158.908 - Alnminium Lanara- & hIS,
148.503 - Farbenfabriken
N9 171.928 -- Marlene Maria Bar- José de Souza Cielho - No pedi- tories
Limited.
binato - Nada há que deferir, guar- do de preferência da insignia Cifrão
Earer Aktiengeselischaft.
tèrmo 804.883 - Indefiro o pedido N9 159.945 - Centropa Rendeis- 119 151.325 - J. R. Geigy E. A.
de-se o processo.
NO
155.769
Imperial Chemical
- geselischaft
$9 171.927 - João Martins de 011- de
preferência.
Yeira - Nada há que deferir,, guar- José de Souza Cielho - 116 pedi- 119 160.172 - Hokko Chemlcal In- Industries Limite&
NO 156.475 - Monsanto Company.
de-se o processo.
do de preferência do titulo Cifrão dustry Co., Ltd.
15t/.702 - Xellogg Company.
Contábil.têrmo 804.884 Indefiro a NO 160.467 - American Cylurnici
Pedidos de preferência:
Company.
NO 157.101 - 'United States Steel
pedido de preferência.
•
Yoril Yamasaki - No pedido de
119 161.071 - Luiz Gonzaga Men- Corporatiin do Estado de Delaware
preferência da patente privilégio .de
EXPEDIENTE DA DIVISA(). tetro de Barros.
N9 157.326
Roussell
Invenção - Aparelho claasificador • de
- DE PATENTES
NO 161.425 - United States Steel NO 157.380 Ab Akerlund & Rati
ovos térmo 167.923 - Indefiro o peCorporation do Estado de Delaware. sing.
dido de-preferencia.
De 16 de janeiro da 1968
. 119 162.934 - Masey Ferguson Li- NO 157.58s
éalvatore de Salvo.
mited.
NO 159.154 - Ab Tetra.
Rhodia Indústrias Quimicas e TuPrivilégio
de
invenção
deferido:
N9
160.251
vereinigte
Glanzsturf
N9 162.968 -- Amcbern Produnts
teia 13. A. - No pedido de prefePehriken Ag.
rência da patente privilégio de in- N9 108.559 - Hans JoachiM Fuchs, Inc.
NO 140.159 - O Espólio de Burrel
venção - Veiculo para inseticidas, t lietallwerke - Processo para a prenN9 163.051 -- Allied Chemical
Cook Cole.
fungicidas e herbicidas, sob .forma de sagem de Metais e ligas em cordão porathm.
granulados termo 179.209 - Indefiro] de instalação própria para executar NO 163.141 -- Giba Societé Ano- 119 181.075 -- SNIA Viscosa - Societa Nszionsie Ind. Applicazioni
o pedido de preferência.
e mesmo.
Viscosa S. o. A.
Moraes S. A. Indústria e Comér-i
N9 163254 - Farbenfabriken "layer
Exigências
119 161.318 -- N. V. Philips' Gioeiaio - No pedido de preferência do
Akti engesellschaft.
l-rinenfabricken.
Patente Privilégio de invenção 1
9
163.375
Euclide,s
Álcantara,
‘T9
Têrmos com exigências a cum152.35- Ramón Balaguee GoProcesso para desfibramento de palobart.
lha de carnaúba térnio 195.694 - phr:
119 163.865 r- Beecham Gro'up
N
O
163,00+ - Angelo Decein.
Defiro o pedido de preferência.
N9 129.190 - Montecatini, Societá
N9 183.278 - Tbe Singer ComArte-8'1.'1mAGenerale Per L'Industria Mineraria NO 164.138 •
,
F.Jcigência:
pau:,.
Ltda
,
e Chimica.
cantig y J ové R. A.NO 164:284
1419 530.374 - Clinida do Dr. DoNO 129.525 -- Nicolino Guimarães N9 16i,531 - Lourdes Henaisse 119
165.470 - akesids Plástica CorPbdon.
. nato D'Angelo Ltda. - Cumpra •eXi- Moreira.
'Porat an.
.
-i
gência.
N9 132.364 -- The Welicome Folm- NO 164.775 -- Rohm •8; Roas Cempany.
EXPlltr oNTE DA DIVISA()
dation Limdted.
Die..ersos: .
Munsanto Company
N9 133.066 - Gulf Research & De- NO 164.86V
DE MARCAS
Laias. Dr. N. G. Payot do Brasil velipment Company. NO 165.226 - Oelgate Pairoe:Ne
B. A. - Tdrno nulo o despacho Pu- N9 133.067 - Gult Ressarcir & Der. Company.
De 18 d3 janeiro de 1968
NO 165.426 - Luis Santiago Stunblicado no DO. de 15-4-66, que pror- velipment Company. •
rogou os registris de números 181.654
pietro y Modrego.
Marcas deferidas:
e 181.679 - Em• conseqüência ficam N9 133.226
Montecatini, Socletti. N9 165.591 -- Allled Chemleai Circancelados os registros 328.199 e Generale
Ií9
551.956 -- Metrópole -- AlfaiaPer L'Indultria Mineraria poration,.
taria Metrópole tda. - Classe 36.
328.200.Chimica.
e
Na
161-592
Allied
Chem'cal
CorNe 551.985 - Lancron Lanifício
II3ESA - Indústria Brasileka
N9-134.329 -' Ciba Societe Ano- poratior.
Ablt.try ES A. - Classe 36.
Embalagens S. A. - Recurso inter-, nyme.
119
165.837
Marsin
Inclus:42a1
N9 '552.067 - Plasti Flex - Roposto ao ' deferimento da marca 01S. A. De actirdo N9 139.380 - Ayrton Belmucies
berto Arakellan - Classe 36.
romatic termo 358.145
•
com o .parecer da seção de RecUrsce N9 140.717 - Stauffer Cheimeal - No. 165.1338
Marsin Industrial NO 552.072 - Janex - José Patricio Bezerra •••-- Classe 16.
arquive-se a petição de fls. 36-41. Co.npany.
S. 'A.
141.660
Josepn
Lucas
(IndusN 9 155.267 - Gonzalo Mediano
N9 480.459 - Future Maman Mi- N9
119 554.3113 - - Johettlight
JOda e Confecshes Ltda. - Desarqui- tries) Limited.
Capdevila.
anta - Industriai e Comercial tda.
143.426
Max
tberhard.
N9
ve-se.
N9
156.828
The
National
Cash
Classe 17.,
119-145.004 - nen Research Li-`• Register Company.
Pedidos de preferência:
NO 554.452 - Atagrimer - MagrtIndústria e Comércio de *Bebidas 119 150.175 - United Inadom Ato- N9 158.031 - Faibanks Morsa Inc. mer S. A. Importadira o Exporta- Classe 47.
Primavera Ltda. - No pedido de mie Energp Authority e Council for - Org. sob as leis do Ditado de De- dora
• NO 555.665 - Cristal Art - Cristal
preferência da marca Canário têr- Scientific and Industrial Research. laware.
mo 687.267 - Indeferido o pedido NO 150.464 - José Gomes da Silva N9 158.110 -- znsinoorit hrieto En- Axt - Industrial e Comércio de Vidros e ...Matais ida. - Classe 14.
de preferência.
Ne 150.159 - United &ates Rub- gineerieg Bureau R. T. Hukki,
N9
- Porjax
Suatcko
Laias. Sanai) Ltda. - No Pedido ber
NO 158.269 - Commissariat a L'E-- O. A.555.890
Company.
Comércio, Importação e Exde preferência da marca Sanap ternergie
Atornique.
portação
Classe
46:
mo 729.213 -• Indefiro o pedido de NO 155.455 -- rri Ch.Pn.icat
N' 160.622 - Auti Union GMBH. NO 555.822 - Damic - D.
Industries Limi+,
preferência.
A. Li.
M.
Celanese Corp - No pedido de pre- N9 155,858 -- Imperial Chern:cal N" 'Se.828 - Fábrica Italiana Indústria e Comércio de Discos
biaguz-ti Mareili
mvencia da marca Celanese Urra° Industries Limited.
_ Imitada - Classe 8.
DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
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,+18 Sexta-feira 19
- As Repartições Públicas de-1
verão entregar na Seção de Co..

"."

n:unicações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à popl
bficação.

•

EXPEDIENTE

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA' NACIONAL

-- Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a renovação de assinatura deve ser
~ri DA saçÂo oá RaDAçie
solicitada com antecedencia de
FLORIANO GUIMARÀES

•1111•191:01 GHIRRAL

614111Fli

Da *envie° DD Aust.ocAçéas

trinta ,(30) dias.

-- As assinaturas das Reparti.

ASSINATURAS

co, de 11 às 17h3On

•
REPARTIÇÕES a PARTICULARES
FuwooNkuot
Capital e Interior:
Os originiais, devidamente
, Capitai e Interior
autenticados, deverão ser dactilo- Semestre
NCr$ 13,50
NCr$ 18.00 Semestre
grafados em espaço dois, em tuna Ano
NCr$ 27,00
... NCr$ 36,00 Ano •
nó face do papel, formato 22x33:
Exterior
Exterior :
•
as emendas e rasuras serão resNCr$ 30.00
Ano
Ano
.
.
NCr$
39.00
salvadai por quem de direito.,
•

- NaMERO AVULSO
- O preço do número avulso figura na última página de cada

-- As assinaturas podem ser
tomadas em qualquer época do

149 555.970 - Nor Cio Nor Coe • N9 564.209 - Majestoso - CotaI panbla "¡ação e Tecidos Santa Me
- Testi' La. - Classe 37.
Gerard 'lia - Classe 37
NO 555.972 - Filtrobréa
•
/49 564.339 -- Palhazul Bril 8 A.
fsch - Classe 8.
N9 555.977 - Carmim - Oliveira Indústria e Comércio - Classe 46.
N9 584.521, - Stratus - Stratid
k Cia. S.A. - Classe 16.
Técnica Co rei
RepresentaN9 556.035 -- remo - Kerne R _amenten e Peças para Tratores ções Ltda. - Classe 8. -

Torsima 8. A. - Classe 11. •
N9 560.670 - Perfineo Perfinco
Perfumas Yedústria e Comércio. Ltda.
- Clame 48.
NO 560.638 - Agre Comercial
Imoortadors. Agec Ltda. - Classe 17.

NO 580.714 - Lys D'Or • - Juan

Manuel Novoa Quintas - Classe 48.
N9 581.047 - Matem - Matem

3111 56a 11.$ - Judiv Pluma 24 direito ao uso exclua vo de Pluma.
319624.407. - Frua Defenda Egon Saphir - Classe 4$ - Resalvazado direito de terceiro que porventura tenha depositado s. marca ante,
Peretto & Cia. - Classe 36 - Sem

dormente.
NO840.950 Pinelford - PaneiI

•

fold Doou bac: - Clame 16. '
N9 445.533 - Itorumby - Tecidos'
Mormnby S. A. - Classe •23 - Jon•-•
siderando o que consta do resolvido

no tèrmo 436,832.

•

N9 445.534 - Tecido Morumby
Tecidos301- onimb7 S.A. (artigo 93 n9 2 do Código da
Quanto ao tarmit 436.832, aeuarde-ae
a solução dos Tennoa na. 455 e
445.534.
Título de estabelecimento deferido.
349 554.551 - Anulem Morada
- Gabriel Paulbao Siqueira - Ciasaes 41 - 42 - 43 - 48 (art. 97 nii 1
do
• 340555 • 935 - Modas Sajorel - Modas Sajorel Ltda. - Classe 38 (ar-.
580 97 n9 1 do C.P.D.

• -

•

349 558.101 - Rainha das Bicicletas
S.A, Indústria Agricultura • Co- - Rainha das Bicicletas - Classes

saérdo
,

Clasirs 11. -

N9 560.752 - Copebras - Compa-

ções Públicas' serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de fevereiro.
A remessa de val4res, sempre a favor do Tesoureiro do Departarnento de Imprensa Nacional. deverá ser'acompanhada de
esclarecimentos quanto à sua aplicação.

-- Os suplementos.. às edições
s-xernplar.
dos Órgãos oficiais só serão reme-.0 preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0,01. tidos aos, assinantes que os sol':
se do mesmo ano, e de NCr$ 0.01 por ano, se de anos anteriores. :citarem no ato da assinatura.

ano. por seis meses 'ou um ano,
exceto as para o exterior. que
sempre sério anuais.

ncida - Medi:boi Nossa Senhora
Ararecida Ltda. - Classe 8.
N9 560.319 - Simacrom z••"' aço

•

Na parte superior do endereço-estão consignados o número
do talão de registro" da assinatura
e ounes e o ano ent que findará,

kr ermo asa Oficiem sio Dasartairatito de Interseta ~DM

A Seção de Redação bin- 1
ciona, para atendimento do públi-

•

.-- As assinaturas vencidas po..
derão ser :suspensas sem prévio
aviso.

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA

As reclamações pertinentu J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
à matéria retribuída, nos casos de
erro ou omissão. deveria ser
;DIÁRIO OFICIAL
formuladas por escrito à Seção
saçÃo
de Redação. até o quinto dia útil
IlActo do prublietelhade So4mpawdlento. d Cfiageartairnente
subseqüente à publicaçlo no
Nausk~ dia ProprNalaila linduadarial oie
órgão oficial.
•
11~~ • ia Garnènelo

Ltda. - C:asse 7.
N9 556.240 - Astral - Fábrica de
esteados Avião Ltda. - Classe 36.
("Co
N9 558.344 - Incubalux
C -al fie ("sistro - Clsase 10.
•
Nu 556.447 - Coleais! - Coope•retiva Vinícola Caxtense tda. - classe 41.
NO 556.505 - Ifinuano. Monne)
3 - -.ano tda. - Classe 41.
N9 556.618 - ITnigrat - Impressora tlialgraf tda.• - Classe 38
C**m exeirsilo de impressos em geral.
N. 556.774 - Copa Rio - Meta31-• -'ca Cepa Rio tda. - Clube .11.
Cidemg
Cidema
N9 558.938
- Comissária Internacional de Despachas Marítimos Ltda. - Clabse 38.
N9 560.008 - Roto: - Dirceu San'
- Classe 21.
N9 560.212 - Nossa Senhora Apa-

Janeiro de 1968

21

, 97 n Q
349 564.829 - Organização. .
Pui;11Americana - Paulo Pereira
- Classes 32 -- 33 (art.. 52 na.1 do

nhia-. Petrol:Findas Brasileira Copebras - Classe 35 Bras sendo em
afixo necessário formaçâo de outras palavras não pode ser de ex• Insígnia deferida
ciusividade de ninguãn. Sem direito
ae uso exehtsivo do referkle afixo. NI, 558.304
CouranaA. D.
Filmam - Indústria &binem* (art. 05
. N9 581.346
90 C.P.T.). •
e Chn nSre'n de louvs 10.fra S. A.
la sse .
Marcas indzferklas
N. .563.918 - Plberion
552.11
- Nies;
,b A. de
319
fatura Drennl Indústria e, eaméraio Cg ivara - C e., *s_..
Ltda. - Omar 23.
-

•
N9 553.998.-,Iris - Comercial Iria 349 564.125 - Vi.wattina --(Nitrira
Ltda. - Classe 39. •
Vicentina Ltda. - Classe 38.
149 554_009
Dandy
Dandy N9 584.139 - Do-Bom - Francisco
Modas Masculinas Ltda. - Classe Leal de Vasconcelos - Classe 41.
•
38.
•
349 564.397 - Arataca - Alteei/
de Cimento Ltda. - CiasN9 554.505 - Líder - Calçados Artefatos
se 16
•
Líder Ltda. - Classe 36.
4 9-564.400 - Confecções Cinderela
349 554.107 - Santa Rita - Waiter 3
- Maria Souza - Classe
Feliz Branco' - 'Ciaste 41.
N? 554.788 - Os Plintstones - I 349 564.508 - Alegria de Pobre Jorge Garcia dos Santos - Classe .31Únélo Odoardi & Irmão Ltda. ~Classe 42.
32.
N9 554.816 - Brilar'- Roberto de 319 564.513 -- Velha Amarelinha Nuncio Odoardi & Irmão Ltda .. Souza Ferreira - Classe 1.
349 554.818 - Espuma de Ouro-- Class 42.
Roberto de Souza Ferreira - Clas- 349 564.599 - Brazlon Fuad Dase 4.
vid Assad - Classe 23.
349 566.122 - Néga - Néga S.A.
N9 554.923 - Fascina - Conteis.: Engenheiros
Construtores
Classe
ções de Roupas ,*Fescina' 'Ltda. - 18.
Classe 36.
- gago Veloso - In149 555.764 - Transporte Induz- N. 566.140
e Comércio Oiacoraini Ltda.
talai - &Mera Abril Ltda. - Clas- dústria
- Classe 42.
se
. 249 '555.960 - Regias - RepresenTítulo .de estabelecimento Indefinido
tações e Comércio Regias Imitada
Classe 41.349 556.003 - Vinilit - Cia. Qul- 349 554.708 - Café Santa Ritit; Walter Felbc Branco - Classe 41.
mica *Cil" - Classe 1.
349 556.133 - Mercury Imperial 149 554.926 - Fundo de ACCept&1308
Cibrafi Cibrafi - Companhia Brade Máquinas S.A. - Classe 21.
sileira de Crédito - Classe 33.
•349 558.355 - Deterg --•-• Química
349 554.927' Conta de Aoceptance
Duolex Ltda.
Class e48:
219 556,377 - Corte 85 - Jorge Cibrafi Cibrati - Companhia Brasileira de Crédito Financiamento e
'ache & Irmito - Clame 36.
349 558.37 •-t.,9 Moda a - Jorge Investimentos - Classe 33„
Ealache &Irma* - Classe 36.
NO 556.380 - Modelo 65 - -Jorge
kogenda's
Nal
& Irmão - Classe 38. 349 556.381 - Roupa .85 - Jorge
Timos com eidgenclas a
Kalache & Irmão - Classe 38.
Cumprir:
349 558.503 - Vigor - Torrefação 349_570.432 - Batia Lanches Ltda.
Moagem de Café Vi gor - ame 41N. 557.024 - Altri-Low - MalhaDiversos
ria Montricot S.A. --Classe 22.
1,19 560.070 - La-Q - Laboratório 349 553.994 - Auto Peças e acesLomba Limitada - Classe 43.
sórios Eletrex Ltda. - Aguarde-se.
NO 560.399 - Rima - Aeo Torci349 554.434 - Materiais Para Consia *S.A. - Classe 7. trução Nicolau Ltda. - Aguarde-se.
560.p24 - Águia - Aço 'Darsima gi A --, Classe 1.••
4rguroantento de processos
•,149 56125
.8 - Plcadilly
Conteitanta Pies:111y. Ltda. - Classe -41, Foram mandados arquivar CS ore..
• 3P 561.042.. - Diamante - - José cesses abaixo mencionados':
Cr•ta
li-se^do -Classe 41.
"-""
- C;.-f .crões Betrarar 349 563.129 - José Raquel Aboud.
JeEti CUirtles de Azevedo N ves
349 563.245 - Bar e Café Progres0'.
sista Ltda.
•
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Sexta-teira
N9 583.978 - &lama Xocado.
N9 570.509 - N. Barbosa &, Cia.
Ltda.
149 570.508 -- -Vollusul - Peças e
Acessórios Lilintada.
N9 570.372 - Albertino Monteiro
tia Silva.
N9 570.348 - Livraria e Editora
Crzile Ltda.
N9 570.507 - 'Tronam - Trancas
de Direção Limitada.
N9 570.367 - Feira. do Voas& LiMitada.
Arquivem-se os processai*. •

1)

COM.
N9

395.834 - Ind. de Tecidos e
Malhas Parlai* S.A. •
N9 415.835 .- Monsanto Company.
• N9 416.112 - Torrefação Café.Demoerat 'aLtda.
Colmar RepresentaN9 416.594
geres S.A.
N9 468.087 - Shell International
Petroleurn Company Ltd.
/479 470.808 -- Carlisle Chemin!
•Worja Inc.
Aeroquip SulameriN9 501.544
cana Ind. e Com. S.A.N9 501.545 - Aeroquip SulameriEXPEDIENTE DÁ DIVISA() DE cana Ind. e Com. S.A.
N9 503.11V - Confeitaria Gerb6
•
MARCAS
S.A.
Rio, 18 de janeiro de 1968
N9' 506.002 - °riflam Rep. Ltda,
Na. 508.138 .--4.506.944.- Anderson
Marcas deferida!
Clayton ti Co. S.A. Ind. e Com.
• N9 515.898 - Nemafoa .‘'-- Ameri- N9 507.098 - Máquinas .Agricolas
can Cyaniunid Company - Cl. 2. Foster S.A.
149 520.641 - Granada - ConfecrN9 507.171 - Luiz Gregório
Vies Granada Ltda. - CI. 35.
Xatzab.
• N9 545.850 '- Oriente -- Gráfica N9 513.206 - Sal Turista Ltda.
Oriente Ltda. - Cl. 38.
Ns. 515.060 - - 515.061 - 515,062
• N9 552.609 - Refinaria- de Petróleo Aerocgdp Sularnericana Ind. • e
piranga S.A. - Ipiranga - Cl. 47. Com. S.A.
N9 555.108 - Weg - Electromoto- N9 515.351 - Aços Anhanguera
res Jaragua Ltda. - Cl. 6.
S.A.
Na.- 511.081 - 517.068 -EXPEDIENTE DA SEÇA0 DE
buis Dist. Brasileira de Calçados LiPESQUISAS
•
mitada.
Na. 518.492- 518.493 - 518.494
Rio, 16 de janeiro de 1988
- 518.495 - Cla. Universal de Fósforos & Embalagens.
Marcas deferidas.
N9 519.245 - Cia. Brasileira de
Ns 452.770 - Rodiciline- Cia. Turismo.
N9 520.898 - Bar Café eLanches
Quimica Rhodia Brasileira -el. 2.
.
• N9 474.205 -• Flnancap - Finan- Tio Mita° Ltda.
cap S.A. Adm. e Com. - cl. 38. - Ne. 521.117 - 521.118 - 521.119
• Registre-se com exemplares de falhas - Shell International Petroleum
•
11-13 com exclusão de apólices e Company Ltd.
ações.
219822 -834 - Reginald Augustus
Renobrás • Reno- •Langrord.
N9 495.779
•
Oras Renovadora Brasileira de Pneus N9 523.885 - Alba S.A. Inda.
49. - Registre-se com Quimicsa.
Ltda.
;txclustio de assentos de borracha. 1(9 525.025 - Cia. Química Novabras.
'ventais de borracha, conta-giitas
borracha e luvas impermeáveis de
1(9 526.812.- Shell International
Petroleum Company Ltd.
borracha. •
N9 529.208 - Asteca S.A. Ind.
ND 512.855 - E E EEZZ ere 13. A. Com , e Mineração.
Emp. e Estudos EcoadosiNa. 529.494 - 529.495 - 529.498
N9 504.198 - Jalna - Hélio Soa- - 529.497 - 529,498 - 529.499 .Joseph Baneroft & Sons Co.
res Ribeiro - cl. 41.
1(9 529.835- Wiggins Teape Over• N9 507.222 - Ten - GB Pesado'
seas Labs. Ltcl.
Spa - cl. 43.
B Pezziol 149 531.636 - Bottura & Miranda.
N9 507.329- Pezziol
1(9 532.148.- Taft Magazines S.A..
cl. 43.
Spa
N9 544.537 .- Pu! - Produtores Com. e Ind.
Unidos Filmes Ltda. - el. 8. - Re- 1(9 532.451. - St. Regia Tobseco
•
,
gistre-ee considerando substituído Corp. Ltd.
gênero de comércio por artigo p et- 1(9 532.780 - Otto Rocha Lima e
bluindo prodytoree de filmes em ge- Silvá.
N9 534.278 - Ibel S.A. Conservas
ral.
Chevron Alimenticias.
•
N9 550.015 - Naled
Chemical Company --er 2.119
534.417
Guillenno
Maxila
N 553.873 - Sapé - fino Gabriel lian Pelados Alies.
dz Cia. - el. 42.
1(9
535.383
Carlos
Flórea
PerN9 560.203 - Caratin-Vaccari Tipografia Caratin-Vaccari Ltda. - nandes.
1(9 535.453 - Petrominaa - Peci. 33.
Minas Gerais S.A.
,561.843 Pneumant Wa- tróleo
1(9 535.978 - Inda. Reunidas Vera
Der
Relfemverke
rband
henve
"Pureic
Ltda. •
, Der Deutschen Demokratiscrten Re- Cruz
1(9 536.874 - Moita & Cía.
publik E V
cl. 30.
1(9 537.882 - Wapsa Auto Peças
NS 889.866 - Lá Tavola - Canti- S.A.
•
na La Tavola Ltda. N9 505.139 - Caboehard &fada- Na. 537,865 - 537.888 - 537.867
mos Czerefkow chamada Grés - elas- - Waosa Auto Peças S.A.
lie 48.
1(9 538.536 - •Comsorte Cia. Nacional de Sorteie de Bens e Hipo, Titulo de estabelecimento deferido tecas.
1(9 538.978 - Ployis S.A, Ind. e
N9 554.985 - Edy Sebastião Bar
Edy &basta° Franco de Moraes Com.
cls. 41 - 42- 43 - 33 (art. 97 'N9 541.057 - Vilrneosney Apare£19 1, com inclusão da el. 33).
cido Riga.
• N9 555.107- Banco Lotérico ~- 1(9 542.339 --- Ind. de Tecidos e
esa - Antonio Pinto Coelho - Malhas Parialá S.A.
Is. 33,-- 49 (art. 97 n9 1, com e/s- N9 542.881 - Zardo 84 Cia. Ltda.
N9 544.089 - Intercontinental R
(ilusão
da cl. 49).
t
N9 569.784 - Liceu Hieté- Liceu Agro Peças S.A.
cl .• 33 (art. 97 n9 11.
Tieté
1(9 544.833 Mousanto COmpany.
1(9 548.980 - Polenghl S.A. Ind.
Braálleira de Procis. Alimentícios.
Extgências
1(9 548.093 - Rembrandt ,Torneco
Corp. (Overseas) Ltd..
Térunis com exiiênclas a
cumprir:
1(9 548.098 - St. R • 7"-"
Nq 363.124 - Ninb Gmbh & Co. Corp. Ltd. .
Nq 549.993 -• Casa Ediena Vecchi
N9 487.232 - Francisco Marcruca.
N9 374.860 - Karibe S.A. Ind. e Ltda.

1n79 549.994 - pula Edit6ra Vecchl
Ltda.
•
N9 550.129 João Pedro V. Sisadone.
1(9 550.853 - 17til S.A. Indo. Me;
caniCas e Metalúrgica.
Neme T. Rasais 8z
1(9 550.944
Cia. *Ltda.
1(9 550.988 - Conservas Piracema
s Haddad &
1(9 550;968 -- Irmão
1(9 551.135 - Mauro 'Estavam de
aN9 551.158. - Edgar Cavalcaute Filho & Cia. Ltda.
/49 552.281 - G. B. Perda Spa
-1(9 553.974 - A Impecável Roupas
Ltda.
Ne 554.517 - 'A Xikoler Com. e
Ind. de Plásticos S.A.
1(9 555.937 - Júlio Magalhães de
N9 556.333 - Romeu Silveira mós.
Associadas Ltda.
1(9 557.877 - MetalúrFica Glicério
S.A.
'18.750 - TextO Capitólio Limitada.
458.889 - Cia. P. Machado
Ind. e Com.
1(9 559.201 - Org. 'Ouro Verde de
Contabilidade Ltda.
N9 559.427 - Lab. Burrougba Wei',come do Brasil S.A.
1(9 559.428 - ab. Burroughs WelImmo do Brasil S.A. .
No 560.896 -,, Edson Gomes Brito.
1(9 561.304 - E. I. Du Pont De
Nemours And Company.
1(9 562.471 - R. Soares de Oliveira
& Irmãos Ltda.
1(9 562.884 - Forexp S.A. Com. e
Exp.
N9 565.278 - Plastgold S.Á. Ind.
de Plásticos.
Ne 556.001 - Luiz Specht Pilho Limitada.
1(9 588.002 - Condido Zapelini Sobrinho.
'N9 546.134 -= Reinoldo Klein Filho
8s Cia.
N* 841.139 - Pedro Paulo Butua
& Irmãos.
Aleixo Cristo/Mini.
1(9 5186.141
1(9566.143 - Luiz -IXtgustin.
119 566.146 .- Cora/traindo Covolan.
- N9- 586.155 -- Sapataria Rápida
Paulista Ltda.
1(9 586.156 - Salão Imperador Limitada.
1(9 567.107 - Eletroteno Inda. Plásticas S.A. 1(9 567.297 - Sasther Ind. e Com.
de .:,nreeções-Ltda.
iv* •3T.4.60- Alice Conceição Lima.
-.038 • - Luta de Carvalho.
-** , F9.145 - Panificadora -Rio
tranco Ltda.
- • Malhada Superman
•
. 4.13 - Ind. e Com. de Movei rastilho Santos Ltda. • 1(9 591.149 - Ind. e Com. de Calçados Vichl Ltda.
1(9 593.793 - Noreno Com. e Ind.
Sociedade Anónima.
1(9 541.083 -- Polovi Polovi S.A.
Ind. e Com. - Classe 15 Clichê
publicado em 17-8-62.
No 541.082 - Poiovi Polovi S.A.
Ind. e Conj . - Classe 14, -.- Clic.hé
publica(/ em' 17 :8-62.
•

.ffieemeaerwele•n•n•n•.....i.

•

AVISO AS REPARTIOES
PÚBLICAS • • .
•O Departamento . de Imprensa Nacional avisa às
Repartiaes Públicas em
gerai, que deverão providenciar a -forma das assinaturas dos óraãos oficiais.
até, o dia 29 de fevereiro
corrente. a fr.m de evitar G
^ ocelamento da remessa
nartir daquela data.

-Janeiro

• 3 .4A.

1(9.541.081 - Polovi - Pc'ori ".A.
Ind. e Com. -- classe 8 -U(.pubilcado em 17-482.
•Diversos
Ne 570.013 - Aloysio de Olivelin
- Prossiga substituindo a classe 50
pela 32.
1(9 589.976 - Gumercindo Gabriel
Garcia e José Aparecido Garcia --,
Prossiga-se Miro marca de serviço
na classe 50.
1(9 5 .915 - Billia & Ricciardi Prossiga substituindo a classe 1 (tintas e vernizes) Pela classe 281(9 569.789- Jowe: S.A. Ind. Mecãnica Prossiga com inclusão da
classe 21.
1(9 499.388 - Rodoviária Veldog S.
A. - Prossiga substituindo a classe
50 peia 38.
•
1(9 542.664 - Socil Pro-Pecuárie,
A. - Prossiga na classe 41.
1(9 589.022 - Milton Silva Llmk'Prossiga-se nas classes 33 - 16 - 25
- ,38 e substindado a classe /0
pela 38.
Expediente da 8800 de
Transferindo e Licença
Rio, 16 de janeiro de 1968
Contrato de Ezploracdo de Marcas
Por despacho do Sr. Chke da Seção foi mandado averbar o contrato
de. exploração da marca Polapan. registrada sob o ns 200.448, de propriedade de Polaroid Corp„ estabelecido
em 1Z.1119. e em favor de: Polaroid
(U.K.) Ltd., estabelecido em Irlanda. Averbe-se o contrato de exploração.
Por despacho do Sr. Chefe da SeOlá foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca Oletron, registrada sob o n9 330.881, de propriedade de Farbenfabriken Bayer Aktiengeaelbsehaft, estabelecido em Memanha, e em favor de: A Chimica
Bayer S.A., estabelecido em Guanabara. Averbe-se o contrato de exploração.
Transferência e alteração de nome
do titular de-processos.
•
Foram mandada* anotar noi processos abaixo mencionados as seguintes
transferencias e alterações de nome
do titular de processos.
Sociétè D'Exploitations Chimicques
et Pharniaceutkpura Seceph S.A. (Société Anonyme) (trans!.- para seu
nome da marca Antispasmina Colica,
registrada sob o u9 171.226).
Mead Jormson & Campany (trans!.
para seu nome da marca Endosan
n9 195.516, Se Pertiren, n9 196.879.
Bioplex, 119 199.014).
Cia. Ind. Rio Gualayba (trans!.
para Seu nome da marca Vinco Fix, n9 221.400 e 238.210).
.Uigências
Termos com atio.friciai a cumprir
• Frigorifico Armour do Brasil S.A.
(junto ao registro n9 145.668).
Raniero DI Feire (Junto ao re gistro n9 197,838).
The Xendell Company (junto ao
registro n9 247.011):
Labs. Pierre Docta S.A. (junto ao
registro rie 204.597).
Ibraco S.A. Com. Ind. Imp. (junto ao registro n9 216.611).
1(9 474.07, - Pirelli Socai per
Azioni.•
Rainha do Vale Ltda. (junto ao t.
524.559).
•Fab. de Conservas Arrebol 'Ltda.,.
(junto ao r. 555.825).
Diversos
•stro 210.452). - Anote-se mediaaFabs. °armado S.A. (junto ao re-'
e apostila, a alt. de nome da titular
para Fabs. ()armada S.A.
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fichering Alctiengesellschaft (oposi- Marca: Caderno Paulista
T. ma•
ção ao Wenn: 407.465 Mana; .Con- mero 814.018 - Marca: O ~tão I
- T. 815.962 - Titulo: Escola Pau.
249 o44.717 - ¡anui Com. e AIPI- dafen).
Tayná Com. e Agríco- Mappl do Brasil' S.A.' Indo. 'Par-- lista de Arte).
cola S.A.
'Rio, 16 de Puadro de 1960
maceuticas (apita& ao ténno nú- Bana Confecções Ltda. (oposição
la S.A. - Art. 93„ n9 2. 1
'Titulo de Estabelecimento Deferido mero 807:038 -a Marca; Tranquilol). ao termo: 818,859 - Marca: CalbeX
• Marcas Deferidas
14 9 550.105 - Solar Pedras Brancas yelcro-S.g. (oposição ao Virmo: si9 - T. 818.848 - Mareai Fontcuberta), •
585 - Marca: Velcro).
Escola - União das Operárias 606.
Metalon Ind. e Com. Sota (oPoida
N9 548.350 - Can*/ - 1 Nova- Hotel
de Uma a ClaSSE 33 Art. 97, n9 1. A Imperatriz das Siadas Ltda. (oPo- ção ao termo: 812.370 - Marca: Me.
química Latas. S.A. - taxasse 3.sa;tio
ao
termo:
819.362
Titulo:
Imloton).
No some - Magkre - Pah. Properatriz das -Rendas).
'Exigências
Panqtdmica S.A. (oposição ao terdutos Lavor para Inds. 13.A. - clasPirc.eia Tavollesa (oposição ao- tar- ma;
•
.
as4aa96 - Marca: Paraquimica)a
se 7.
mo:
81.203-.
Maca:
,Cristal).
Têrolos Com Exigências a Camps*
• Fios e Cabos Plastoos do Brasil S.,
Utah - Confecções
N9 504.477
.1. Anaximandro & Cia. Ltda. (opo- A. (oposição ao tfamo: 718.565 N9 563.829 - Plillastolpho de. Al- sição
Sulamar Ltda. - classe 36.
a0 talt10: 821.335 - Marca: Marca: V1-Cap).
••N9 503.3.3 - Aatemis - Fab. de meida.
NO 553.772 - Selb Soc. de ,Enge- •Alizabem).
Fábrica
de
Móveis
Bonsucemo
Batas Artenns Ltda. - ClaSae 35.
\
Vitasul S tA.: Ind. e Com. (oposi- (oposição ao termo: 2.18.61C - Ltda,
..ábbott abada Ind. Bruna Martins Ltda.
MarN9 511.140 - Desredria
olo
ao Venni): 1410.50 - Exp. de Pró- ca: Bom Sucesso).
.
•
Labs. - Classe 3.
anda:
Nutroral-Nutre-Melhor
Pag
Irpiranga 8.4. (oposição
Diversos
Caprolan - Allted
N9 511.920
T. 810.549 - Exp. de P: Nutroral aoEditdra
t.M.-ino: 814.723 - Marca: SeleCteuacal corp. - Classe 22.
Alimenta
Melhor)
.
UCB Clinton Chimique ChemisChe Ind. e Com. Mai Ltda. : (oposi- ções Televisão).
N9 514.855 - zaiophos
Irmãos Rivèra S.A.mIportação e
can Cyanam d Cempany -a- Classe •2. lied:tiven) 4jiinto aot. 342.486) - ção
ao
tanno:
615.570
Nome:
MeCom. topo:acato ao termo: 814:607
há que deiere.
.
Ajax Ltda..).
Teroson - TCY.OSMI Nada
N9 523.457
Marca: Riviera).
e Tintura- talúrgica
1519 51.5.242
Datribuidora
de
Bebians
Santo
Werke GIM/1 - classe $1.
8.4. Engenharia Ind.
Ponte Ltda. - Arquive-se.
Ltda. (oposição ao termo n9 e Confart-Air
5o..031 - Sadias° - Adónál riaN9dao91.015
Com. ,! (oposição ao termo: 812.014 - Teixeira Caldas Mon- Amaro
".21.048
Marca:
tanto
Amaaa)
.
Cardoso chaves - Classe 32.
- Marca: Conlortini).
& cia. Pross4a-se subaN9 523.363 - 'Cleópatra - &Jaza- tenegro
a classe 1 pela ewase 28.
Marcas Tanidas Import e Expórt de Casa flamingo Ltda. (oposição ao
no S.A. ccm. InS. e Ima. - Clas- titulado
149 590.957 - Tony 'Têxtil Com. e Auto Peças Ltda. (oposição ao têm- termo: 813.043 -- 7 Marca: aia:nalgo).
se 48 (carn exclusão dos lança-per- Ind.
S.A. - Prossiga-se com exclu- mo: 812.314 - Titulo: Marcas Uni- Club de Regatas do Flamengo ( opoumes).
são de impressos em geral e demais das).
ao tèrnio: 813.424 - Marca:
N9355.3l - Terral - Terral S.A. impressos e subst.ta lvao a classe N. Fabrica de Aparelhos é Material sição
.
peia 36.
Elétrico karne Ltda. (oposição ao tar- Flamengo).
Maouinas Ogrcolas - Classe 25.
Companhia Calçados Fax (oposição
14 9 5a3.082.- liudson Qbeiros Sam- mo n9 808.536 -,- Marca: Fraina 149 50.937 - Atualidades Eurara
ao termo; 813.515 - Marca: Noz).
T.
qu,; Acontece no Mundo - Enrain paio - Prossiga-se substituindo a 808.51:5 - Marca: 19rama
R. Stern Com. e Ind. 8.11„. (opa803.1139 - Marca: Frama - T. nú- s
Classe 32. c.assi 50 pela 3d.
Cinematoarlfica S,A.
çarn
o )ao
site
. termo: 814.383 - Mana: •
149 551.483 - Terra Roxa a- Ind.. N9 591.277 Prpfuaa Produtos para nie:o 808:59à - Marca: Foram&
de Óleos Vegetais Terra Roxa Ltda. Fundição S.A. - Prossiga-se suba- n9 808.597 - Marca: Prama - T. 339 naifico.
Inda. Banirão S.A. (oposição ao •
308.530 - Marca: Faama)
Classe 4/.
têrmo: 81a.564 - Marca: Salmão e
Uttlinao a Casse 1 pela
149 531.497 - Mauricio - Rep. N9 591.185 Sintesia Ind. gr:Inal- Globo S.A. Tiritas e Pigmentos
a. Tranapórtadora e 'Comercia)
a. S.A. - P:ossiga-se como marca (oposição ao Virmo: 820.315- Marca:
Mauricio Ltda. - Classe 21. •
Super Globo - T. 820.314 Marca: Translor (oposição ao têrmo: 819.436
Barbados da Semana genérica.
N9 551:519
Marca: bmblensts_ica)-.
Super Globo T. 820.31 9 - MarVasas. - Classe 32.
590.532 - Rápido Space Ltda. ca:
Super , Globo - T. 820.311 - Pra:ninas Brasil S.A. Assist. Cond.
N9 531.738 - Dayse - Dambroski -149
Prossiga-se
aubsatuindo
a
classe
Ind. e Com
. (oposição ao tkrmo:
820.343 -zarpei' uolio & Lia. Ltda. - Classe 46.
50 pela 38.
Marca: Super Globo T. 829. .310 - 819.096 - Marca: leoninas).
• 1*". 1 551.754 - Coqueiral - Coquei- 149 560.383- J. 1. Case do Brasil Marca: Super Globo).
Ind. de Óleos Pacaembli 8.4. Copo.
ral 7-mpreeadimentos Agrícolas I.:da. Com. Ind. -- 'Prossiga-Be na classe Precisa Organização Contábil Ltda. sição
ao termo: 813.501 - Par
38 com exclusão doa artigos Indica- (oposição ao te:ano: 808.135 - Nome
- classe 45.
cae.m.b11).
551.7.75 - Ca.-voatif - Soc. Vi- dos pela seção.
Com..:
Pre
cisa
S.A.
.Predial
e
CoServiço de Alimentação da Previnco r. 'Rio Grandense 'Ltda.Cilas'
,
marcial).
a:saia Social (oposição ao banto: 129'
se 119 1.
Oposições
Past:ficio
Amaranta
Ltda.
(oposi•
•
•
•
795.778 - Marca: Café Sapa).
NO 531.801 - Vinicarbon -- Soe. Criava! S.A.. Cana:. Agro1 Ind. (opo- ção ao tenno: 314.524 - Marca: Ama- Fred perry Sportzwear
Limited
rante) .
Vinicola Rio Grandense Ltda. - slçao
(Oposição ao Virmo: 110.1.a01 - Marao t. t15. n01 - marca Krosval). Pargo S.A. Ind. Mobiliária (opta ca:
Casse 4. .
Pa3).
NO 551.803 - So Linha Pro PC - Inpall Ind. rtatlista de Luvas Ltda. sição ao termo n9 809.465 - Marca: CoraPanhia Distribuidora de Vale,Alairnio Dias Ferreira - Classe 30. (oposição ao t. 815.323 - marca Iri- Ferson)4
reg tocuval, Crédito, Finariciamento e
Asberlt Pai).
19 551.839 - Centrigaz
Investimentos (oposição ao termo: ri%
-Mim
Livros
Irradiantes
S.A.
'(opoS.a. - Classe 31.
Terraec Eng. Ind. e Com. Ltda. sição ao termo: 812.051 - Nome 3121.608 - Marca: Rod-wal).
(oposição ao t. 109.985 - marca Coraa • Elisa Editores de Livros Infan- •S.A. Cotonificio Paulista (oposiNo 552.219 - Accent - Helene Cur- Telmec),
tis S.A.
$12.052 -'
tis inds. Inc. - Classe 48.
ção
Com. e Ind. de Rádio e Televisão
T. 812.053 - Marca: Eliza). lisa).ao termo: 814.4179 - Titulo: Nia249 552.226 - Guie R oger -- Ben •Simpson
Ltda.
(oposição
ao
t.
no
Ind. de Tintas e Vernizes RR Lida
-jaminBerCls41.
(oposição ah termo; 119.268 - marca Simpson).
(oponao ao termo: 10.20 Mar- t...o
149 552.231 - Dl3 - Disli Dstrf- 812.498
Lula. York. S.A. Produoa CirúrgiComprem
C.a.
Bras.
de
'Pesca
(opoca:
R).
za de Livres Ltda. - Classe 32.
Nome Com.; Eletro Doméstica )lew
o t. 820.301 - marca Repesca). Obro Fino B.A. Ind.- a Com. (opo- York
No a52.1.'31 Bernitul sição
Ltda.).
São
Paulo
Alpargatas
S.A.
(oposisição
ao
termo:
$10.334
-.
Marta:
B.:: enfiamentos de Minérios Ind. e ção ao t. 819.842 - marca R07). Ouro Fino).
Auto Brasil S.A. (oposição ao terCom. vaia. - Classe 11. •
mo: 811.144 - Marca: Brasilantà).
W2.237 - Bemitul - Bemitul Reemsma, Cigarettenfabáken GMBH Sa.mcil Serviços de Assistência Mé- Let Republicana S.A. (oposição ao
(oposição
ao
t.
811.033
maios
Cendica
Com.
e
Ind.
Ltda.
(oposição
ao
Beneficiamentos de Minérios Ind. e tro Oeste).
810.156 - Marca: XXX).
teimo n°810.922- Marca: AMCI).o termo:
Ocas. Ltda. - Classe 2e.
Cluaraler do Brasil B. A. Ind., e
Ouro Fino S.A. Ind. e Com. (op- Com. (oposição ao térmita: 811.129 No 532.533, - Gille Roger - Daniel
Retificação de Clichê
sição ao tenno: 815.568 - Marca: marca: ~lanada).
OUY laaner - Classe 43.
Editora Abril Ltda. (oposição ao
812.901 ma/ - Cia. quími- 149 500.711 - Tupeças - Turipeças Ouro Fluo).
Chemische Werke Albert (oposição termo 815.917 - Nome: Roda Corá.
ca Rhodia Bras. - Clame 2.
Com.
de
Auto
Peças
Ltda.
Classe
ao tênho: 808.259 - Marca: .Vigan- e Ind. S. A. - T. 820.483 - Exp.
N9 5705.023 Guadalupe - G.' Sil- 11 - cliché publ. em 6-8-63.
de Propaganda: Pontualidade saibre
va as Marinho - Classe 36.
NO 590.874 - Uslinar - Ind. Me- sur).
Con'inental Gummi-Werice Alctien- Rodas).
Álcool e talúrgica letreen Ltda. - Classe 8 - geselischaft
Manda
149 555.104
•
(oposição ao Térmo: Plásticos Réus S. A. (oposição
a0 .
,Aguardante Mandu Ltda. - Classe 1. Clichê pub/. em 7-848.
a07.450 - Marca: °cairá .
N9 557.0:i9 - Cadastro Newpernat- 149 590:881 - Caro - .T. 1. Case Johnson & Jobnson (oposição ao termo: 784.864 -- Marca: Monoblocó).
tompannia Brasileira de („araelraa
do Brasil - Expansão Cadastral de do Brasil Com. Ind. Ltda. - Classe termo: 808.078 - Marca: Sotec)
O Equipamentos Pesados (oposição ao
Publicidade' Ltda. - Classe 32.
Clichê
publ.
em
7-8-83.
•
(oxido* ao termo: 808.151 termo: 820.330- Marca: C. B. C. N9 557.186 - N. -B. - Natan Bar- Ne 592.780 - O Galo Vermelho - --Etoppr
Marca: Lannayana). •
T, 820.331 - Marca: C. B. C. T.
man - Classe 20.
Maurice =as Azar - Classe I a 50 .Perraacel
13.4. Administraçõm e 820.399- Marca: C. B. C. - T. U9
149 557.113 -- Educai - Shical Soc. - .Cliche publ. em 25-8-63.
'Toma (oposição ao termo; 808.195 - 820.328 - Nome Com.: CBC Cia.
Incorporai:lora e Adm. Ltda. -7 CisaMarca: Perna-Gel). Brasileira de Compressores).
m 25.
S.A.' (oposição ao Virmo; 271.418 Serviços" Especializados de ImuniVigorai do
•Ind.
NO 560.613 - Vat -de
e
Com.
Gotthard
Xaesemodel zação
. NOTICIÁRIO
Ltda. (oposição ao termo: .
Costura Brasil S.A. Máquinas
Sinal de P.: Cometa).
- Marca: Imana:ao) .
•
4
Clame 8.
. Editora Abril Ltda. (oposição ao 821.492
.. V.olkswagenwerke Ak lengeseUschaft
°Posições
.
timo: 817.586 - Titulo: Abril Agên- (Oposição
249 56L 421 - Vitonase - Colgate
ao termo: 812.245 - Exp.
cia Brasileira de Representações) •
Palmolive Company - Classe 3.
Ortno Phannaceutical CorOoratiOn Empresa Brasileira' • de Relógios de Propaganda: Volasmoola T. 319
149 583.997 - Casa 24ovaes - Ma- (oposição ao ~o n 9 807.575 - Mar- Hora
811.246- .Exp. de Propaganda: .
S.A. (oposição ao termo filme- Volk.snianiaco)
Imel Saraiva as Cia. Ltda. - Classe ca: Sulmalin). .
,
ro' 813.946 a- Marcar Aecordyne).
•
a (coes ac1i5ls4 da Puna-pariu.
Vinhos de monção Ltda. (oposição .. Publicitaria Paulisat S.A. (ornei- Aço Toraima 8.A. (oposição ao ter.
ao termo n9 813.651 - masca; Mon- rao ao termo; 812.918 - Ma reie Re- Humblo Gil &
ComPanY
149 568.900 - Igasa - agasa 8.4. cão)
a., . 'embolso Paulista - T. 813.732 - ino: 811.187 a---Marca: Diretor).
bup . e Com. - Classe 6.
•
Expediente das Divisões e Sessões
Repsblicado

• NOM

Comercial Deferião

•

,
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(oposição ao termo: 811.058 7.-- Marca:
.
Rodotigre.
Sotto Maior 13.A› 'Tecidos 'e Armarinho (aposição ao termo: 819.711 Marca: Chaiatecier).
811.344 - Marca: "Plat - T. 811.345
. Piat s.p.. (oposição ao termo: n9
b- Marca: PIM).
• Soc'edade Civil Vetor Ltda. (oposição ao termo n9 811.082 - Insignia:
Vetor)
J. B. Dias Cia. Ltda. (oposieão
Ito termo: 811.525 - Marca: Jon:zinho):
* Mayer Inc. (oposi• Metro-Ooldwin-ção ao termo: 818.584 - Marca:
Verve).
Tuaan Limited (oposição ao ter,
ma; 811.820 - Marca: Tupati.)..

Armações de Aço Probel S.A. (oP»
sição ao termo: 738.922 'Solvabel T. 738.923 - Marca: Bektobel).
Casas da Banha Com. aand. S.A.
(oposição ao Urino: 621.437 - Marca: Cristal r- T. 643.318 - Marca.
Veloso).
Pedro Pernandes de Oliveira (opa
sição ao termo: 778.153 - Marca:
Freitas);
São Paulo Alpargatas S.A. (oposição ao termo: 817 403 - Marca: Microduro - T. 816.223 - Marca: :Co.
cbilo T. 817.574 - Marca: Microduro Amazonas)`.
ABC Rádio e • Telévisão B.A. topo
alça° ui termo: 820.330 - Marca.
CBC)
São Paulo Alpargatas S.A. (oposi
ção ao termo: 817.573 - Marra: &tieroduro Amaspnas). .

Janeiro tP
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ABO Rádio e Telerisão 8,A, topo- Pedro Lomeu Charles (opos.ç5o ao
o`o armo: 819.920 .„,„ marco. termo: 81 1 039 - Marca: Iro-ROxo.
T. 818.135 - Marca: Ipe-Rozo
ABI).
Albarus S.A. Ind. e Com. (oposi- 1'. 817.27% - Marca: Ipe-Roao - Tal
ção ao termo: 817.878 - Marca: M- 817.278 - Merca: Ipe-Roso).
Ivo Strtda de Oliveira (o posição ao
bar).
Companhia Metropolitana de Cons- termo: 817.781 - Marca: Dupal).
truções (oposição ao termo: 819.889
Comam S.A. Máquinas e Veiculai,
Metropolitana)
(oPostção
S'nalco Aktiengeselischaft (oposi- Cm:asa). termo: 812.826 - Marcai.
•
ção ao termo: 811.477 - Marca: Li-.
Padaria Nova Zelândia Ltda. (opa
monka.
Perfümes Cot), B.A.B. (oposição sição ao té-mo: 803.490 - Marcaa
ao termo: 811.752 - Marca: Erable- Nova Zelândia).
matica).
• Soma Companhia de Crédito Finan..
Volkswagenwerke Aktiengesellschaft amento e Investimentos (Oposição ui
o: 814.190 -- Marca: Somar
(oposição ao termo: 811.571 - Sinal
T. 816.621- Marca: Soma).
de Propaganda: Tiger).
American Radiator 5 Standard Ela- Omega Louis Brandt Pfere S.A*
nitary. Corporation (oposição ao ter- (oposição ao teirrno: 818.199 --- NOMeN
mo: 811.417.- Marca: Triunfo Ideal). Tecidos Ornega B.A.).
•
siao

----•••n••n••••••

ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS
DO

ESTADO DA GUÁNABARA
DIVULGAÇÃO 983 \ Preço: NCr$ 0130
Ã VENDA.
Na Guanabara

•

Seç'ão de vendas: AV. Rodrigues Alves, I)
'Agéncia 1: Ministério. da Fazenda
Em Brasilia
Na Sede do DIN
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal

nn•••n••••••••~11.11111~~~
•

coniack

DIVULGAÇÃO N' 1.00i
Pino NCr$
.

•

•
Ing•••••••n•••n••••••••••••••••••n•••••111~~~~ ••11

pnralc..6. •
•

À Veadas

Na Guanabara
Agéiseks 11 Ministério da Fazenda
Seção de Venda* Av. Rodrisues Alves. 1
Xtende-ass a pedidos pelo Serviço de geembedea Poetai
Bin Brasília ' •
.• ' Na sede do.Dn'ti
~saSisaissasseffillaillinear
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MARCAS DEPOSITADAS

11

Publioaçao feita de acOrdo com -0 'art. 109 e •seus parágrafos do Código da Propriedade Industrial
• TERMOS DEPOSITADOS
FM 841-1987
N9 831.498
' C -O • 1 110IM
R

mente preparados para tirar manchas, pomadas Fixa dar e conservar
o. brilho, sabão, saponézeas, tinta
para lustrar e polir, removedores,
estearina e vela
N9 • 8-ii.491

N9

831:502

PskragutbacA.
Requerente: Fe:rtiquímica, Comercial
Ltda.
' Estabelecido em: São Paulo
Classe: 2
Artigos Adubos,baraticidas. 7arraPa-

20

831.500

ARTJUNCO
DO NORDESTE

Indústria Brasileira
:11,1UL-ias Qujillieas • SEIRANÁRIO' DAS
Piighn Ltda.
Reqterente: Artjunco do Nordeste
CORCORRENCIAS .PriE.LICAS
Estatauecido. São Paulo
Ltda,
4 'lasse 28
ticidas, desinfetantes, dettnuadores,
• Local: Pe'nrambucto
Anegus , Tinta
fertilizantes do solo, fungicidas, forClasse; 40 •
Requerente Fuad Massad &Ruh' micidas, germicidas, .herbicidas, In- Artigos: Móveis de metal, vidro ou
Ns. 831.490-495
seticidaas,
microbicidas,
óleos
para
Estabelecido em: São Paulo
madeira, estofados ou não. Colchões,
fins veterinários, redigidas, remédios, travesseiros e acolóhoados para
Classe: 32
sabão
desinfetantes,
vacinas
e
Artigos: Semanal-los (publicações
móveis.
A D'Iklit A C
unguentos
• Impressas) •
N9 831.507
Indlintria Braelleink
N9 831.503
N9 831.498

Reau..a.ata: Fademac — Fábrica de
Materiais de Construção S.A.
EDITORA BRASILEIRA
Local: São Paulo
DD DESENVOLVIMENTO
Classe: 1
Artigos: Absorventes, adesivos químiali Paulo—Capital cos, amaeiantes, emolientes, einulsionantes, mastigue betuminosos, produtos químicos adesivos para concre- Requerente: Puad Idassad, Zorub
to, produtos químicos inspermeaailiEstgbelecido 'em: São Paulo
santas e producos químicos para preClasse: 32
servação de tintas e argamassas, prore)
831.499
dutos químicos usados nos revestimentos plastificados, removedores, se
cantes e colas para fins industriais
Requerente: Linográfica reabra
Classe: 4
Artigos: Alcatrão, argila, breu, caoEstabelecido em: São Paulo
lha, cola animal e vegetal em bruto
Classe: 32
ou parcialmente preparadas, gomas
• Artigos: Suplemento
em baito ou parcialmente preparaela, cera natural, fibras de nylon,
•
1/9 831.504
•
plástico t de borracha, latex, extratos oleosos, lacas, pedras em bruto
ou parcialmente tiabalhadas, óleos
em bruto ou parcialmente prepara-JORNAL L quraninos
dos, LE,Sinas vegetais, resinas naturais, abrasivos em bruto, seivas e
Requerente: Linográfica EclitOra
xistos •
Ltda.
Classe: 18
tEstabelecido em: São Paulo
Artigos: Argranassas, blocos de ciClasse: 32
mento, cai, chapas isolantes, caibros,
Artigos: Jornal
ca ZR:3 d'água; janelas, estruturai me- Requerente: Produtos Alimentício
tatus para construções, ladrilhos,
Nacionais S.A.
N9 831.505
mascas para revestimentos de pareEstabelecido em: São Paulo
des. papel para,forrar casa, pisos, tiClasse: 41
•
jolos, telhas, portas, tanques de ci- Artigos: Cigarrinhos de chocolate
L 2 .13 A 2, I
mento, vite6s, vigamentos, venezianas
ao leite
e tintai para construções não incluíIndústria
Brael1e3.114
N9 831.500
das em outras classes
Classe: 28
Ari'gos: Colas, pastas adesivas, resiRequerente: Produtos Alimentícios
nas sintéticas, tintas sintéticas e tinIrmãos Bernarde Ltda. tas compostas.-blásticos em lâminas e
Estabelecido em: São Paulo
em chapas, isolantes plásticos, piasClasse: 41
•
tificantes, verni:es, esmaltes, embaArtigos: Arroz, café, fubá e farinha
lagens plásticas, guarnições de mateN9 831.508
rial plástico para utensílios e doia:
tos, tubos de plástico, malas, Plástico para coberturas, conexões de plásticos, baldes e vasilhames
Classe: 31
Artigos: Anéis de vedação para jun- Requerente: • Produtos Alimentício
ções, bolas para válvulas, massas
Nacionais S.A.
para calafetar, canaletas, mangueiEstabelecido em: SM Paulo
as, rõlhas, tampas, válvulas de veClasse: 41
dação, colas para vedação, betume
Artigos: Chocolatepara vidraceiro, buchas, lonas, fitilhos, barbantes, cordas, bujões, masN7 831.501
sas para calafetar e para vedação,
barracas de campanha e correias de
0EV R Ã. p O 14
transmissão.
Industria
BraSi1ejra
Classe: 48
Artigos: Abrasivos para polir, cêras e Requerente Cyanamid Química do
pastas rara conservar, lustrar e po• Brasil Ltda.
%argentes, esponjas de aço para
1
Estabelecido em: Guanaineia
polir, monjas quimicamente prepa•
Classe: 3
radas para polir, goma para lavan- Artigos: •Preparação
' entral Lotérica Ltda.
de viten:1:- mi- Requerente: C
deri, graxa, lixívia, lixa, massas para
Local: DP.
" rittri-1
isar, para lustrar e para polir, parai, vitaminas, suplemente,
Classe: 49 — Título
,•
jeara lustrar; panos aulmires- tivos- e suplementos • vitamniCug

-410'1:0

tL

Requerente: Albarus, S.A. — inetstria e Comércio
Local: RGS.
• Classe:, 50 •
Ramo de atividade: Venda de pela;
para veículos e automotores e im
portação e materiais afirke
—N9 831:509

*
\,C1 \\?,

\\.
•..
.
et

Requerente: Centrai Lotórica Ltda. .
•
Local: •DF,
Classe: 49
Titulo
N9 831.510

Joalheria Ouro Fino
Requerente: Manoel Caldas
' Menezes •
Classe:
8, 13 á.l?Tr--,
•

N9 831.511
Papelaria e Livraria Pileito,
Carimbos - Tipooratia e Chaveiro
Requerente: Gustavo de 13ittenconre
• Amarante
Local: DP
• Classes: 13 e 38 — Titulo

Locai: DF
N9 831.512

Sulinos
Trichistría.,, Brasileira

Requerente: Charutos Batinas Ltda.
Local: RGS.
'

•
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Classe: 44
Artigos: Tabacos manufaturados ou
alo. Artigos para fumantes a saber:
Acendedores de cigarros, boquilha
para charuto ou cigarro, ~boa
carteiras de cormro ou metal. para
cigarro, charuto, fumo ou rapé, chieruteiraa, charutos, cigarreiras, aigarrilhos, cigarros, cinzeiros, cortadores de ponta de charuto, eacaliptol, preparado para cigarros; eiva*
para fumar, filtros para piteiras,
folhas de fumo, fosforeira, Uma, isquatros, mentol preparado para cigarro, papelinho oortad.o e preparado para cigarro, 'palha Para cigarros, piteiras, porta-charutos, pertacigarros, porta-fumo, - porta-rapé,
tabaqueiras, tabaco manufaturado ou
não a tubos de cachimbar ou .capé
Nv 831.513

I

ORB
•,

Indústria Brasileira
Requerente:- Organização Brasileira,
dê Engenharia Ltda. — "OUSE"
Local:, MG.
Classe: 18
Artigos: Materiais para construções
1 areia,
e decorações, a saber: arg1.11,
argamassa, azulejos; batentes, balaustre, blocos de concreto, de argila
'a de mármore; calhas, canoa cal,
chapas Isolantes, caibros, c delfins,
chapas para cobertura, cinseuto, cimento refrataria, colunas, conexões
para canalização, era; dormentes;
•edificações prémoldadas, estuque, estacas, esquadrias; loisas, Idinas de
flandres para telhados; Osso, grades, janelas; ladrilhos, lajes, lajeotas, lajedos, lamelas de 'Inata?, lambris, uvas de junção: ? madeiras para
construções, material' isolante contra frio e calor, Manilhas, mosaicoà;
parquete*, placai; par aparrnentação,
pedreguhos, peças ornamentais de
cimento ou gesso para testas e paredes, portas, portão, papel para forrar casas e paredes, pisoo, produto.;
de base asfáltica, produtos paar tornar ImPermeabilleantes as argamassas de cimento e cal hidraulica. palras, paralelepípedos, poços tubulares; reservatórios, ripas e rodapés;
sifões, soleiras para portas, tintas
(para paredes e muros), tanques e
caixas d'água, tacos, telhas, tijolos,
tijolos refratários, tubos, • tubos de
ventilação; vigas, vigamenk vergaes
lhem, venezianas e

01.-,RIO OFICIAL (Seção III).
Classe: 22.
Artigos:
Ciinhanni em fio ou em 11•
U&-estambre de seda fru de 119 tios
de algodão,
juta,
o,
linh plástico,
rayon, seda natural para tecelacera ou uso comuna, juta em fio
ou em linha, lã torcida, linhas em
meadas ou novelos, linhas brilhantes,
linhas para bordar, •para costura, orocriet ou tricotagen, linhas eni meadas ou novenss, babas brilhantes, linhas para bordar, para costura, mocha& ou tricotagem, linhas em "das ou novelos, retroses.
N's 831.591 .

N 9831.584
SALXO DA MOD.&

Ammi:- Requerente: Eros Indústria e Comércio de Tecidos S. A„
Estabelecida: São Paulo
Classe: 23 — 36
Frase, de propaganda

N'831.585,

'MO

Ind. Mrasileira:,
Requerente: Indústria a Comerão
, de %talem Leão Ltda,
Estabelecida: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Calçados de plástico para ho„mens, senhoras e crianças
N9 831.588

v.
RIM
Ind. Brasileira

,

•
Requerente: Rigel Eletrônica, Indústria e Comércio Ltda.
Local: São Paulo.
Classe:8._
ArtigOs: Alto-falantes, amplificadores,
aparelhos de som, aparelhos de televisão, pick-uns, rádios e vitrolas.

Ne 831.56'7

-

DROGL BANCARIA

Ind. Brasileira;

,

Requerente: Farmácia DrOga-Bancâria Ltda.
Locar: São Paulo.
Classe: 3.
Artigos: Substancias, produto; e pra
parações quimicas para 13=cia
nsarlaa
na medicina ou na
•

N9

831.58i

'DROGA-RORTENCIO
Ind. Rwasileiri

oleiro de

- 423

831.54n

•

'POLY-CREMP

.•,Araniedali

Requerente: Indústria Tértil Univac.;
sai S.A.
Local: ao Paulo.
Classe: 22.
-Artigos: ~amo em fio ou em linha,
estambre de seda ou de lã, fios de
godão, juta, lã, linho, plástico, rani,
rayon, seda natural para tecelagem ou
ano comum, juta em fio ou em linha,
lã torcida, Unhas em meadas ou novelos, linhas brilhantes, linhar: pára
•Ind t_
USgMleira:
bordar, Para costura, crochet ou tri•
cotagetn, linhas em meadas ou nove-,
/
los, retroses.
Requerente: Indústria Testei UniverN9 831.596
S..P..
Local: São Paulo.
Clame: 22.
Artigos: CAishamo em fio ou em liIna. _rasileira
nha, estambre de seda ou de lã, fios
de algodão, juta, lã, linho,'plástico,
ramal, rayon, seda natural para tecelagem ou uso comum, juta em fio ou Requerente: K-Tire, Refrigerantes
em lmha, lã, torcida, linhas cri' mea•
Limitada.
das ou novelos, linhas brilhantes, liLocal: São Paulo,
alias para bordar, para costura, croClasse: 4$.
chet ou tricolsgen, linhas em mea- Artigos: Aguas
gasosas e minereis, ar•
das ou 1109e106, ..TetrOZeS.
tificials ou não, água tônicas, bebidas
efervescentes
sem álcool, caldo dr
N9 831.582'
cana, guaranás, laranjadas, limonadas, refrescos, sodas .limonadas, xaropes para refrescos, refrigerantes, au•
POLINEL
coe de frutas para bebidas. .
Ind. Brasileira
Ns 831.591
Requerente: Indústria Têxtil Universal S.A.
Local: São Paulo.
-Classe: 22.
Artigos: Cânhamo em fio ou em linua, estambre de sécia ou, de lã, fios
de algodão, juta, lã, linho, plástico,
rayon, seda natural para tecelagem ou uso comum, juta em fio ou
em linha, lã torcida, linhas em meadas ou florejas, linhas brilhantes, lialma psza 'bordar, para costura, crochet ou tricotagem, linhas em meadas
ou novelos,' retroses.
Er 831.583

AVICRON
Ind. Brasileira

r
'Reque ente: Farmácia Droga-liortèg
cal Ltda. Local: São Paulo.
Requerente: Indústria Testa .IniverClasse: 3.
sal 0.A.
Artigos: Substancias, produtos e pre- TERMOS DEPOSITADOS
Local: São Paulo.
parações quimicas para serem usadas
EM 9-11-67
na medicina ou na farmácia.
Classe: 23.
N'831.582
Artigos: Algodão, belbutina em Peças,
}Ir 83l.58.
cambraia de linho, casimiras, crepe,
cretone em peças, damasco rle algoREM-CASO”
dão em peças, flanelas, fustão, gazes,
a20
2LC)
jersey, lã em peças, musseInd.. . Bras i,leirai - gorgorão,
cRISTOVIO
lina, organdi, percal, ralou, sarja, sêInd. Brasileira
das em Peças, Batias, linho em peças.
kir 831.584
Requerente: Indústria e Comércio de
Doces 'Bem Casado" Ltda.
Requerente: Perrella Santos Ltda.
Local: São Paulo.
Estabelecida; São Paulo,Ind.
Classe: 41.
Classe: 50
Açúcar, balas, biscoitos, boAtividade: Serviços de auto-socorro e Artigos:
los,
bombons,
café,
caramelos,
chocoguinchos para automõveii e caminhões late, compotas, confeitos, doces, fruIndústria Têxtil Untartas; geléias, pães doces, Praline& Pu- Requerente:
•
sal S.A.
-14* 831.583
dins; sorvetes', sucos de frutas, torrões.
Local: São Paulo.
Olasse: 22.
N9 831.&O
Artigos: Cenha:;ci em fio cá em Uriba, estarabre de seda ou de lã, rios
g
Ird'hYGPrsileira
de algodão, juta, lã, linho, plástico,
UNITAN
rami, rayon, eada natural para teceIfld Bilet
lagem ou uso comum, juta era tio ou
Requerente )ose Maria Rodrigues
em linha, lã torcida; linhas em. moaEstabelecido: São Nulo
das ou novelos. Unhai; brilhantes,
Classe: 36
Raauerente: Indústria Têxtil Unirem- ribas para bordar. Para matara. oroArtigos: Artigos de vestuário eia geral
rhe‘ 0'.1 1 is , tagem, linhas em meadas
sal S.A:
ou novelos, retruca,
.para homens, senhoras e crianças
'Local: São Pau'o.

Jirasileira

SEDAION
,1510/.
•

Requerente: Indústria Têxtil Unirem.
sal S.A.
Local: S. Paulo.
Cisem: 22.
Artigos:- Ganham° em fio ou em 11.
riba, estambre de seda ou de lã, fios
rayon, seda natural para temiam
de algodão, juta, lit; linho, plástico,
gens ou uso comum, juta em-fio ou em
linha, lã torcida, linhas em' meadas
ou novel" linhas brilhantes, linhtuA
para, bordar, para costura, meebet ou
tricotageSs, Unhas em meadas ou non
velos, refizeres.
N 831.59ê
-;

SANITIZED
lnd. Brasileim

Requerente: Sanitlzed Indústria
Comércio Ltda.
Local: São Paulo.
Classe; 1.
Artigos: Ácidos em gerel, al000la,
água raz, • a:non/azo, anticorrosivos
qulinicos, arsénico, carbonatos em gr

ral, cloretos em geral, corantes, dissolventes, esmaltes químicos, fenol
laca,, corantes e descorardes, verniz
—.—

quimicos.

831.580

Nu

INSTITUTO PAULIS •
TA DE ENSINO Ur=
PERIOR TECNOLo
GICO - IFEST
je SI:to Pau10-•
Requerente: Luzirmo de Paula Car
valera.
Local: São Paulo
aasse: 33 e 58.
aludo tiø eatabeledimenblatç

•
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1,19 931,607
I jogo& de damas, dados, dominó e xadrez, linhas de pesca, mobilias de
brinquedo, patins, peças de xadrez,
pertences de bilhar, pianos de brinGLASS—KAR
SABARA
'
quedo, roletas, taboleiros de damas,
Ind. Bras fiaria, tacos
de bilhar, tentas de jogo e vias
Tildo
Brasil
eira
térreas de brinquedo.
Requerente: 13-abaril Automóveis'Lida
N9 831.603
Plásticos
ReRequerente: Glass-Kar
Local: SI i Paulo
forçados Ltda.
Classe 21
Local: São Paulo.
Artigos: Automóveis
, NASCIMENTO
Classe: 14.
119 831.608
Artigos: Lã de vidro.
Inddetria Brás:leira
1 9 01.601

19 831.000

PUBLI'SPORT
Ind. 'Bradileira
Requerente: Wilton Magalhães.

Local: São Paulo.
Classe: 32.
• Artigos: Edições im-essas, livros impressos, publicações impressas, Órgãos
• de publicidade obras cultu:ais. a literárias, álbuns para coleções, catálogos, blocos, talões, folhetos.
N9 831.602

Requerente: Confecções de Cortinas
Nascimento Ltda.
. • Local: São Paulo
Classe 34

Artigos: Tapetes, cortinas e panas
para assoalhos e paredes, a saber:
tapetes e cortinas
N9 831.604

DIÁRIO DE GUERRA
Ind. Brasileira

•

—

WIEN&

rua, manteigueiras, inettagee, Palitei*
rua, Pires, Peies, Pratas, queijeiras, as.
ladeiras, saleiro', talhas,'talheres, tia
jelaa traaseasaa, urinóis, vasilhamea

vasilhas, vasos e idearas
N9 831.613
.•
DIPLOMATA
1 - Mgf jkmalleira

nn••••••n

BRASIL

Requerente: M. A. Patatas

Ind. 'Brasileira

Local: São Paulo
_ „Classe 48

Artigos: AbsorVentes de uso em toucador, acetona, afastadores de peles
das unhas, afladores de lâminas, de
barbear, afiadores de navalhas, aguas
de alfazema, águas de beleza, águas
de colónia, águas, de lavanda, águas
de quina, água de rosas, águas perSAN PROJETOS-. fumadas,
allsadores de cabelo, almoEQUIPAMENTOS —
de cheiro, amido perfuma..
Cmal:MICOS ITDA tadinhas
do, amônias perfumada, arminho&
para pó de arroz, baton, brilhantina,
carmin, Ora depilatória, cosméticos,'
Requerente: Fabian Projetos e Equi- grayon para maquilagem, cremas para
pamentos Hidráulicos Ltda,
massagens, cremes para pele, ateirós,
Local: São Paulo
cilicia postiços, corantes para cabelo,
• corantes para pele, dexttrifriclos, deNome de Empresa
sodorantes,
esmaltes para unhas, es19 831.610
sências perfumadas, fixadores para
cabelo, lapis para barba, bigode e cílios, limas para unhas, lixas para
unhas, óleos para banho de mar, óleos
para cabelo, pastas dentrifricias, pastas de barbear, perfumes, pentes, pinicas, pincéis para a barba, pó de arroz, pompons para pó de arroz rougea
anões para a barba, sabonetes perfumadas, sais perfumados, secador de
• jORDANS
cabelo, talco, tintura para cabelo,
unhas postiças, vernizes para unha
INDUSTRIA BRASILEIRA
N9 831.614
Requerente: Cadeiras Brasil Lia.
Local: São Paulo
-•
Classe 40
Artigos: Cadeiras
119 831,609

Requerente: Gráfica Editara Penteado
Limitada
Local: São Paulo
Classe 32
Artigos: jornais, revistas, livros, esPefeu's Eoutique Ltda. tórias
em quadrinhos, albuns para fiLocal: São Paulo
gurinhas, almanaques, publicações imClasse 13
pressas em geral
Artigos: Joalheria e argos de lactais
N9.831.605
preciosos, semi-preciosos e MUS Imitações, usados como adornos e não incluidos em outras classes, a saber:
anéis, alianças, alfinetes, braçadeiras,
-nreenctra
argolas para pulso, broches, braceletes,
• balanganda33s, botões de punho e colarinho, berloques; brincos, colares,• correntes, camafeus, cordões, emblemas, Requerente &secai S.A. Comércio e
de sociedade,, emblemas com alfinetes,
e Importação
engasteq, 'fechos de co_ares, filigranas,
Local: Sito Paulo
fivelas, figas, jóias, in.s.dalhas, pulseiClasse 8
' zas, dendentes, placas e presilhas da Artigos: ano-falantes,
ampliadores,
gravatas e acarinho
aparelhos cinematográficos, aparelhos Requerente: Jordan& S. A. PlanejaClasse
' 36
•mento Gráfico Visual
de fotografias, aparelhos de som, apaArtigos: Blusas, bonés, boinas, blusões relhos
Local: São Paulo
fotogrametricos,
aparelhos
fopara espotte e campo calçados, cal•
Classe 32
apatográficos,
aparelhos
projetores,
ças, coletes, casacos, 'camisas, cami- relhos sonoros, binóculos, ~aras de Artigos: Almanaques, catálogos, folhesetas, cuecas, chapéus, cintos, calções,
inipressos, jornais, livros, peças
de televisão, filma- tos
capas, capotes, calças para senhoras e cinema, câmaras
cinemabograticas, programas de rárevelados,
tocalizadores
dores,
filmes,
meninas, calções de banho, camisolas,
publicações impressas,
câmaras, fonografos, fotometroa, dio e televisão,
, combinações, eacheools, carapuças, para
revistas e Borlista
hectograf
os,
fotoscópios,
gravadores,
gravatas, gorros, ligas, lenços, -lenço.,
os, intercomunicadores, len- .
19 831.811
•
para, cabeça, luvas, melas, manteaux, helloglaf
tes, magnetografos, manómetros, me/ =Rota, pijamas, paia ir porta-seios, didores
de diattuacia, medidores grapulowers, roupões cie beilho, robe de
objetivas foto- chambre, saias, sharts, swatlers, sobre- duados, microacópi0s,
R O T. R O C O
gráficas, oxiladores, projetores cineMos, vestidos e tailleurs.
•
de
Imagens,
matográficos,
projetou&
Classe 48
IndUstria Brasileira
registradores de tempos, de
Artigos: Perfumaria e artigos de tou- refletores,
cador, a saber: batons, brilhantinas, velocidade, registro de luz, telescópios,
vibradores.
águas perfumadas, aparelhos para barRequerente: Viguadaa Navickas
bear, éabeleiraS Porti Ces cilindros Para
N9 831.600
Local: São Paulo
enrolar cabelos crayons curvaclores de
Artigos: Artigos da classe e
cílios cremes para a pele cristais e sais
pabnente embalagens de
perfumados depilatórios dentrificlos
Classe 38
em pasta pó ou liquido essências aro'Ind."551/4asilelra
máticas escilvas para os cabelos, para
N9-11si.en
os dentes, e para roupa, esponjas para
banho esmaltes para unhas, esponjas
e arminhos para pó de arroz e rouge, Requerente eosecal IS.A. Comércio e
MAlgtaleira
e Importação
extratos, gramPós de enrolar cabelos,
Local:
São
Paulo
geléias perfumadas, limas e lixas para
•
Classe 8
unhas, loções, líquidos e pastas para
limpeza e conservação dos cabelosapa- Artigos: alto-falantes, ampliadores,
vvalbas, óleos essenciais, papel empoa- aparelhos cinematográficos, aparelhos Requerente: Pariamplast Indústria e
. Comércio Ltda.
do, pós de arroz, rèdes para o cabelo, de fotografias, aparelhos de som, apaLocal: São Paulo
ranges, sacheis, sabões perfumados, relhos fotogrametricos, aparelhas foem pó, pasta, líquidos ou sólidos, sa- tográficos, aparelhos projetores, apaClasse 28
•
bonetes, talcos, tesouras para cabelos relhos sonoros, binóculos, câmaras de
• unhai t tinturas para os cabelos e cinema, câmaras de televisão, filma- Artigos: açucareiros, aparelhos para
dores, filmes, revelados, focalizadores água, aparelhos para café, aparemos
cílios.
para câmaras, fonografos, tateai:tetro": para chá, aparelhos para, jantar, a4:0Classe 49
Artigos: Jogos de tdda espécie, bre'- fotoscópios, gravadores, hectografos, relhos pra refrescos, aros Para óculos
) suados e passatempos, petrechos e ar- heliograf os, intercomunicadores, leu.. e para guardanapos, bacias, baldes,
tigos para fins exclusivamente des.. tas, magnetogzaf os, manómetros, me- bandejas, banheiras„ bzrbatanas, para
Iportivos, a saber: álbuns impressos didores de distância, medidores gra- camisas, bebedouros, biscoiteiras, bomvara recortar e anisar; brinquedos, duados, microscópios, obf.etivas foto- bonieres, bules, caoides, cálices, caboralhos de cartas, bilhares, bonecas, -gráficas, oxiladores, -projetor% cine- necas canudinhos, centro de mesa,
bolas com câmaras de ar, canas de matográficos, projetores de ima:rens, cestas, colheres, compoteiraa, confeicartões impressos para recor- refletores, registradores de tempos, de teiras, copos, descansos para talheres
esguichos, esponjas -de plastispuma,
Lese:9 ~st, casinha• de brinquedo, Velocidade, registro de luz, telescópios, tacas,
jarras, jarros, leiteiras, ilcore1.
vibradores.
alsoaallaCma havainentals da brinquedo,

PEP EU I S
Indústria Brasileira

.lialleir0 co115t1:1

AMIZADE 1
1

IND, BRASILEIRA
n

Requerente: Granja Anotada Ltda. r
1~11: São Paulo
Classe 19 Artigos: aves e ovos
N 9 831.615

/

-

"10 ritnIDO DO RA'%
'I•ZI.
Braálleirtí
Requerente: Ao Mundo

mitada

• .•

do Raviou Li-

Local: São Paulo
Classe 41 Artigos: Pimentões e beringelas recheadas, batatas fritas, maioneses, rizotos, laaanhaa, macarronada, Pizzas.
saladas, saladas diversas, feijoadas,
rroz, feijão, arroz de braga, bife a
cavalo, bife a raPaneza, bife a' por.
tuguesa, raviola.gnochhi e churrascos.
N9 831.616
" PANAR OL
Ind . Brzsi1eira

Requerente: Planara] Rolamentos Ltdi
Local: São Paulo
Classe 6 •
Artigos: Rolamentos

•

dexta-feira 19

-

OIAR1O OFICIAL (Seção IN)

Classe: 38
Artigos: Anáguas, aventais, blusas,
blusões, calças, calcinhas, botas, caíche-cols, camisetas, camisolas, casacos, ceroulas, combinações, echarpes,
lenços cuecas, realistas, meias,
soutiens e Vestidos
N9 831.623
Requerente: Confecções Moderna Limitada
Local: São Pa
ulo
• .ARTES GRÁFICAS«,
Classe 38
S DIG URANÇ A LTDA. ".,
Artigo,: Anáguas, aventais, blusas,
blusk s, botas, cache-cols, calças, cal- Requerente: Artes Gráficas Segurança
cinhas, casimetas, camisolas, ceroulas,
Limitada
casacos, combinações, echarpcs, lenços,
Local: São Paulo
cuecas, maillots, meias, soutiens e
Nome -Comercial ,
vestidos
IsT9 831.624
N9 831. 618

moca, féculas alimentadas, farinhas
de tzigo, fubás, massas alimenticiag,
macarrão e legumes em conserva ij
2
N9 831.638,

N9 831.629

2I9 831.817

Ii

Janeiro de 1969 425

••-•••

IffliSPEARI
PESCA "MARVEL

s

Requerente: Ismael Oliveira Lima - - seseWs,"'"
Local: São Paulo
's
Classe: 49
Título
Requerente: Nelson do Carmo
Local: São Paulo
N9 831.630
Classe: 50
. Artigos: Serviços de Vendas em
Supermercado
"LUZTE—iiZSTAIA..
N9 831.837
COES ELETRICAS

PRÉ FABRICADAS °

PgeRheuira

CELPLAST
'Jrnd. Brasileira .

Requerente: Jean Jubert Cachadur
Tachian
Local: São Paulo
414~rente: Destra Comércio • InClasse: 33
Título
dústria Ltda.
Requerente: Celplast Indúst-ria, de
Plásticos Ltda,
Local; São Paulo
`
N9
831.631
Local: São- Paulo
Mame 21
Classe: 28
=c: Alavanca de cambio, amores de veículos, aros para Veí- Aritgos: Açucareiros, bacias, baldes,
culos, breques, calotas, cimeiras de ar bandejas, bombonieres, bules, cabides,
"CONFECÇOES CROME

Veiculas, carrocerias, carros re- centro de mesa cestos, competiras,
es e suas partes integrantes, di- confeiteiras, cepos, sepalhadores de
reções de veículos, eixos de veículos, água, espremedores, estojos, fruteiras,
garrafas, jarras, licoretros,
engates de veículos, dragas, estribos
mantegueirsa
de veículos, freios de velculos,,,guidões
de veiados, molas de veículos, para119 831.625
ishoqUes de veculos, pare,-lamas de
•
. veículos, rodas de veículos
" REPARO"
N9 831.619

al

'EQUIPARE n
Ind., 33rasilgtra

Erasileira
-

—TET "

Requerente: Nelson do Carmo
Local: São Paulo
é
Classe: 50
Artigos: Serviços de 'Vendas em
Supermercado
N9,831.638
" CEMI "
Ind. Brasileira

B....-”erente: Monsen Y. Chamr
Local: 13ão Paulo
Cisem: 38
Título
1I9 831.632

Requerente: Cem! Comercial Blefas:
Mecânica e Industrial Ltda. /.
Local: São Paulo
Classe: 80
Artigos: Consertos de Motores e de

"FLORIDA OURO °
Ind. Brasileira

Requerente: Refere -Z. Engenharia
• Máquinas Industriais
de Ar Condicionado "Ltda.
N9 a.71i- Aqér"-----n
•
•
Local: São Paulo
Requerente: Panificadora Florida
•Classe:
8
Ouro
Ltda
.
Requerente: Equipare Auto Acessórios Artigos: ' Ventiladores, aparelhos de
Local: São Paulo
. Limitada
ar refrigerado, aquecedores, exaustor,
Classe: 41
Local: São Paulo condensadores,
,
segistradores
de
ar,
Artigos: pão e Bóias
Classe 21
•
aparelhos de ar condicionados
Artigos: Alavanca, de' Cambio, amorN9 831.623
N 9 831.626
tecedoras de veículos, aros para veículos, breques, calotas, câmaras de ar
ti SOTICAP
para veiculas, carrocerias, carros re.mrasileira
"'NOVA
ARQUITETT1
boques e suas partes integrantes, di•
RA.
Requerente: Casa Bernardo
reções de veiculos, eixos de veículos,
• Local: São Paulo
engates, de veículos, dragas, estribos
, Classes: 2, 5 e 33
Requerente; Soticap — Sociedade
de veículos, freios de veículos, guidões
Sinal
Téeolsa Industrial e Comerdlal de
de veículos, molas de veículos, paraNova
Arquitetura
Requerente:
Auto Peças -Ltda.
brisas de veculos, pára-choques de
NP
831.640
Ltda.
Ei/C
•
Local: são Paulo
veivulos, para-lamas de veiculas ei te• Local: São Paulo
, das de veículos
Classe: 21
Classe: 33
Artigos: Alavanca de câmbio, amor- ' FACULDADE PAUL§
Título'
N9 831.620
tecedores
de
veleulos aros para veí•
.
N9 831.627
TA DE PTREITO "-Ã é,
culos breques calotas câmaras de ar
n ó0PLANT Ri n
para veiculas, ,carrocarias, carros reboques e suas partes Integrantes, diInd. zrasIIelra
reções de veículos, driegas 'eixos de Requerente: Fundação São ?aleite
Local: São Paulo'
"OS MONGES °
Veiculos engates-de veículos,-estribos
Requerente: Cupiancei — ConstrutoCasse: 33 Título
de veículos, • molas de veículos, páraInd. Brasileira
ra Terrapienagem e Motel nara
choques de veículos, pára-lamas de
Turismo S.A.
• 1(9. 331.641
veículos, rodas de veiculas
Local: E:lo Paulo
N9 831.634
Classe: 50
marta mugenioSismarohl
Artigos: .Construções e terraplena- Requerente:
l'PACULDADE mpAuraW
Local:
São
Paulo
gem; turismo e serviços de mote]
TANA DE DIREITO
- - -•
Classe: 32
"ERYENTEX CONFEC
N9 841.621

" AMAUTO °'
Ind. Brasileira

Artigos: Em conjunto vocal e música
1-19-831.628

0 ZE DE FREITAS E
Requerente: .Amau to Automóveis
DORVANA"
Limitada
Ind. Brasileira:
Lcoll: São Paulo
Classe: 21
Artigos: Automóveis
N9831.822
Reque.rente: José Maria de Celta

•Local: São Paulo
Classe: 32Artigos:
Almanaques,
boleInd. Brasileira f tins; beltins impressos,agendas,
folhetos. jornais" livros, peças cinf te^.4ográlAcas,
Requerente: Boutique bati Remo pec. q teetrals p rogrImes de telev'são,
Limitada
SUplent^ntes juvri o* e i l e .q trados, proLocal: São Paulo
grr mas rad'or..Sn'cos e reyleas
SAN REMO

99Es r.

•
Requerente: Fundação São Pauicii
Local: São Paulo
• 1.
Reasierente: Alice -Ferreira de Souza
Casse: 33 Titulo
Local: São Paulo
1(9 931.642. • •
Classe: 38
Titulo
ISP 1114 OWEE:ir
"
N9 831.835
. Ind.

n•

•

•

'VEitl —
Ind. _uras

"

Requerente: Nelson do Carmo
Local: São Paulo
Classe: 41

,

Artigos: Aveia, açúcar, azeite, arroz,
feijão cebola, alhos, cominho, extrato de tomate erva-doce .ervilhas, farinhas de cereais, farinhas de man-

.

tn.
Requere:me: Industrie e comerciai
de
• Roupas em Geral Fimotex L
Local: São Paulo
Classe: 338
Artigos: Aventais, blusas, 131
casacos, cachecols, combinações,
das, dominós, pijamas, meias, iu
colarinhos, gorros, soutiens cambeis(
calças de senhoras e de crianças, ,s
anáguas, calçam e

veatldoe

42:5 Sexta-feira 19 •
229 831.843

•rineriffrasileira 1
:
Neauerente: Comércio de Papéis
Aline Ltda.
.
Local: São Paulo
Classe: 38
g•U-gm.• Papéis em branco, saquinhos
Je papel e cartões em falhas.
249 831.644

DiARIO OFICIAL (Einio III)
831.669

Ind. Brasileira\
Requerente: anadatria reata •
Universal 5.A.
Local: Mo Paulo
Classe: 23
kaasas: Algodão, belbutina em peças,
coatuaaas ae linho, casimiras, crepe,
ciatane em peças, damasco de algodão
em Paaas, Bandas, fasta°, gazes, gorgoako a leausa lã em peças, musseune,
ofaanta, pai:Cal, raiou, sarja, sadas em
paças, eetim, sbabo em peças
No 83/.851

lancho de 1968

'que, loções, pentes: pare. cabalo,
perfumes, sabonetes, talco perfilado
que, loções. . pentes para cabelo,
perfumes, sabonetes, talco perfumado
.
. W .831.655 I
•

13 . --11 A. S 14 - E

T A. I,

Ind.Bra sile ira

delas, garoa_ guarda-pó, gravatas,
hábito; japonas, jaquetas, jaquetões,.
canos de botas (Perneiraa), caPacee
tes, calma capotes, carapuças, cartolas, casacos, casacas, casquetes, casulas, ceroulas,- chales, chapéus, chintaos, chuteiras, cintas, cintos, cinturões, clergy-man, colarinhos, coletes, combinações, corpinhos, cuécas
cueiros, atletas, &Imana dominó;
echarPes, esPartWios, esto:as, fantasias, fardamentos, fardas, fraldas, gatachas, quépiza quizoonoa, regala;
renards, robes de chambre, roupas
branca- de uso pessoal, roupas de
baixa, roupas feitas, Unções, libres, .
lingeriek luvas, roupas profissional; ~alota mandriões, manipulaza mantas de uso pessoal, raantessua,
mantilhas, mantos, -martas, zaartinhas, meias, meias confecções, iliddeMore" palas (ponchos /IMO. patotas, pantufm, nuamente; peigneirs„
pelerines, pe:es quando vestuário,
perpetras, peitilhos, ponchas,
nas, Pulovers, Punhos. soutiens, suster, amigas, suspensórios, tailleurs,
talabartes, tiaras, togas, toucas, tilnicas, turbantes, uniformes, roupas
para caparia, roupões, saias, sandálias, sapatos, afbre-pelizes,
aborta, "boateiras, algas, aventais,
~na; vestidos, véus, riscar
IP 831.658

Requerente:. Brasmetal — Cia.
' Cia.
Requerente: BM.:METAL
- Brasileira de Metalurgia ,2
Local: São Paulo
Classe: 5
Artigosa Aço, adesivos metálicas, alcalinos; metálicos, alpaca (metal).
ffERVIR , BRK PARA
lapa; alumínio, metal antifricção,
pBRVIR SEMPRE
tuitlmônio, aparas de metal, babit
(metal), constanten aramo
UNICRON
(metal), cupro-niquel, •durahlrafnies,
Ind..
Brasileira
_
durara (metal)', e/ectron (metais,
Itequerente: Moveis e. Decetações
eletrop/ata, estanho, estiblo, ferro,
"MIL/1014" Ltda.
brono, metais a carbono, carbureto
,
Local: São Paulo
metálico, 'discara (cobre), cério* (meinata, ante: Indústria Taxai
Casses: 8, 24, 34 e 40
tal), chuinba, cisalhas de metal, coUniversal 5.A,
bre, colas metialcas (soldas), 'ouropel,
No 831.645
Local: São Palpo
Paládio-- (metal), pastas metálicas
Classe: 23
para solda, permaloy, pichesbeque,
Artigos:
Algodão,
belbutina
em
peças,
ONZE • ESTE :
raucínio, gusa, ht•
de- linho, casimiras, crepe, plaque, platina,
iman natural (ferro magBrasileira camorala
cretone em peças, damasco de algo- taaganio,
itrio, akimeguhra, latão, adão em peças, flanelas, fustão, gazes, nético),
fio (metal), maganas, manaal0N
gorgorata jersey, lã em peças, mus- mareia/to,
colas metálicas, ligas metequerente: Escritório Monte Veste selina, °aguda Perca! , raion , sarja,
soldas metálicas, molibdeno
." SIO RAFAEL
Jarretara de Câmbio e Titulas Ltda. sedas -em peças, scan; linho em tálicas,
ou molisibdenia (metal), muntz, níClasse: 60
Peças
quel dsmio, camtridio, ouro, Pós meInd.Bra sileira
artigos: Prestação de serviços de
tálicos para -solda, prata, ruela naN9 :31.6:42.
.orretagem de câmbio e títulos em
•
tênia, stmiler, soldas metálicas, megeral
tais Para soldar, sPlead, sPleaellsen. Reqizerente: Algdooeira São Rafael
TRINEL
•Rr 11 e ira
tucata .de • metal, %Maio, thomas
LWa.
No 831.846
amasia fundidos), tiras metálicas,
Local: Silo Paulo
para soldas, =MO, titaniosilico, tamC/asse: 24
: in-astria
baque, tório, • tungstenio (metal) va- Artigos: Resíduos téxtels, algodão
Reg
EPICONTABIL
„al
nada, (meta)), volfran teu wolfiam), para alfaiate, Chumaças de algodão,
Local: Sao Paulo
volfranio (metal) Yeacw, zinco, enchimentos de pano, estopas de al1nd * Brasileira
drainas (metal)
godão, feltros e flane-as pata ~•
Claese: 23
.
pez; filtros de pano, alforges de pano
Local: Silo Paulo
Artigos. Algodão, belbutina emi peescoas
ças, cambraia de linho, casimiras,
Classa: 8
crepe,
cretone
em
peças,
damasco
de
24
9
831.659
Artigos:
Pios
raagnéticoa,
fios
para
.equerente: Eficontábil — Contabidade e Administração de Bens El/C. algodão em peças, flanelas, fustão, eletricidade fios de aparelhas elétrigazes, gorgorao, jersey, lã em peças, cos, fitas iscrantes, Isoladores, indlLocal: São Paulo
musselina, organdi, pema raion, e,aderes de detenção de curto circuito,
"GRAN.SP.ORT
Classe: 50 rtigas: Prestação de serviços; conta- sarja, sada& em- peças, selam. linho plaga, 'zelam reatores, tubos *acústipeças:
cos, tubos acendras", acumuladores,
em
•
eis, fiscais e admintstração de bens
Ind Bra ileira.
antenas, bobinas, condensadores, eartNo 831.653
No 83/.847
versares, pilhas eltétricas e mister* Requerente: Oran-Sport Modas Ltda
antenas, bobinas, condensadores,
Local: São Paulo
conversores, pilhas elétricas
*POLD-va
.Sraellelra
Dad£P
Classe: 38
•
e resistência*
I
Artigos:
Abrigos
quando vestuários,
249 831.658agasalhos, alvas; anáguas, aventais,
Requerente:
12DAL
—
Entregadora
' quarenta: POLT.-v6 — Empreendibaby-doll, batinas, barretes, batas,
atamicillar de Alimentos Ltda.
mentos e Representações Ltda.
bermudas,
calções inclusive para esLocal:
SM
Paulo
ff SAINT GEORGE
• Local: São Paulo
inclusive. para esporporte,
cangam
Classe: 60
Classe: 41
te,
candsas
de
Orça,
camisas-pagão,
digas: Como marca de serviço, para Artigos: ,Azeites, balas, café, carnes, • Ind * Bra s ile ira
camisetas, camisolas,. camiso/ões, blu2 usada pela requerente anã seu de todos os tipos, cereais, creme,
sas, • blusões, boinas, bolaras, bonés,
ramo de empreendimentos, e
extratos alimenticios, farelos alimen~seguira botas, botina; cache-cola,
°Saint
George°
Requerente:
representações
' • Udu, farinhas alimentadas, frios em
che-ner, calçadas, calcas, ca/einhas,
Fotografias Ltda.
gaudoiss, -gorros, guarda-pós, grava•
geral, massas altmenticias, (liem a21Local: aio pauso
Na 831.648
31NDUCION, pua, peta; Tataca comestas, hábitos; japonas, jaquetas, jaClasse: 23
•
Unis, sal, sanduiches, sueca alimen- Ártica!: - Fotografia'. quadrosartk" quetões, canoa co' dbtas (peneiras),
tados, tuberculoa comestivel; vinagre tapa, reproduções -de obras ar:adiem capacetes, capas, capotes, carapuças,
giattaa:
prospecto* ,de fotografias, gravuras, cartolas, casacos, casacas, casquetes,
No 931.654
paisagens, cartões postais, cliehas, e casulas, ceroulas, aludes, chapéus,
chinelos, chuteiras, cintas, cintos, cin•
. ~mente: Depósito de Miudezas
cópias fotográfica*
turões, clergy-man, colarinhos, coleAmérica Ltda.
Na
831.661
tes, combinações, corpinhos, cuécas,
Local: São Pau),
cueiro; calotes, dolmans, dominó",
Classe: 50
"chames, espartilhos, estolas, fanta- alaras: Censo marca de ~viça, para
.CY-MODAS
sias, fardamento', farda; fraldas,
•I' ~da peia requerente em seu
Requerente: Sanitized Indústria e
fraques, galochas, quépis, quiraonos,
ramo de camarata
ind.tra sileira
regalos, rezaras, robes de chambre,
No 831.649
•
nantso Paulo
• LCoCal
roupas branca de uso pessoal, roupas
Classe: 48
Requerente: Mercedes Sartorelli de baixo, roupas feitas, lenços, librés,
Classe: 48
'`
ligas, lingéries, lavas, roupas profisLOCAI: São Paulo
Artigos: Agua Para maquilage, apa- Aatigos: Abrigos quando vestuários, sionais, mainota mandriões, manipude barbear, batons, brilhariaalvas, anáugasa aventais, las, mantas de uso pessoal, manteaxm
Q51:RII
RB°ff:alloaa
-- à relhos
• L
as
. nas, cosméticos, amimas para sobran- agasalhos,
baby-doll, barretes, batas,' batinas, mantilhae, mantos, martas, marticaiu, cremes embelezadoree, denta- bermudas, calçam inclualtas para es- nitra meias, confecções, modeladores,
•
desodorantes, escovas para porte, camisas inclusive para esporte, palas (ponchos leves), paletas, Pan
Requerente: Fabrica de Barco* I ria*"
dentes e toucador, esmalte para camisas de fôr a, camisas-pagão, ca-tufas,prmenoig
Silverboat Ltda.,
unhais, grampos para 'cabelos, Cicia misetas, camisolas, camisola," blusas, nos, peles quando--vestuario, perneiLocal: São Paulo
rina perturnada para .o toucador, la, blusões, boinas, bolares, bonés, aurze- ras. peagas. Wats" Peitabos, peiClasse: 21
que, loções, pentes para cabelo, per- guitas, botas, botinas, cachecolts, aba- tos, polaina!, ponchos; pulovers, . pauprtatoa: Zarcos e aass partea
temes, sabonete; tal% perfumado ne; calçado; aalÇas, c9.lvhas, gari- gas, punhos, soutiens, meter, sungas,
Integrantes
wowammelen

,.

• ind!ARIMiffeira
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1(9 831,:6'71
perórioai talleura, talabarea tia- cubra, lanchas, lemes, manivelas para
VeigU108, molas de veículos, inotodm
.;11111 es tia TO11 1 casa" motociclos, para-brisas, para:tualifol'l2ilgies, rroupas para
para-lamas, pedais de came2 saias, sandálias, sapatos, Sobre- choves,
" SERMIL "
lises, aolidéus, shorts, shooteiras, bio, pneumáticos, pontões de veículos,
Brasileira
radiadores, raios para bicicletas, roa'
E 0 aventais, &fainas, vestidos Mu, das
de veículos, selins, troles, varais
abona
da veiculas, varetas para veiculas
•n•••n•nn•n
qi.eco
Barrail Indústria de
• as Requerente:
Produtos de Fermentação Ltda.
• 149 831.665
Local: São Paulo
Classe: 41
Fermentação de Cereais
Artigos:
•
para rações, arroz, feijão, batatas,
farinhas, féculas, faria/ias alimentícias de cereais, fubá, café, chá-.ceboRequerente: Serteco Serviços Técnilas, alhos, artilhas, grão de bico, facoa Contábeis 8/C Ltda.
ralo, milho, fubás, rações balanceadas
.ND.
BRASiLEIRA
Local: São Paulo
para animais, faisão abatido, rações
Serviços: Escritório de contabilidade
~4.~.~lo
.~.~.~.~~n
•Classe: 50
N. 831,672
$9 831.882
Requerente: Codesa Comina:ria de
Despachos e Serviços Afins Ltda.
• Local: São Paulo
"SYSTEMA " Classe: 50
Ind. ,Brasileira
Gênero: Marca de serviços a ser
utilizada por comissários de despachos aduaneiros
Requerente: Transportadora Systema
IZAUTBIl BRASILEIRA
$9 0,1.667
Limitada
Local: São Paulo
Depositantes: João de Araujo e Luiz
Classe: 50
Alberto Lichti
Artigos: Transportes
Local: -Paraná
SORV
DRINE:
N' 831.873
Classes: 36 e 39
Ind. Brasileira
Et•bigos:
a Chinelos e sandálias, calçabotas e botinas: solados de bara saltos de borracha, presilhas
" ALVOR
borracha para o peito dos pés Requerente: Maury Braga de Araujo
Ind..
Brasileira
$9 831.683
Local: São Paulo
Classe: 43
Artigos: Groselhas, guaranás, refrescos em geral, refrescos em pó,
refrescos em xarope, refrescos liqui- Requerente: Indústria e Comérdo
de Móveis Alvos Ltda.
das, refrigerantes, sodas, sucos de
Local: lila Paulo
frutas para bebidas "
Classe: 40 $9 831.668
Artigos: Acolchoados para móveis,
armários, cadeiras comuns, cadeiras
com rodas, cadeiras com inalas, berRequerente: António Carreia dos
OACRETUPI
ços, cantas, camiseiras, colchões, conSantos
juntos lie móveis, divans, dormitóLocal: são Paulo
rios, criado- mudos, guarda-roupas,
IND.BRASILEIRA
Classes: 33,11, 42, 43 — Titulo
guarda-comidas, poltronas, traves831.664
$9
Requerente: Cooperativa Agrária de seiros, e. vitrines sob forma dp ~eia
Cafeicultores da Região de Tupi
$9 831.674
Paulista
Local: São Paulo
Artigos: Cafés beneficiada%
" SAMANTA "
Classe: 2
1
Ind. Brasileira
$9 831.669

CODESA

I49 31.6 I6
•
ffl.RODEPAR."
Ind. BrPsileira
Requerente: Marcenaria Rodem
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 40
Artigos: Acolchoados para inótaeta,
armários, berços, cadeiras de molas,
cadeiras com rodas, cadeiras comuns,
cadeirei para escritório, Damas com.
molas, camas comuns, camiseiros,
colchões, conjuntos de plóVelS, crava
do-mudo, cristaleiras, clivam dormia
tórios, guarda-comidas, gaarda-lou.w.w.hças„ guarda-roupa e poltronas
$9 831.677
" S OLETRICA "
Ind e drasileira

•n••n•n•nn

A CAVERNA

Requerente: S olétrica — Comércio
de Material Elétrico Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 8
Acendedores, acumuatdoreq„
aArtigos:
p
arelhos de ar reTraserado, a paralhos
de refrigeração, chassis, chaves
automáticas,
elétricos, iiquldificadores,chaveiros,
rádios,- encerade nraa,
mostradores, tomadas, ¡sorveteira:a
toca-discos, ventiladores, e aparelhas
_
de televisão
.
1a9 831.678

IMEBRAS '
Ind. Brasileira

Requerente: Indústria de Móveis
Imebras Ltda.
,
Locai: São Paulo
Classe: 40
Artigos: Acolchoados para móveis,
armários, cadeiras com rodas, cadeiras comuns, camas, berços, cadeiras
para • escritórios, divans, escrivaninhas, mesas, colchões. conjuntos de
móveis, criada-mudos, dormitórios,
guarda-comidas, poltronas. guardaIND, BRASILEIRA
roupas, e travesseiros
Requerente: Semente -- Automdi,eis
o
Sociedade Anónima
N9 83a.679
BY - SEG
Local: São Paulo
Requerente: • Cláudio. Roberto
'
Ind.
Brasileira
Classe; 21
Cauduro
Artigos: Alavanca de cambio, amorSão Paulo
.
tecedores de veículos, aros para veíClasse: 1
breques, calotas. sarroceriaa,
Ind.
Artigos: . Anti-e•xidantes químicas, e P.: quarenta: alay — Sea" Adminlatra- culos,
azi-eíra'\
direções de veiculas, eixos, engates
ção de Seguros Gerais 5C
sais químicos para indústria: -redu-'
de veículos, mamaras de ar para rei-.
Local: São Paulo
Cri "IP08
tares
e
removedores
••••••
ctilos, dragas, freios de veículos, esClasse: 50
$9 8:41.666
para-brisas, rodas Req uerente: Salão da (há e Driaks
Artigos: Prestaçães de serviços de tribos dee veiculas,
g
uidões,
de
veículos
afonbran Lida.
administração e corretagem. de seClasse:
50
Local: São Paulo
guras
Artigos: Prestação de serviços
•
Classe: 41
N 9 831,670
N 9 831.675
tigos: Chá, café, bolachas, poios,
biscoitos; Lanches de: Ancha, mor'sdela, presunto, roz-bife, queijo, salame, salsichas. Ungulaa, chouriço vs
tt
lacp.bst
churrasco
'Ind. Brasileira
N9 891 680

BRO-BAT

I

Ind.Braelleira
Requerente: Aajocelu In -dústria • e
Comércio de Peças em- Geral Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 21
- Artigos: Alavanca de câmbio, 'amortecedores de acima:ia, aros, bancos,
barcas, barcos, bicicletas, botes, braa
aos, breques, calotas, cantaras de ar,
carretas, carrinhos de m ãos, carro darias, chapas para., veiculas, chassi,
deslietedeiras, rairecraes, alaas, engatas.
estrib eas, freios. fronteiras, • Inddtieg,
gafanhoto de fricçao, hélice,/ -de rei-

Requerente: Probel Comércio e Indústria de Papéis Saaa.
Local: São Paulo
•.
•
Classe; 38
MALOTRX
Artigos:' Agendas em branco, álbuns
em branco, bobinas de papel,. blocos
Ind.Brasileira
para desenhar, blocas para escrever,
brochuras não impressas, cadernos
escolares, caixas de papelão, cartões
de visitas, envelopes, fõlhaa de celulose. afalas de papel. falhas de pa- Requerente: , Malote Expresso Ltda.
nel a ^ guardanaaos cie rapei. al a al- COMISSári" de Transportes Gerais
. Local: São Pano
aarrao, aspei 'almaço. apel
Classe: 50
papel para escrever, papa/ para imArtigos: Transnortes
pressa°, papelão para quaisquer fina

Ifld

0

j'j1e ira

Requerente: Blow-Up Indústria de
Arta" para Cavalheiros Ltda.
Local: São Paulo
Classe 38
Artigos: Blusas, blusões, calças, camisetas,, casacos, cuécas, ceroulas,
lenços, meias, japouas, paletas, calções,. gravatas, pijamas, puloveres,
meter, roupas ,para aspastes, capote*,
colarinhos e cintos
•

428
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Ne 831.681

PADRCN
Ind. Brasileira

.(Seção III)

men-

,

.
FREEZER
• Ind. Brasileira
r--

•

1(9

daneir0

•

831.693'

"MARPE
Ind. &maneira

de 1968

g=aema,

rri 831,699

"D

A,. DA '.'
Ind.Bibasileira
4.•

Requerente: Padron Perfumaria
Lhni tala
Local: São Paulo
Classe 4B
Antigo: g Acejona para toucador.
águas de colônia, águas perfumadas,
amiscar, arminhas para Pd de arroz, beton, brilhantina, cera, da/mataria, cremes para pele, desodorantes,
dentifrícios, esmaltee, para unhas,
extratos, perfumados, éteX perfumado
para toucador, gli:orina perfumada,
leites para embelezar a pele, ~ai
para touc:tio r óleos peefumados,
perfuMes e leques
N9 831.682
.P/44n444...

Requerente: Freezer Produtos,
Frigorificados Ltda. .
Local: São Paulo
•
Classe "41
Artigos: Salame, salaichas, mortadela, presuntos roz-bife, queijo, touèlMios, carnes verdes, linguiça, paio,
chouriços, banhas, patês, avela, açúcar, azeite, cominho, cereais, tegurnes
em conservas, massas alimentícias
N 9 831.688

Requerente: abfarpe"
Depósito
de Sucatas de Feno e Metais em
'Geral Ltda.
- Local: São Paulo
Classe 5
Artigos,; Sucatas de metal branco,
mei,als azai-fricções e metal patente,
aço, alumínio, alpaca, bronze, cisura.,
bo, dere, estanho, ferro, u2a, n1quel, latão; zinco, Metais para ligas
• 1(9 831.694 .

DARCYLON'
,Ind. Brasileira

DIADEMA "'
Ind. Brasileira
"

Requerente: Marcos Buatesi
Local: Cato Paulo
Clasee 43 .
Artigos: Aguas geemos artifieiais e
naaurais, aguas amuem* não medi*
Cultua, agUtui niagaesaUas nataltais„
oebittas espumenees sun a:coca, es..w.ac..14.8 pala rezarei, geezpa,
groseinas, guaranás, nidromel como
teengeraute, reirescos em gerai, me
ereseto em pó, refrescas em aa.ope,
refrescas
çoncentradoe pare
refrescos e reengeranze.s, pie* pari
refrescos, zaropea pais rateescos, re,
frigerantes, soas,' sucos de frutas
para bebidas
N9 5al..a00

Requerente: Farmácia Darcylon
Limitada
Limitada
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe 3
Ciesse 1
Artigos: Mercúrio, anticorrosIvos, ba- Artigos: ,Como iaca genérica, para
nhos para gal /anização crolnatas„ es- distinguir a totalizaide aos artigos da
RoqUerente: Age Promoções e Vendas
classe
maltes, galvantação laces, mapas
Lin:atada
para pinturas, potessa industrial;pos
119 831695
.
Local: SM Paulo
metálitos para composição de tintas,
Classe 50
produtos para niquelar, pratear ecroGénero de atividade: Promoções
mar, produtos para diluir tintas, reESpORPIXO
e
vendas
de máquinas industriais
movadares e redutores, zinco e pôs
de zinco e de alumínio
N9 831.701
Requerente: Eseorpião Comercial de
rig 831.689
Malhas
Local; São Paulo
APR
Requerente: Calvanoplastia Diadema

Ind.

ras:L1eLra

Requerente: Artefatos de Brinquedos
"Diverte" Ltda.
Local: São Pauto
Classe 49
Artigos: Armas de 'brinquedo, auto: - móveis pa-s-a crianeas, aviões de brinquedos, balanços, baralhos, barras
pzra eeporte, bolas para quaisquer
jogas, bolintaa de gude bonecas, bonecos, caixinha de tpu.sica quando
--brinquedo, caerinhos para criança,
carroçai/les, carriáhos para crianças,
chucalhos, dados, espingardas
brinquedo, gangorras, revólver de
brinquedo, sol'adinbos, jogos de
damas
N9 831.683

"• SNEET "
Ind. Brasileira

14.44.4.4

" GRISE "
Ind. "Brasileira 1

Requerente: ótica Grise Ltda.
Local: São Paulo
Classe 8 Artigos: Óculos; mequmas fotografe
•
cas, filmes é lentes
N9 831.690

Requeren'e: Street Dog Lanches
4
" DI LORENZO
Limitada
Ind. Brasileira
-Local: Sãs Paulo
Clame 41
Artigos: .1.ncl1es de: Atalhe, morta- Requerente: Dl Lorenzo — Peças e
dela, wesunto, roz.bife, queijo, salae Comércio Ltda.
me, Bebi:1, a lingulea„ paio, patês, Veículos Indústria
Local: São Paulo
eneuriço e churrascos
Classe 21
Artigos: Alavania da câmbio, amorN e 831.684
tecedores de veículos, aros para vele
cutos, breques calotas, câmaras de ar
FLOR DE VILA MEN para
veiculo* carrocerias, direções de
DES "
veículos, dragas, eixos de veículos,
engates de veiculas, estribos de reiInd. Brasileira ciúme
freios de veiculos, guidões de
veículos, molas de mentos, para_brisas de velculos, para-choques de veíRequer - penitioadora Flor de culos, para-lamas de velzulos, rotas
de veiculo* eixos de direção e carros
Vila Meades Ltda.
reboques e suas partes integrantes
Loco': São Paulo
Ciam 41
.1e9 831.691
Artigo: Pão
N9 831.685

- .0 ASTROPHONE "
/Ind. Brasileira "ELETRO CARBON "
Astrophone Comercial e
*Ind. Brasileira . Requerente:
Representações Ltda.
Local: São Paulo
Clasee 8

Requerente: Eletro Carbon Indústria,
Comércio e Im portaedo Ltda.
Local: Co "Peie°
Classe 81
Artigo: Carvão para ,motor
N9 831.686

Contabil Legisteo

ArtLiasise141211"
N9 831.696

PARDAL
- Ind. BrasileiraRequerente: Indústria e Comércio
Int/acame Ltda,
Local: São Paulo
C/asse 18
Artigos: Chumbo de pressão para
caça,
• 9e9 831.697

.ZILEF
Ind. Brasileira

IMO-0-Zaa

Requerente: João Batista R melro
Pinto
Local: São Paulo
Ciaste: 38
Titulo de Eetabeleebnento
N.9 831.703

.HORUS
IND. BRAilIEIRA

álabk
COMMC.41
AROMATRAMTEF4

gk i eira ,

liequerente: "Agearean" — Planejamentos 'de Agrimeastee. Ltda.
Local: São Paulo
.1.1.1equerente: Contábil Legisteo 8: C.
„•
". Chino 25
Local: SM Paulo
Artigos: Plantas, pro`etos e planeaClasse 33
mentos de ••••• anore-ea
Titulo

• FABRICA DE CALÇA
• Dos TRES. REIS

Requeredte: Zilef — Comércio de
Roupas Ltda.
' Affiâra9Ifeira
Local: São Paulo
Classe 36
Artigoe: Blusas, calções, calças, Ca- Requerente: Indústria de Panificamisas, capas, combinações, gravatas, não e Conferaria, Maravilhosa Ltda.
luvas, "maillots",,.melas, malhas, piLocal: São Paulo
jamas, "soutiens", "sweaters", vestiClasse: 41
dos, lenços, lingerias, puioveres, rouArtigos: Bales, doces e pães
pas . brancas de uso pessoal, roupas
para esporte
bL9 831.704
1.19 831.698

Artigos: Discos gravados
,Classe.32 •
Artigos: Etiqueta de discos
249 831.692 I

.and.

Requerente: Ayfton Belmudea
Local: São Paulo
Classe 50
Gênero de ativiae.de: Promoções
e vedaste
(.9 831.102
1

L.

00140111 U4LAOIIA
.InUánla U55.ItZIR4

Requerente: Marcos Buabssi •

Local: São ,I3aulo
Classe 43- .4 j
Artigos: Refrigerante

Requeeente: Camisaria Horas Ltda.
, Local! São Paulo
•
Classe: 38 •
Artigos: Blusas, vestidos, casacos,
manteauz.„ paletó% coletes, ~are
Peelloire Pulóver% &ales, rotrib'naçiees, ialis. eoutiens, mafllota, calces,
Camisas. camise/as, cuecas, Per011:ae,
pijamas, melas 'e lenços.
,

dexta-feira 19

(beção III)

•3458 429 -

831.710

N.e 831.703

CARTAN
IND. BRASILEIRA
tridastria de
Requerente: Cartad
Cartonagem Ltda.
Local: São Pau4o
Mane: 38
Artigos; Bobinas de papel, caixas de
papei e papelão, embalagens em g.>s1, de papel ou papelão, arbwas em
branco, bandeiras de papel, cadernos
e blocos de papel, capas ou pastas
papel e papelão para documentos, envelopas, guardanapos e copos cie
Papel
N.9 831.708

UNIPORT
LIN!). ..-

Janei

I

BRASILEIRA

duados, microscópios, objetivas fot0• ' R' 831.722
g.aticas,
projetores eme-1
,
matográficos, projenres de anum%
refletores, registradores de :empo, se.
•. 1332ITINZLA
•
g1strador4 de velocldada, registros
Indengfileire
de luz, telescópios, vibradores
Requerente: Sentinela Traasportes
Nas 8314/6
Limi tada
Requerente: Ishimar doMeircla o Zroi
Local: alo Paulo
•
portação de Cereais. Ltda.
Classe: 21
_..
Laca): São Paula.Artigos: Automuveis, cambdtões, caMIG
-SON
Classe: 41
rolonetes, carrinhas de mão, carreArtigos: Arroz; feijão; cebola; alho
tas, carros-ambulantes, carroceriaa • 'End. Brasileira
milho; batatas; grão de bico; faria
carros, trato.e3, d,reção, breques, esaos da direção, elevadorse 'para pas- Requerente: Confecções Ilig-Son- Li- nhas; alimentícias; farinha de matin
dioca; cenoura; couve-flor; erva-dtia
sageiros, ire:os, frontelros . para veimitada
ce, fubts e xuxu
cules, molas, mo.oiugões, manivelas,
.
Local: faso Paulo radiadores para veículos, vagonetas,
179 831.723—
Classe: 38
basculantes e varetas de ron.rõle tio Artigos: Arti&o3 de vestuário e roiaafogador e acelerador
pas leitoa em geral, inclusiva calçan•
dos; agasalhos; blusas; calças; casaN.v 831.711
cos; capas; chales; chapéus; casa- ,
f
ir
itafleira
cas de pele; gravatas; jogos de ian'
LIA=
gerie; luvas; lenços; meias; penhoarl
•qu.moncs; robe de abainhas;
Ind. Brasileira' pulover;
:ta Pisei
saias; shorts; atolas; taisr; vestidos &quarenta: Panificadora
Ltda,
Local: São Paulo
Na, 831.717
Classe: 41
Requerente: Confecções Linatei LiArtigis: Pão e bolos
mitada
Local: S.0 Paulo
Na-831.724
Classe: 38
'Artigos: Saias, blusas, vestida, calças, soutiens, camisas, cuecas, meias,
"SNEAS DE BARROS
lenços e sapatos
•
Ind. Brasileira
$31.712

Ind.A

N'

Uniport Importaçao e
Exportação . Ltda.
• Local: São Paulo
POIO -SUL
.
Classe:_ 50
Género: Marca de,, serviços reativos
Ind.
Brasileira
ft operações de importações e exportações por conta própria e da terceiros
Associação Religiosa
Requerente: "Polo-Sul" — Indústria Requerente:
"Imprensa da Fé"
e ~areio de Artefatos de Pela LiNS 831.707
Local:. São Paulo
mitada
Classe: 32
Local: São Paulo
Artigos: Jornais, revistas, livros, alClasse: 35
QUEBRA -G2L0
em geral, obras
Peles em bruto ou parcial- manaques, publicações
religiosas
Ind. Brasileira Artigos:
mente preparadas, em geral
Na, 831.718
N.s 831.713
Requerente: João Fraacisco fiavaiielii
" WAM-CAR
ETIP
Local: são Paulo
Ind.
Brasileira
Classe; 42
Ind.- Brasileira
Artigos: -Aguardente
Requerente: Auto Pasto mWarn-Car"
N.v 831.708
Ltada
Requerente: "ETIP" — Engenharia
Local: São Paulo
Construções e Projetos _Limitada
Classe: 50
Local: São Paulo
Artigos: Consertos e lavagens de VeíCHEVOPEL
Classe: 25
culos, e serviços de Auto Pasto
Ind. Brasileira Artigos: Plantas,
projstos e planeja.
N.9 831.719
mentos arquitetõnicos
N.9 831.714
Requerente Dulio Pire.
JESTIC "
Local: Sito Pado
rasileira
Classe: 50
Artigos: Atividade de exportação, imOARIRA
Requerente: sar e Lanares aestle Liportação, distribuição e representações
Ind. Brasileira
mitada
de veículos e suas peças
Local: São Paulo
831.700
Classe: 41
Requerente: Empreiteiro de Constru- Artigos: Lanches de: Abiche, morta-,
ção Civil Carinas Ltda.
dela, presunto, roz-bife, queijo, sa•
Local: São 'Paulo
lame, salsichas, lingui;a, chouriço,
Classe: 50
paio, patês, churrascos
Artigos: Marca de serviço
N. 831.720
.
N.9 831.715
Requer ente

Requerente: Clã. Indus2111 de Sabões
e Conzaos Ltda.
Local: São Pau/o
Cimas: 46
Artigos: Agua sanitária, alvejantes,
amido para lavadeira, anil, cõras para
lustrar e polir, detergentes, esponjas
de aço para polir, graxa para couro,
sapatos e madeira, lixa; massas para
brilhar, polir e lustrar, oletna para
lustrar, ólzos para lustrar, óleos para
limpar móveis, palha de aço para
polir, pastas para dar e conservar
brilho, pastas para luttrar, pastas
para polir, pomadas para dar brilho,
lustrar e polir, potassa, preparados
para lavar, para luatrar e polir, preparados para tirar manchas, preparados para tirar ferruc,,ens, sabão comuns, saponáceos, Feda e.áUstica, e
sulfato para lavanderia

REGULA
Ind. Brasileira

Requerente: 'Panificadora- inéas de
Barros Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Pão e bolos
N9 831.725

il iaCEMIL " •
Ind. Brasileira.
Local: Sila Paulo
Classe: 80
Artigos: Serviços de auto peças

era

geral
N9 831.728

"IlIPITERROR"
Ind. 2rasileira
•Requerente: Edite" Fairel Ltda.
Local: São Paulo
n
Classe: 32
Artigos: Almanaques; agendas; bole,
tina; boletins impressos; folhetosa
jornais; livros; peças cins.natográlla
caa; peças teatrais; programas de ta.
levisão, revistas: suplementos juvenis
e ilustrados e programai radiofónicos
1(9831.727

PERMIL"
Brasileiz- 43

Ind

Ind. .L2'asilefra

Loca!: São Paulo
) Classe: 42
Artigos:
Fermentação
de
cereais
Puí
Requerente: ine caiadora Técnica 0130 rações; arroz; feijão; batatas'. faria
Vale" Limitada
nhass; féculas; farinhas alimenticirul
Local: São Paulo
da cereais; tuba, café: c há; sabotaa
Classe: 60
alhos; ervilhas; grão de bico; farelos
Artigos: Instalações elétricas
milho; rações balanceadas para anila
mais; faisão; abatido; rações
N.9 831.721
alimenticlas
Es 831.'128

Requerente: &secai ELA. Comércio
e Importação
Local: São Paulo
Classe: 8
Artigos: Alto-falantes, ampliadores,
aparelhos cinematográficos, aparelhas
de fotografia, aparelhos de a0m, aparelhos fotogramétricos, aparelhos fotográficos, aparelhos projetores, apa"OS SEGREIS
relhos sonoros, binóculos, câmaras de
MERCADO LOTERICO;
Ind. Brasileira
cinema cansaras de_televhdlo, filma.
dores, filmes revelados, focalizadores
para'camaras, fonógrafos, rotõmetros, Requerente: Eduardo Prancisot Verg- • Requerente: Ria da Anuno1e.41
fotoscópios, gravadores, hectogritfos, •
nam ,Prado
Roera
heliógrafos, intercomunicadores, lenLocal: São Paulo
Local: São Paulo
tes, magnetografos, manômetros, meClasse: tf
Classe: 49
I
didora* 4e distancia, medidores gra- Ar”gos: 17m.ezninnto
Artigos: Ia:dedal 3,
.
• vocal e musical
•

•
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•
Requerente: Luehetti Transpurtes
Ltda.
4au10
. Local: b.zu

Classe: 50
Artigos: Transportes
N9 83.730

LAVILENT
Brasileira Á

L (Se.ção.111)
N9 831.743, .

119 831.737

'9 831.729

"LUÇBETTI
Ind. Brasileira

DPRIO OFICI

" WIBRA "
'Ind. Brasileira
Requerente: Wilson Benedito
' Racuioni
Local: isão Paulo
Classe: 26
Artigos: Fôrmas de madeiras Para
.
Fundição
831.738
9
1
-1
_

"MANIFESTO" •

"AUGz maiNISTRA
ÇXO GERAL "
Requerente: Augusto Nadalutsi
Local: São Paulo
Classes: 21 - 33
Titulo
N9 831.744

"ESTACA ESTACIONAMENTo DE CARROS

End.. Brasileira

daneiro de 1968
11'

831.75i

"AUTOMÓVEL CLUB
DE SIO VICENTE"
Requerente: Aderbal Sebastião
Rod

Local: São Paulo
Classes: 21 - 33

Ululo
119 821.752

aliFivas°Rilg

Requerente: -Augusto Nadaluttol

Local: São Paulo
Local: São Pauld
Requerente: Aderbal Seoastigo
Classes: 21 - 33
Requerente: Manifesto S. A. CnailsClasse:: 8
Titulo
tria
e
flomércio
krtigos: Apareuot. para lavar Inato
Local: São Paulo'
Local: São Paulo
da .contacto
.
Classes: 21 - $3
Et 831.745
Classe:
38
Titulo
---"'N9 831.731
Artigos: Agencias em branco; álbuns
"AUTOMOVEL CLUBE
N. 831.753
em branco; bobinas de papel; blocos
para escrever; cadernos escolares;
DA COMARCA, DE .cartões de visitas; brochuras não im1 "SUPER MERCADO
JUNDIAt"
pressas; fôlhas de celulose; envelo"AUTOMÓVEL CLUB.
JARDIM 'NORDESTE"
pes; fôlhas de papel; fõlhas de papeDE
SANTO ANDRÉ "
lão; guardanapos de papel, lenços de Requerente: Imre& Empreenuimentos
papel;
copos
de
papelão,
papel
para
Sociais
Ltda.
local: São Paulo
Local: São Paulo
, carta e papel almaço
Requerente: Aderbal Sebastia.o
Classe; 41 - Titulo
Classe: 47
Classe: 33
• ~Uni
Artigos: Álcool motor; cèra para iluf•T9 8317732—
Local: São Paulo
N9 831.746
minação; fluídos combustíveis; fluiClasses: 21 - 33
dos lubrificantes:, fluidos para freios;
"AUTOMÔYEL 'CLUB
Titulo
•
gás
para
iluminação;
graxas
lubrifiDE BAURU "
"AUTOMOVEI OLMO
N9 831.754
cantes; óleos lubrificantes; óleos
para aniortecedores, óleos para aqueDE JUNDIAt"
cimento; óleos para iluminação; petróleo ramado e querosene
Requerente: Adubai Sebastião
"AUTOMOVEL CLUBE
Classe: 50
Rodini
Requerente:
Feres
Empreendimentos
Artigos: Prestação de serviços
DA CIDADE DE J112
Local: São Paulo
Sociais Ltda.
Classes: 21 e 33 - Título
Local: São Paulo
MAI"
119 1.739 .
'Classe: 33
N9 831.733
Título
Requerente: Feres Empreendimento
Ne 831.747
PROGRAMA BRASILSociais Ltda.
n 3 R"
Local: São Paulo
"AUTOMUEL
CLUI
Classe: 33
Ind. Brasileira I
'Brasileira
DE PRAIA GRANDE
Titulo •
Ne 831.755
Requerente: Ribeiro Fonseca & Cia. Requerente: Gravadora e DistribuiRequerente: Aderbai :sebastião
Ltda.
Rodbai
dora de Discos Brasil Port Ltda.
tocai: São Paulo
-" PANZOI"
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe: 42
Classes: 21 - 33
Ind. Brasileira
Classe: 32
Artigos: Aguardente de cava
. Titulo
Artigos: 't Programas radiofônicos e
N9 831.734
programas de televisão
119 831.748
Requerente: Indústria e dlomércio de
119 831.740
Aparálhos- Eletrônicos Pensei Ltda.
AUTOMõVEL
OLUB
DE
. Local: São Paulo
"MANIFESTO S/A
COLINAS
.
" TRU
Classe: 8
SZO JOSt DOS CAM- Artigos: - Acendedores,
INDUSTRIA E CO- .
AcumuladoInd. Brasileira
POS
"
res, aparelhos de ar refrigerado, apaMEROIO/
•
relhes de refrigeração, chassis, abaRequerente: Aderbal Sebastião
les automáticas, chuveiros elétriccia,
Rodini
Requerente:
Elias
Abrão
&
rill2.05
chaves elétricas, baterias, rádios, 11Reouerente: Manifesto S. A. IndúsLocal:
São
Paulo
Local:
São
Paulo
quidificadores, enceradeiras, sorveteitria e Comércio
Classe: 41
ras, toca-discos, tomadas e aparelhos
Local: São Paulo
Classes:
21
33
Artigos: Arroz
de televisão.
Nome comercial
Titulo
)T9 331735
11' 831.741
N9 831.756
Ne 831.749

1T

"MANIFESTO INDUS.,
FRIA E COMEROIO5

.
° 3 VISES
Ind. Brasileira

Requerente: Manifesto S. A. Indús- Requerei. -. nato de Escapamentos
1 Visões Ltda.
tria e Comércio
'cal: São Paulo
Local: São Paulo
Classe: 33 - Titulo
Classe: 50
Artigos: Prestação de serviço N9 831.736
pasto de escapamento
n9 851.742
n CONICS "
;Ind. Brasileira

Requerente: Editóra Edrel Ltda.
Local: São Paulo
Classe. 32
'Artigos: Almanaques; albuns;" imgamos; armários; folhetos impressos: jornais; livros; programas radioMicos; programas de televisão e
revistas impressas

;331M
. EIHISEA11
.E

TAÇOES DE MERCA=
DORIAS

Requerente: 2 ugu_;.) N..iatUt t1
Local: São Paulo
• Classes: 8.- 32 - GO
Titulo

?AUTOMÓVEL CLUM.
DE SXO BERNARDO.
DO CAMPO

" karutorutu
Ind. Brasileira

Requerente: Aderbal Sebastião
Rodini
Local: São Paulo
Classes: "21 - 33

Requerente: "Maranhão" Doces e
Salgados Pinos Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: - Drops, cocada, brigadeiros, doce de leite, ml, pudins, pralinés, empadas, conchinhas, bauru,
croquetes, canudinhos, alineedegas,
doo de abacaxi, bombons e Mos.
N9 831.757

..•nn.. •

Titulo
N: 831.750

AUTOMÓVEL OLUB
lep CAETANO DO

" TRES PODERES. •I

ind. 'Brasileira
Requerente: Aderbal Sebastião
Radiai

Local: São Paulo
Classes: 21 - 33
*

" Requerente; -Aries Or. nas 'Itã
Podele3 1•ne,
Local: São Paulo

•
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Ciaste: 38
'talhas de papel, %lhas de papelão,i col tor), colas Industriais, colheres, rafais wa bruto, mos, sílica bruta,
Aritgos: — Agendas em branco, bo- falhas índices, guardanapos de papel, computes vegetal, não quiminola
tu ou parcialmente preparadas, pai..
binas de papel, Urais de escrever, talão de cabogramas, rótulo 4e pe.- empataras, confeiteiras, copos, cor- nienério bruto, monasite, areias moa
folhas de papei, 16~ de papelão, po', sacos 'de papel,' talão de impei- déis, correias, cubetaa, cubos, gomas ~Meara mica bruta, marfim bruto,
cartões de visitas.. ~nos escola- aos, talão de. passagens, maio de preparadas não de outras classes maná em bruto, mármore bruto ou
res, brichuras não tanpressas, mata- promissarias, talão de radiogramas, gorduras preparadas não de outras parciahnente preparado, mamona eu
borrões, fillhas de celulose, guarda- talão de recibos, tubetes de cartão, classes, descansos para talhéres, dismagnésia, aliaras de madeira,
napos, de • papel, papel almaço, pa- tubetes de papel, vasos de -cartolina, tintivos exceto da clarae 25, dobradi- bruto,
óleo bruto de linhaça, linhito, látex,
pratos
da
papelão,
a
papei
ou papelão, livros não ampressos, ças, envethicros, esteias, esguichos, es- oleina, opala bruta, jade bruto, japel-1*dt%,
para 'balas.
malas de papelão, mata-borrão, notas maltes exceto odontológleo e de tou- cinto bruto, 1:imanara guaraná em
fiscais, notas promissórias, ornamen- cador, espalheadores de Agua, espe- bruto ou parcialmenta preparado,
K' 851.158
tos de papel, papel absorvente, pa- lhes, espennaoete preparado, espre- glicose em bruto (girassol)., minério,
pel almaço, papel aluminizado, papel medores,.
espumaddras, estojos, exem bruto ou parcial.
celofane, papel ,crepon, papel carta, tensões, cabos para feras, farinheiros, gipsita, gelatina
"CARINA_INIPORTA.
mente preparada
papel
de
celulose,
papel
de
linho,
filtros, filmes virgens, fôrmas,
0i0 E .ExPORTAÇx0
papel de seda, papel encerado, papel fechos,
83L1le
frascos, 'fruteiras, funis„ largos, garbed GERAL"
estanhado, papel higiênico, papei im- Min g_latina não alimentícia, .gélo,
... •
permeável, papel linha d'água, papel gésso exceto odontolagico e para
para desenho, papel para embrulho, construção, globos, glutel
Requerenre: Alenc,ar Leandro
na, glutina,
papel para encadernação, papel para gorduras, giz para alfaiates,
Ferraria Jardim •
jarras,
impressão, papelão para qualquer Jarros, lacres, exceto de escritório,
Local: São Paulo
(fim, para fins variados, passagens lamparinas, lava-dedos, lavatõrioa,
Classe: 83
de papel ou' cartolina, protaissona.s
Titulo
ileoreiros, mantegueirala
em branco, „recbios em branco, reci- leiteiras,
massas preparadas, não de outras
.831.1159i
,
pientes de _papel, recipientes de Pa- classes, raastlqua matérias 'plástica
pelão rosetas & PaPel. redo de na- ou sintética. anoringaa, Moeipel, Lano de telegramas, telegramas bigera para selos, negro de fumo,
em branr,ca tuboi de P apel, tubos de éleos para tardara, paliteiros, palitos,
papelão, tubetes de papelão:
exceto de madeira ou metal, parafi,Classe: 35
na preparada, sabat para uso na tu,
Artigos: &fiadores para ferramentas, dústria, saladeiras, saleiros. Pelictilaa
Requerente: "Nietexi Distribuidora peles de antílope, 'antolhos de ani- virgens, penachos, pendentes, pandu- Requerènte: NAII-Roma" Comercial mais, aparas, argolas, aros, arreios, ricalhos, Piar °t1 Piaaaba, pires,
Administradora Ltda.
de Tecidos Ltda. •
bainhas, bandéjasa peles de boi, bal- plomba,gina,ia
Local: filo Paulo
• Classe: 23
pluma pata estofo, pós
Classe 33
Artigos: — Tecidos de algodão te- sas, ,pele ode búfalo, caixas, linguetas, Para moldagem. Potes, notes
,
.
-Pratos,
lontra
(peles),
malas,
maletas,
mana
Titulo
cidos de alpaca, aparas de tecidos,
queijeiras, redPientes„ zunam pratas
(não
senda
vestuário),
peles
de
Na 831.784
tecidos de Garoa, tecidos de casemiParadas, resinõides • preparados, -remarta,.
mochilas,
palné,is,
palmilhas,
ra, musselina, tecidoe de gortordo,
vestimentos, raios de imprensa, rosatecidos de cretone, retalhar de teci- setas , peles em bruto, camurças, ca- rios, salgue cristalizado, selas, sezeldos, tecidos de sécia, tecidos de ramya tas Para álbuns, livros, etc., ' camela' coa de café, serviços de chã, serviços
tecidos de jersey, tecidos ele lutare ras, * peles d ecarneiro, peles de, eas-, : de jantar, serviços para refrescos, tal
1,2ARROCOCÓLONIAL\
tecidos de linho, tecidos de nylon, troam, chapeleiras, chicotes, Peies me lhas, talheres, tintas exceto das ciaspido . B asi e
tecidos de malha e sarja. quedas, peles de docinha, estojos, Pe- ses Is e 17. (arri a as. tfielas, tipos
coelho,
caleiras,
c
orreames
_
d
e
Pára- para impre.ssio, travessas, urinóle
bt9 831.780
les de fuinha, peles de gato, Pulsas, varetas,- vasilhanan, 'manhas,
vemrabichos, pele ode raPósa, reoenquee, izes, exceto para lasanea e de touca- Requerente: artes isarroccocolonial
recipientes,
redeas,
sacolas,
sacos,
dor.
VEMOS.
xícaras
Ltda.
Ir
saltos, selas, soladas, solas para cal- r -•
le 50TO 125.1DIO
Localidade: elo Paulo
çados ,solas para tacos, suportes, pe eClasse 4
Ind. Brasileira
Artigos: Bandejas, flores e ienel
les parcialmente PreParadaa, a Pele
, 11 Artigos: Cera de abelha, favos de
prateados
Preparadas, Peles prePara elL"°
. _,,u,,,e abelha, núcleos abelhas, açafrão
Classe 11
outras classes. Pontas, ponteiras,v`'` -. em bruto, açori (coral azul) em bruRequerente: Cartonagem Banto
N'-831.763
ta-blocos, porta-chaves. P orta-niqueie• to, ri,dragante (goma) • em, bruto ou
Emiclio Ltda.
porta-notas, protetores, não de ou- parra duarrua preparada„ a5ar7agar
Local: São Paulo
tua classes, tenulluds iirsaeoles, „t!'"" em bruto ou parda/mente DrePare,Classe: 38
.4,14STROit
Artigos: Cartolina, caixa. de Pape- motes, tubos, vaus", vasil .hamee.„_VA".. do, algodão em bruto, algodão
"ou
lão, bobinas de papel**, bobinas de as de calçados, Peles em onde, "m" rama, algfodho parçielmente P rePa
Ind.Brasileira ) '
de docinba, nado, alizarina, alinorrega (resina 1 de-guetas,plmih
papel, capas de papelão, cartuchos
peles de marta '
de cartolina, envo/ucros de papelão,
'metro, em bruto, Mata em bride,
mataaborrão, papel celofane, papel
Classe Zi agua marinha em bruto, aguano, aiaRequerente: *Metro" — Modas e
para embrulho, papel
encader- Artigos: Almapaques, álbuns imPree-' basto em-bruto, Babuíno, alcatra() em
. Confecções Ltda,
nação, pastas de cartolina, rolos de aos, anuários, calendários, catálogos, bruto, alexandrita em bruto, algas
Local: Sio Paulo
fil- marinhas, caroço de al godão, biotito,
papel, tudoe de ~tio, tubos de pa- ~deu impressas, designagto_de_
mei, designação • de_Peças
-pelão.-Artigos:
Abrigos
quando vestuário,
„ bog-irom almonita), suco de serindiscurso. Impressos, loininnas
_
wavem•_,
guelra para fabrico de borracha, boi'- agasalhos, alvas, anáguas, aventais,
lia 831.781
tela
sara histórias imPressaa_builees
. as, branco de ladeia (esperueete), baby-dola barretes, batas, batinas,
tónicos, Publicações unPresel!_!, re_
aer pau-Brasil, altea, &mbar em bruto, bermudas magas inclusve para estas impressas, raman
_
ees imPre,..anaa ambarina, ametista brutà, amianto porte, camisas inclusive Para esPortel
roteiros impressos de 1/1".* roteiros bruto, amido ve getal bruto,. anil bru- camisas de fórça, camisas-pagão, caa.
Impressos de Peças teatrais, jornais, to, partes de /mimas, para experlên- maletas, camisolas, camisolóes, blua
livroa, Inósiefte ' imPreeesa, oreÇões- cias e pesquisa& substancias alatinais sas„ blusões, boinas, boleros, bonés,
Ind. Bra
impressas, peças etnematogaficas,
paratabnenbe preparadas, aparas oU borzeguins botas, botinas, *cacho-cola,
Peças teatrais. poesias linPresaas, resíduos de vegetais ou minerais, che-nez, calçados, calças, erdcinhas,
Requerente: MA1!113A — Importação programas de cimo, programa
de'
rãapac
ta, atanado, areia não prepara- gandolas, geme& guarda-pó, gravadio, programas de televisão, provae Exportação Ltda.
da
(argentífera),
monazitica, etc.). tas, hábitos, japonas, jaquetas, jaça*.
Local: São Paulo
sei escritaaa Prospectos impressos es- argila não preparada
(inclusive re- tões, canos de botas (perneiras), ca.
mas impressos. PrePagandaa ImPrea- trataria), asbesto. azeviche em bru- pautes, capas, capotes„, carapuças
Classe: 38
Artigos: Agendas em branco, álbuns altos, prosar, impressas, iactiP ts" 4e to, ceco -de babaçu, 'begadoe 'age- cartolas, mucos, sacaras, casquetes,
em branco, argolas de papel ou pa- cinema, ' e scriptir de teatro, "scralgo" tais, batata bruta, barda da balata, casulas ceroulas, eludes, chapéus, chia
de televisão, sueltos Impressos •
pelão,'bilhetes de ingreao, bilhetes de
bambu. baraúna, - barba de baleia, nelas, chuteiras, cintas, cintos, cntua
Classe '28
Passagem, bobinas de Papei, blocos
barba de milho e -outros vegetais, bar- rões. elergy-man, colarinhos, coletes,
para anotações, blocos para cálculos, Artigos: Açucareiros, alcatrão prepa- batana de baleia, baritas, barrilima combinações, corpinhos, cuecas, ateia
blocos para correspondência, aros de rado para indústria, anéis exceto & barro, basalto, banylta, benjoim, be- roa, eulotes. dolmans. dominós achara
papel ou papelão, balões de papel outras classes, aparelhos para água, rilho, betume em bruto, baldam bis- pes, espartilhos, estolas, fantasias,
Para enfeitar, ingressos de Papel ou aparelhos' para ^ café, aparelhos Para mutirita, blenda, la de -carneiro' (em fardamentos, fardas, fraldas, fraques,
cartolina, lenços de papel,. livros co- para refresco, adornos não de outras bruto ou parcialmente preparado)Ç galochas, quepis, qui/nonos, regalos,
merciais em branco, livros de con- chã, aparelhos para jantar, aparelhos caruá, cabelos em bruto, cantora em renards, robes- de chambre, roupas
tabilidade, livros fiscais em branco, classes, argolas não da outras clas- bruto ou parcialmente preparada, brancas de 'uso pessoal, roupas de
blocos para desenhar, blocos para es- ses, aros (inclua** para óculos e Para carmelina, carmim bruto, carnaúba, baixo, roupas feitas, lenços, libres, li-'
crever, brochuras não im pressas, Pa guardanapos), bombonferes, borracha lá parcialmente preparada, lã vegetal gas, !ingerias, luvas, roupas profissioa
-pelarcbogmas,cderntasm artificial ou sintética, borracha natal- em bride, inclusive de carneiro e al- naa, maillotsa mandriões, manípulos,
branco, cadernos escolares, cadernos lhas, bules, bacias, bainhas, baldes, cunha, canami em bruto, pelar de mantas de uso pessoal, manteaux,
para desenho, caixas de papearia ca- rei quando produto. acabado, vote- animais em bruto, penas de aves em mantilhas, mantos, martas, mania
pas da papel para documentos, capas baixelas, bandejas, banheiros, bebe- bruto, paragens em bruto ,ou par- nhas, meias, meias confecções, moi
de papelão para documentos, cartei- douros bscoiteiras; bolas' nau de nu"- clalmente preparadas, fibras de tex- deladores, palas (pombos leves), paras de papel, carteiras de papelão, iras classes, cabides, cabos, calcado- teia, tripoli em bruto. lã de alcunha letós, pantufas, paramentos, peiga
cartolina, cartões, indica, cartuchos res, caçambas, cahcaecaes, 'cálices, em bruto, fibras vegetais, alicio, sisal noirs, pelaines, peles quando vestuáa
-da cartolina, não de outras classes! canecas, canudinhos capas, exceto (fibra); talco bruto), sebo animal em rios, perneiras. peugas, Pi j amas, Pata
chapas de papelão para fins diver- vestuário, carretilhas; canecas, canu- bruto,. sebo vegetal em, bruto, selvas filhos, peitos, polainas, ponchos, pua
sos, chapas planograficas, energias em dinhos, - capas, exceto vestuário, celu- vegetais, rubi bruto, safira em bruto, bens, Ficha, soutiens. meter, stan-a
branco, duplicatas, encadernações de lóide. cera para indústria, centro de rabeia° bruto, pez em bruto, pedras 3, suspensórios, tailleurs,
papel, encadernações de papeai°, eti- mesa, cesto& Chapas, clarão, chuvei- preciosas em bruto, pedra-sabão, pe- tiaras, togas, toucas, ttintcas, turbanquetas, faturas, Olhas de celulose, ros, comuns, coadores, coaltar (ou di' aespecular (mineral), pastas bru- tes uniformes, roupas Para aporte,
,

r
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N9 831.10
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roupões, saias, sandâiias, sapatos, sobre-palites, solidéus, shorts, shottelras, slaks, aventuais, stablas, vestidos,
véus, visons

GLOR .
10asileira

IIMMnmnn

ANTOFARMA
Ind. Brasileira

Requerente: Comércio de Roupas
"Ilan-Glor" Ltda.
Local: S. Paulo
Requerente: Antofarma S.A. Indús- Artigos: • Aven
se, 3:lusas, blusões,
Clas
tais
tria Parmactutica
calças, calcinhas, camisas, camisetas,
Localidade: São Paulo
cuecas, ceroulas ), saias, paletós, piArtigos: Sôro fisiológico e abro
jamas, gravatas, manteux, combinaClasse 3
ções soutiens, le.ngerie, meias, capas,
glicozado
capotes, combinações, lenços,, malhas,
meter, pulôveres, mantilhas, gorros,
N9 83/.768
chapéus e coisas
n••nn••
N't 831.771

ATIBAIAInd. Bras il e irá:-

C.a)

Jaheurc de

til)

N9 831.783

N9 831.778

rnc' l. VIETINAC2eira

k.

, Ind. Brasileira'

Requerente: Gravadora e Distribui, dora de Discos Brasilfort Ltda.
Local: Ei. Paulo
'
Clwe 8
'
Artigos: Discos Gravados
/79 831.778

•
Requerente: Adubos "Atábaia" Indústria e Comércio Ltda.
Local: EL Paulo
rna.ARMígileira
Classe 2
Artigos: Adubos baraticidas, carrapaticidas, desinfetantes, defumadores.
• .1 fertilizantes do solo, formicidas, ger- ,Requereitte: Metalúrgica Araujo
micidas, Inseticidas, óleos para fins
• Ltda.
. veterinários, sabões desinfetantes,
Local- : S. Paulo
-vacinas e unguentos
Classe 11
N9 831.712
Artigos: Grampos para eabo de aço
N9 831.779
•
,.
M/RAN-TE
Requerente: Soc. Industrial de 1VIá- "AUTOMOVEL CLUBE
quinas Meratron Ltda.
Indústria
de
Requerente:
"Mirante"
DO
GUARUJI "
Local: 6: Paulo
• Auto Peças Ltda,
Classe 50
Local:
S.
Paulo
Artigos: Serviços da oficina MecâClasse 8
nica, construção, consartos e reformas Artigos: Faróis,
Ltda. Técnica orienlanternas, Requerente: Tor
de máquinas em geral, exportação, bobinas, extintoresfates,
tação e Racionalizaçfto
e
incêndio,
fios
Importação e repreaentações de má- para eletricidade, fusível, &zupadas,
Local: S. Paulo
quinas em. geral
•
Classes 21 e 33
relays, resistências elétricas, rádios,
Título
refletores, reatores, transformadores,
N9 831.767
ventiladores, válvulas e antenas
• 1(9 831.780
N9 831.773

SX0 JOÃO

1DAYARIA
Ina. Brasileira

•
Requerente: Bar e Lanches *Bavária" Ltda.
Local: 8. Paulor
Classe 42

Artigos: Aguardente, aperitivos, -anis,
bater, brandy, conhaque, cervejas,
fernet, genebra, gyn, licores, frutas
com álcool, Vinhos, vermoutes, vinhos espumantes, vinhos quinados,
vodka, whisky
N9 831.709

02.°R1g2113

UTI-LSERVE

d?°11g.ffleira.
Requerente: Cofelmar Comércio Ge
Cereais, Ltda,
Local: S. Paulo
Classe 41
Artigos: Arroz, feijão, mi/ho, batatas, grto de bico, cebola, alhos, ervadoce, farinhas aliraenticias farinha
de tnandloca, rações e tomates
149 831.781 ,

"AUTOMOVEL, CLUBE
MUNICIPA;T.e DE ARA
Prestação
de Serviços Ltda. •
RAQIJARA
Local: 8. Paulo
Classe 30
Artigos: Serviços, consertos, reformas e assistência técnica em fornos Requerente: l'or Ltda. Técnica Orienpara panificação, fornos industriais
tação e Racionalização
em geral, máquinas e apareificis de
Local: O. Paulo
refrigeração
Classes 21 e 23
Titulo
TsT9 810%775
N9 331.782
Requerente: k Utilserve"

" JAU-WAGEN
Requerent": "Jan-Wagen" Mccanica
de Automóveis Ltda.

'AUTOMOVEL. nula
ARAR.AQUARENSB

Requerente: Wellocome Imóveie e Requerente: Tor Ltda. Técnica Orieão
Adminibtração Ltda,
tação e Racionalização
Local: S. Paulo
Local: S. Paulo
• Classe 50
Classes 21 e 33
Artigos: Imóveis e Administração
Título
N9 831.777 •
N9 831;784
`
r
áTOMOVEL
CLUBE
" DISC . PORT ",

.-

Ind . Bras e ira.,
1
Requerente: Álamo Importação e Comércio Ltda.
Local: S.--Paulo
Requeregte: Farmácia Sio João
Classe 50
Ltda.
Artigos: Exporta2áo. . importação e
Local: S. Paulo
distribuição, representações de proClame 3
dutos alimentares e bebidas em -Artigos: Substâncias,
produtos e pregeral
parações químicas para serem usadas na medicina ou na farmácia
179 831,768
N9 831.774

1968

• . AITTOMOVEL ounnorP
. DA MORADA DO 80711-

DE ARARAQUARA "/

Requerente: Tor Ltda. Técnica Or1113*
tação e Racionalização
Local: S. Paulo
Cla;:, --01 21 . e 33
Titulo
N9 83/.785
,

"NOVARQUITETURA"
. ,
Requerente; NovarqUitetara Ltalk
S/C,
Local: S. Paulo
Classe 33
Titulo
N..831.786

"THE MORGIJANIS

1. Ind. Brasileira •
Requerente: Sinésio Euzebió" Alva,

José Gilberto Alves, Sylvio Feliciano
Soares Júnior, Carlos Roberto Jorge d
José Luiz -Diniz Mendes
.

Local: São Paulo
Classe: 32

Artirs: Um

conjunto Vocal ------..
e muda
831.787

•

Requerente: José Píreira da Silva
Local: São Paulo
Classe: 411
Artigos:
Sorvetes
1,4 831.788

( 1 A GARÇA "Ind. Brasileira\
Requerente: Angelina Ginotti

Local: São Paulo
Classe: 28

Artigos: Açucareiros, bacias, balde"
bandejas, bules, cabides, bcunbonieres,

copos, centro de mesas, cestos, confeiteiras, compoteiras, capalbadOres de água,
espremedores, estojos, fruteiras, !unis,
espremedores, estojos, garrafas, manta»

guelras e jarras
N. 831.789

Nifenne.

alequerente: Panificadora São Crismimem
.
F
tóvão Ltda.
Local: 8.- Paulo
/
Local: C. Paulo
.
•
Classe 4/
Classe 50
Requerente: Tor Ltda. Técnica Orbal- Requerente: Feres Empreendimentos
aubstinelas
alimentícias
paWirtigesi:
Artigos: Serviços de mecânica de
tação e Raelonalizago
Sociais Ltda.
•
notadm
aente:
biscoi- automóveis, pinturas, funilaria, luLocal: B. Paulo
gictiaa,
•
Local: São Paulo
bolachas,
doces e brificação
de
veículos
em
geral,
es•
Manei 31 e r" •
Gerifalte§
•
tadia e garagem
Classe: 33 — Insígnia
Título

.
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•Requerente: Luiz Vieira
Local: São Paulo
Classe: 33 —
N. 831.791
" DA AMIZADE "

'Ind. ,Brasileira
Requerente: Auto Posto aDa Amizade,
Ltda.
Local: São Paulo
Classe 47 •
Artigos: Álcool motor, cara para iluma
naçao, fluidos combustíveis, Baldai la.•
brificantes, fluidos para freio, fluidos
para' iluminação, fiados para isqueiro,
apis combustível, gás para flama:ação,
gasolina, gorduras para lubrificação e
iluminação, graxas lubrificaria:a lenha,
óleos, lubrificantes, óleos para amoitecadozes, óleos para aquecimento óleos
para iluminação, petróleo refinado e
querqsene.
N. 831.792

cubos, molas de veículos, para-brisas,
de veiculas, para-cheques de veiculas,
rodas de veiculas.
N. 831.796

SAMANTA "
, Ind. .Brasil:IFill

• (Seção 111)-

calos, breques' ,calotas, câmaras de ar
para- veículos, carrocerias, carros reboques e suas partes integrantes, direções
de velculosi, eixos- de veiculará, 'engates
de veículos .dragas 'estribos de velculoa
freios de veículos, guidões de veculos,
molas de veiculas, gafas-brisas de vet
mios. para-Choques de Veículos, parolam' de- veículos, e rodas de velados.
N. 831.803

Requerente: Cia. Samanta de Automóveis.,
P CAP2ZIM
- Local: Sáo Paulo
Brasileira3'
Classe: 21 Artigos: Automóveis
Classe: 50
Artigos: Prestação de Serviços Requerente: Calaram — Café Industrializado do Brasil Ltda.
N. 831.797
Local: São Paulo
Classe: .41
Artigos: Café
-1 A GARÇA "
N. 831.804
Requerente: Angelina Ginotti
Local: Sao Paulo
• Classes: 1 a 50 — Titulo •
• N. 831.798
.e

MÀNVI
Ind..Brasileira

•
lVianvi-Indústria e ComérRequerente:.
° ESTENCIVIL " •
cio de Madeira Ltda.
Ind. .Brasileira
Loca': São Paulo
Classe: 41
Artigos:' Madeira em Bruto
Requerente: Estencivil Escritório-TécniN. 831.799
•
co e Engenharia Civil $/C Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
OOSTA_AZUL tt
• Tilai
Artigos: Engenharia •Civil
'iIe ira
N. 831'4793
•
Requerente: Costa Azul ,- Transportes
Ltda.
Local: São Paulo
" G INAS 10 PA8RANA-•
Classe: 50
GUA
.
•
, Artigos: Transportes
N. 831.800
Requerente: 'Ginásio, Paranaguá Ltda.
S.A.
.LoCal: São Paulo
"
Ind.. Brasileira
Classe: 33 — Titulo •
N. 831.794
Requerente: "-Reta-Sozadade de Revestimentos em Geral Ltda.
FREEZER "
•
Classe: 50
Ind.. Brasileira'
Artigos: Revestimentos
Requerente: Fre
. azar Pradutos Frigorifi" NICROL "
cados Ltda.
Ind. Brasileira
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Lagostas, camarões, peixes em Requerente: Nicrol — Indústria e Cobacalhau, atum, baleia, garoupas, momércio 'de Roupas Ltda,
fuscos, ostras, peixadas, peixes, piraLocal: São Paulo
cura, sardinhas, urucum, ',escadinhas e
Classe: 36
manjubas • •
Artigos: Anáguas; aventais, blusas, blusões, botas cache-cols, calças, calçinhas,
N. 831.795
camisetas, • camisolas, casacos, ceroulas,
combinações, achavas, letiças, maillots,
AUTO II '
cuécae, mela, Irri-ns, soutiens e ves1n1. Brai3ileira\
tidos
N. 831.802
Requerente: Ruberauto Indúszr:a
Autos Peças Ltda.
Local: São Paulo
$ERMÁLF#
Classe: 21
•
Ind..'Brasileira
Artigos, Alavanca de câmbio, amortecedores de veiculas, aros para veiculo!, 'breques, calotas, câmaras de ar
para veiculas. carrocerlas, carros rebo- Requerente: Auto Mecânica • Sermalfa
Ltda,
ques e suas partes integrantes direções •
Classe: 21
de veiculas, 'eixos de velculot;; dragas,
engates de veículos, estribos de veicu. Ar figos: Alavanca de cambio, amorlos, freios de vai:alas, guidões de vea. tecedores de veículos. aros 'para vai-

Jarte.1 .1

de 1968 43:7

831.8(i3

PAULICEFIA\
INDUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: °CISA" - Comércios
Indústria de Sabão Ltda.
Local: São Paulo
Classes 46
Aplicação: Sabão em barras e era
pó.
149 831.809
1_

,

FAMOSO
• INDUSTRIA BRASILEIRA

"TABACARIA ALVES"

_ Requerente: "CISA" - Comírelo
Indústria de Sabão Ltda,
Local: São Paulo
•
48
Requerente: Antônio Alves Theodoro 'Aplicações:Classe:
Sabão em barras e eia
Laical:. São Paulo
,
pó.
Classe: 44
149
831.810
• Artigos: Tabacos
.a
N. 831.805
"

Cófér;14Aci2 "

Ind. Brasileira.'
Requerente:. Cotelaje
Construtora
Técnica de Lajes Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 16
•
Artigos: Argila preparada para ,constrações, caibras,- calhas, de telhados, clmento, cal para construções, esquadrias, grades, lajes, lambris, manilhas,
mosaicos, parquetes, pisos, telhas, tijolos, fôrros, azulejos para :castrações
e vitrôr.
• N9 831.806

C 1 S A Is'

INDUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: "CISA" - Co:Units
e Indústria de- Sabko Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 48
Aplicações: Sabão ezn barras c em
pó,
149 831.811

Requersnta: Agroquimica; Arbaet
•
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 2
Artigos: Adubos - dia para addZ9
COSEAN
bos --• bactericidas para fins sanita&
Ind. Brasileira
rios - desinfetantes - liquidas
.pás - fertilizantes - fertilizadorei.
- • formicidas - inseticidas - sodapara agricultura - produto
Requerente: Cosban Cosinha Ban- cáustica
químico extraído do eucalipto, em &e&
deirante Ltda.
pasta e líquido, usado na altrioul-*
Local: São Paulo .
tura - horticultura, na veterinária
para fins sanitários
Classe: 41
Artigos: Pimentões e berlettelas
749 831.812recheadas — batatas fritas -. maionezes - rizotos - lasanha - macarronadas - pizaus - saladas di-POLIPESCA
versas - feijão - feijoadas - arroz
IncL, Brasileira'
de braga - bife A cavalo
bife is
portuguésa
ravioll
gnocchi e
churrascos.
Requerente: Sociedade Brasileira
N9 1131.807
de Indústria de Pesca "Polipeaca"
S.A.
Local: São Paulo
Classe: 41
Ind. riggileira
• Artigos: Peixes em geral.
149 831.813

Requerente: Farart Industna de
. Artefatos de ('isso
•....Local: São Paulo
Classe: 15
Artigos: Bibelots bustos - estátuas - estatuetas - frutas artificiais - figuras - imagens ções de flores - imitação de frutas
-- obras artísticas - obras de esculturas - paisagem e quadros artísticos

RURINCO
•ind. Brasileira
Requerente: Rufinco 4.ndtietrfa
• Comércio Rural Ltda,
e
Local: Eijio Paulo
Classe: 41
•
,
Artigos: Agricultura e peouslrlew
•
•• •
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Soc. balões, baralhos, jogos de bilhar,
Ne 331.827
Vaias, sonecas, bonecos, luzi:sina"
s "içauos para bonecas, carrinhos, eho. ramos, courela; cuicas, , dados, jogos
de dama, dardos, alvernmentos, ler151±,1 SIMIUR ."
ÊDIMA
Ind. lig as il e ira
sarnentos de brinquedo, f letias Para
Ina. Brasileira
Brasileira
jogos, figurinhas para armar e para
fischas, bolas de filtebol, sopaI jogar,
pos de mesa, gangorras. iotios Para Requerente: Panificadora sem SimlRequerente: Zilef
Comércio de , Requerente: Édima' Indústria
Plásticos Ltda.
crianças, halteres,- jogos cie qualquer
Roupas Ltda.
• espécie,
lar Ltda.
lança-perfumes, luvas desporLocal: São Paulo
Local: São Paulo
Local- São Paulo
tivas, manonetees, náscaras carnavaClasse: 28
Classe: 37
Classe:
41
Artigos: Cobertas de mesa — col- Artigos: açucareiros — aparalhos lescas, mobilias de brinquedo, moveu
Artigos:
Pão,
brinqusdo, oapagaras de papel e
chas de cama — fronhas de algodão para água — café — chã -- ;lusas e de
269 831.828
pano, passatempo, patins, patinetes,
e linho — guardanapos — ,lençõis :— refrescos — argolas para gsardana- petecas,
pises, quebra-cabeças, raquepanos adamascados para mesa — pos — aros para óculos' — "cias — tes, saques"
relógios de 'osols
panos de prato e análogos — roupas baldes — bandejas — barbatanas -I. quedo, rodas redes,
TF"
MADRAGOA ""
de brinquedo, serpentide cama e mesa — de algodão— 11- biscoiteiras — bombonieres — bules nas, skts, soldadinhos,
lind. Brasileira
taraooretes,
,nho ou ostro pano qualquer — toa- — cabides -- cálices — canecas
trapézios e veloçípedes
canudinhos -- cestos -- coadores -- tômbolas,
:lhas de. • rõsto ou basho
.Classe: 50
colheres
—
oornpoteiras
—
copos
—
Na. 531.815 — 818
Atividade: Apsetientação de Requerente: Panificadora 33adrali08
espelhos -- •espmiladeiraS — estojos Artigos:
programas de rádio e de televisão,
— facas — filtros s- frascos — fru- contratação
- Ltda.
de artistas, publicidades
teiras -- funis -- garfos garrafa'
Local: São Paulo
e•
propagandas
em
geral.
— jarras — jarros — leiteiras — 21
Classe: 41
careiros — mantegucirat morta149 831.822
Artigos: Pão.
gas — paliteiros — pires — potes —
FP 831.829
pratos — queijeiras -- saladeiras —
saleiros — talheres — • tijelas — uri+meu. e Mearas.
nóis —
, " TIVESTE"
Reauerente: FilineS e Discos ~- Artigos asses confeccionados , em
nABORd
ánd. =as lie ira
sola S.A.
plásticos...
W)USTRIA BRASMIRA
- .-LoSals São Paalo
NO 831.821
Classe: 1
Requerente: Walter Ramos da Silva
Artigos: Para cliatingqir.
Requerente:. Emprêsa de Publicidade
Local: São Paulo
Classe: SO
Santa Rita Ltda.
•
classe: 38
•
Artigos.: Gravações e regi aVações
Local: São Paulo
: Anáguas, aventais, blusas,
de discos e fitas magnéticas — filgati°BlivEdán.leira
Classe.
'32
blusões, calças, calcinhas, botas, camagens ite filmes de enrêdo re•
Artigos: da classe.
che-cols, camisetas, camisolas, casaportagens comereals -para TV — cicos, ceroulas, combinações, echarpes,
nema e documentários — importação Requerente: Sergio Bavini.
NI 831.823
lenços,
euiScas, maniata melas, Sell•
-- exportação-• de distribuição de filLocal: São' Pasilo
timo vestldos.
.
mes — discos e fitas magneticas —
Cisam: 8
serviços publicitários, de divulgação e Artigos: Discos' gravados — filmes
N9 831.830
de pesquisa de mercado — serviços, revelados — óculos — rádios e tele.VER,Pil lei ira
.
fotográficos.
visores..
Classe: 33
Classe 9 .
" ROSVIAD "
Artigos: Titulo de —
estabelecimento. s Artigos: Bandolins — °anjos — Requerente. Artur-Baltazg -Luis.
:1nd
a. Brasileira'
baterias berimbaus — bongós — '
• Local: São Paulo..
Ns 831.817' .
caixas de música — cavaquinhos —
Classe: 32 • chocalhos — clarinetes — clarins
Artigos: *Almanaques, agendas, bolecordas para instrumentos musicais — tins, boletins impressos, folhetos, jor- Requerente: Eletrdnica Rosvlad Ltda,
Local: São Paulo
.
cornetas — cubas — flautas — foles
ji.vros. Peças cinematográficas,
- ,Olasse: 8
— gaitas -- gõngos — guitarras — nais,
peças tea
trais, programas de televiArtigos:
,Acefidedores,
acumuladores,
liras — mancas — órgãos — pan- são, suplementos. juvenhi e ilustrados,
programas radlofeindcos, e revidas aparelhos de ar refrigerado, aparigho
deiros — pianolas -- pianos —
de refrigeração, baterias, chasids,
Uns:russa.
tões — pratos de baterias s- rabecas
Reque ente: Equipe — Editares
chaves automáticas, cruveiros elétri— rabecões — realejos — saxofones
Ltda. ,
N, 831.824
cos, chaves elétricas, liquidificados"
— surdinas — surdos — tamborins
Local: São Paulo
i •
onoaradeires, ilustradores, rádios • '
tantãs — trombones — turunas
—
aparelhos de televisão
Classe: 32 . — violas — violinos — violõea e
Artigos- Álbuns impressos — anuán OTCLOMA,INT fi
4
xinofones.
269 831.831
rios impressos -- agendas impressas
2raslie
ira
Classe: 13
— almanaques impressos — boletins Artigos: Abotoaduras — alfinetes
Impressos -- artigos e crônicas para para gravatas — anéis — balanganjornais — rádio — revistas e televi- dans — berloques — braceletes — Requerente: Gerson Artes Metálicas
são — jornais impressos e suas seções brincos — broches — chaveizos —
Ltda.
— livros impressos — -programas de correntes — medalhas — pérolas -- •
Local:
São Paulo
radiodifusão e Pro gramas de televisão
prendedorese de
Classe: 10
pulseiras
... peças teatrais e cinematográficas
Artigos: Aparelhos de Ginasticas.
gravatas
— revistas impressas e suas seções
269 831.823
Classe:
32
e suplementos
Artigos:
Álbuns
impressos
—
desigN9 831.818
nação de filmese -- jornais — livros
— peças cinematográficas e teatral
ATILÁ "
— programas de rádio e de teandsào
Indo, 4nit.s,ile ira
JOVART
--publicações impressas— de teatro
Ns 831.814

Ng .831.820.

À

,
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la

e de televisão
. Classe: 38

•Requerente: Romeu Naipe, Netto.
•
Local: São Paulo Artigos: Abrigos — agasalhos —
Classe: 48
aventais — barretes — bermudas —
Artigos:
Abrasivos
para Polir, dateis-blusas — blusões — boinas — bonés
gentes,
esfregões,
flanelas; ,quimica— botas — botinas — cachecol -- monte preparada para
limpeza, fósfocalçados — calças — calções cagoma para lavanderia, pastas de
misas — capas — capotes — casacos ros,
polimento para couro, madeiras,
— chapéus — chinelos — eintes — polir,
sapatos, pomadas para dar,e consercintas — fantasias — fardas — ga- var
o brilho, vela de sébo, tijolos para
lochas — gorros gravataa — ja- brilho
e polimento e sabão comum.
ponas — lenços — 'ligas — luvas —
mailotts — manteaux — meias —
831.82é
paletós — pijamas -- polainas — 'puloveres — quimonos — roupões —
NENINEO
saias — sandálias sapatos
- sobretudo
tes — alaria
IndMgO_Yeira
'ND:BRASILEIRA
tlen — suéter — suspensórios —
turbantes — tiniformas — vestidos
Requerentes Manufatura de Brins
véus.
Requerenbe: Saauricia Wernicke
quedos "Neninho" Ltda.
. Classe: 49
Local: São Paulo .
Localidade: São Paulo
Artigos: Aeroplanos, álbuns Para re- •
Classe: e
Classe: 48
cortar e cobrir, alteres, alvos, asso- Artigos: Registros e válvulas para fluArtigos: Brinquedos,
viais, automdvels para crianças, balsn-i
talações Industriais.

Industria-de
Reauerente: dovart
Malhas Ltda.
Local: São Paulo .
Classe: 38
Artigos: Agasalhos — bermudas —
blusas — blusões -- calças — calcinhas — camisas — casacos —
ços — meias e pijannui
N9 831.819 . •

Requerente: Transportadora Totais"
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50 -Artigos: Trampolins
269 831,832

I

caciQuE

Ind.. 1 fra8

t1eira ,

Requerente: Aiumiisio 'Cacique Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 11
Artigos: Aparelhos de cozinha, aparelhos de café, aparelhos de chá,asadeixas, baterias de cozinha, bebedouros, bules, -caçarolas, cafeteiras, caldeirões. ~Ma, chaleiras, colheres

L.
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111n••n•••••n••n•

de mesa, conchas, faces, fôrmas, abri- 1 suPlementos juvenis e ilustrados, prodores de latas, atiçadores . de fogão, gramas radiofónicos e revistas imPressas.
bacias e baldes.
N9 831.839
N. 831.933.
Otr.'- Imensos oarernos
• Inaastria Sraelleirs
,.

•

Requerente: Coligados — Serviços
Técnicos Especializados S/C
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Almanaques, agendas, boletins, boletins Impressos, folhetos, jornais, livros, peças cinematográficas,
peças teatrais; programas de televido, suplementos, juvenis e ilustrados,
programas radiofônicos e revistai
impressas:" N9 831.834

CAILO
Ind.
Jdrasileira
•
Requerente: Tintas Carlo Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 16
Artigos: Tintas para paredes, tintas
para muros, tintas para portas, tintas
para janelas, tintas para portões e
tintas para prateleiras.
N9 831.835
111 BAFITMAN "

Ind. Siqíãileira
Requerente: Malharia Mascote S. A.

Local: São Paulo
Classe: 36
: Anáguas, aventais, blusas,
iggrs , botas, cache-cols, calças, caleinhas, camisetas,. c amisolas,' casacos,
ceroulas, combinações, cuécas, acharpes, lenços, meias, maillots, soutiens
e vestidos.
•

119 831.8ss

Brasileira
ffil l ira •
Inn d.SIrPgi
Requerente: Malharia Madcote S. A.
Local; São Paulo
Classe: 36
,Srtigos: Anáguas, aventais, blusas,
blusões, botas, cache-cola, calças, calcinhas, camisetas, camisolas, casacas
ceroulas, combinações, echarpeis, lenços, meias, cuécas, maillots, taititu
e vestidos.
N'9 e31,840

M.ME,

Classe 21
Artigos: Automóveis, carros reborries
e suas pdrtes integranbes, alavanca
de cambio, amortecedores de veículos, aros para veículos, breques,
calotas, câmaras de ar para veículos,
carroceriss, direções de veículos,
dragas, engates de veiados, estribos
de veículos, freios de veiculo', guidões pare reiculos, enoda3 de veículos, para-brisas de veículos, parachoques de veiculo.; e rodas para
veiculas
Classe 50
Artigos: Compra e Venda de Vaicolos, Representações e Consignações
.149 •• 1.846

• "RENASdERA u COR TABILIDAUE

N9 831.854
VENDEK PROM-0.7z,

,/ÇOES

-o
Requerente: Artur Baltazar Lula
Local: EU 'Paul°
Classe $2
Titulo
ÇI9 831.esa

e •
•;(1
91)

VAZE DO ARICANDUU
Ind. Brasileira
-

Requerente: Companhia
ca 6Voie do Aricanduvrangn1S4
.1
Local: Oto Paulo

•

Reonerente: 'Renascença ContaXiiClasse 1
dada Ltda.
Artigos: alvaiade, andinos, anticor•
Local: São 'Paulo
resine, arserdoos, azul da Premi% •
._ Classe 33
fenol e seus derivados, glicerina Para
Título
aplicação industrial, nitratos, pottea-•
na,
produtos químicos para pintura;
Requerente: Malharia Mascote S. A.
N9.831.847
sais químicos usados nas industrias,
Local: São Paulo
solução para pratear, soluções gut*
Classe 36
micas para pinturas, solventes, Mu-,
• H
Artigos: Anáguas, aventais, blusas,
s4NHO :1
tas líquidas, em pó, e sólidas, tdiatat
blusSes,, botas, cache-cola, calças,
asileira
preparadas para vulcanizar, tintas
.
calcinhas, camisetas, camisolas, capara uso na indústria e arquitetura, 9b
sacos, ceroulas, combinações, cuecas,
vernizes químloas e zincos o.n
lenços, meias, marnoto, soutiens
Requerente: Móveis e Decorações
e vestidos
cq
149 831.853
Conholar Ltda.
' ar'
.149 831.841
Local: São Paulo •
Classe 40
•
1(11
Artigos: Acolchoados para móveis, 4k ' PELICANO
" FRACARI ".
. Ind. Brasileira
armários,
berços,
cadeiras
de
molas,
Ind. Brasileira
cadeiras com rodes; cadeiras comuns,
cadeiras para escritório, camas com
Requerente: Pracari Tintas e Ver- molas, camiseiros, camas comuns, Requerente: Pelicano — Comércio de
nizes Ltda.
colchões, conjuntos de móveis, criaPeixes Ltda.
Local: São Paulo
do-mudo, cristaleiras, divas, dormiLocal: so.o Paulo
Classe 36
tórios, guarda-roupas, guarda-comiClasse 41
Artigos: Tintas, para paredes, tintas das; guarda-loucas, guarda-roupa o
Artigos; pescados em geral
para muros, tintas para portas e tinpoltronas
o 831.854
tas para janelas, tintas para portões,
No 831.848
tintas para prateleiras
• CABANA . 1 .
N9 831.842
asi. eira
" BARX0
NOVA COIMBRA"
, Ind. Brasileira
Requerente: Cabana — ConSecçõe
and. Brasileira

.
" SUPERBOT1 ;
• Ind. r=sileira

•

N

Ltda.

Local: São Paulo
Paqueraste: Bat e Lanches Nova
Requerente: Perfumaria Barão
Classe 38
Coimbra
Ltda.
Ltda.
! Ind. Ergsileira
Artigos: artigos de vestuário e rouLocal: São Paulo
São Paulo
re
9n,
pas
Fm geral, inclusive calca- ar
Classe 41
Classe 50
Artigos: Lanches de: Ancha, morta- Artigos: Comércio e Vendas de Per- dos; a r lhos, blusas, calças, casa- io
Requerente: Malharia Mascote S. A. dela, presunto, roz-bife, queijo, Salacoa caps .% chales, chapéus, casacos
fumes e Artigos de Toucador
Local:" São Paulo .
de pele, n. avatas, jogos de langeire,
me, salsichas, paio, paths, chouriço,
Ne
831.849
Classe: 36
luvas, lnr-os, meias, penhoar, pulolinguiça e churraticos
Artigos: Aventais, blusas, blusões, caver,
girmoms, robe de chambre,
Ns 831.843
sacos, cachecols, combinações, fralsaias,
shorts, atolas, taier, vestidos
das, dominós, calções, colarinhos. salN° 831.855
gas de senhoras e de crianças, gorros,
Inã.CITH£1:ire
soutiens, meias, lenços, echarpes, cuéIC O 1.4
vestidos.
brRSI.Lera
can casacos e
—
TECNISCREEN
Requerente: Agro re
Corixão
119 831.837 •
itetetterente: Indústria e Comércio de
Ltda.
Ind.
Brasileira
Máquinas ai Ltda.
Local: Mato Grasse
Local: no Paulo
Clame 4/
Artigos: Alfaces. agrião, Molho, ce- Requerente: Tecniscreen —
Ind. SIFRX0 ".
Classe 6
nouras,
machucho,
pepino, pimenBrasileira
Artigos: Máquinas hidráulicas e tão. beringela, tomates,
iria e Comércio Ltda.
couve-man,,
Bombas
Local: São Paulo
beiga, abacates, abacaxis, bananas,
N 9 133itiVi4,
mamão, laranjas, melancias. ~leClasse 25
Requerente: Malharia Sifrão Ltda.
gal. maCiles. - Pera e manga
Artigos:
displays,
desenhos„ decalcoLocal: São Paulo
NO 831.850
mania
para
tecidos,
estampa; gra.
Classe: 38
NOVA ALEM4AAR
auras, abras de pintura, obras artia., Vit
Artlgas: Anáguas, • aventais blusas,
Ind. Brasileira
ticas, painéia e cartazes para dee» de
blusbear botas, cache-cols, calças,
rações, para exposição, mostruário
D'AMOUR
*alcinhas, camisetas, combinações,
de mercadorias diversas, su portes arachavas, cuécas, lenços, meias. mailInd.
Brasileira
'
l
tIsticos para vitrines, painés decora..
Requerente: Paulficadora Nova
lota, soutiens e Vestidos.
Além-Mar Ltda.
tiros e pinturas
N9 831.838
local: São Paulo
149 831.856
Classe 41
Requerente: Moveis e Decorações
Artigo: Pão
"
D'Amour Ltda.
GOP.uoLE1RQ
R? 831.845
Local: eg.0 Paulo
Inas braelleira
. Classe 34
Artigos: Capachos, cortinas, cortina •
Requerentes; Editora Edrel Ltda.
REMgANDIA
dos, encerados, para •chão, esteiras Requerente: Restaurante e Churrail•
Local: São Paulo
asi'eír
Ind.
a
carta Gondoleiro Ltda.
para chão, estores para janela, estraClasse: 32
Local: no Paulo
dos para chão, -linóleos, mosquiteiros
Artigos: Almanaques, agendas, boleClasse 41
tins, bnletires impres.os, folhetos, jor- • Reqeerer • n/-r.-nia.n dia S. A. Pais) cama, oleados. Danos para as3
Aútomóveis
soalhos, de paredes, passadeiras, Artigos: Churraacos, pizzas a With
nais, livros, peças cinematográficas,
feições prontas
local: são Paulo
persianas, móveis, sanefas e tapetes
peças tea;traia,,programas de SeleVisão,
,
•
" ROBIN 'e

5
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N9 831.857
•

VENDE BEM ti,
Ind.Brasileirh
"

"Vende Bera"
atida .
Local: São Paulo
Classe 41
Artigos: Açúcar, amendoim, amido
• alimentício, araruta, arroz, assados,
'• aveia, aves abatidas, ..atum, azeite,
- azeitonas, alho, cebola, chouriços,
coalhada, ctico," bacalhau, biscoitos,
bolachas, bolos, doces, confeitos,
canjica, farinhas alimentícias, feijão,
efrmento, gorduras alimentícias, condimentos para alimentos, essências
alimenticias, ervilhas, laticínios, lentilhas, linguiças, lombo, leite In na• tura, em pó ou conderrado, geléias e
gelatinas alimentícias, grão de bico,
hortaliças, cereais, pescados, pieitles,
• pipocas, presuntos, macarrão, manteiga, margarina, marmelada, masalimenticias, massa.; de tomate,
massas para sopa, mel, mate, molhos alimentícios, mostarda, óleos
alimentícios,- sal, salames, sanduiabes, sardinhas, soja, sorvetes, toucinho, tapioca, trigo, vinagre e
Requerente:

iikanp6rio

aarques

l49 831.858
e

1.

•

"

INTRUZLARME.
Brasileira..
,

Requerente: José Ribeiro de Oliveira
e Válter Salvador Fogliano
Local: São Paulo
Classe 8
Artigos: Aparelhos de alarma, aparelhos de segurança Para veículos,
aparelhos de sinalização, chaves autora:ilesa, fios de aparelhos elétricas e para eletricidade, Indicadores
de detenção de curto-circuito, registradores para veículos, relays, resistências, sistemas de alarme, sereias
de alarma e de aviso e rádios

sintética, resinas preparadas, pós para moldagern, revestimentos plásticos,
c tintas, esmaltes, e vernizes para_ uso
nas indústria.
.
• Classe 11
Artigos: Tubos de aço para • ancananiento, tubos para fins diversos,
conexões para encanamentos, sagui-.
cbos, laminas não de outras classes
perfilados, perfuradores (ferramentas), danos, torneiras, tarolas de aço,
vasadores, tapetes de metal e tanques de metal. '
N9 831.860

"SOMAND.'t
an.d.Brasileira.

Janeiro de 1968
•
calças, calcinhas, rolçõea 1341115Iva
•N9 831.884
para esporte, camisas inclusive para
esporte, caralseLas, cantsulea, _ cicpa- ‘
aass, capas, capotai, cartolas, casaa
coa, casacas, anates, chaPeas, canelos, cnutenas, • cintas, amuos, alumiou, Ciellunian, celaratuáos, colinas,
gomninaçõe.s, corpiniros. cuecas, ciai°.
tes, dumas, mamilos, ecnarpes, • cataias, fantasias, :amamentas, traiaaa, fraques, gaiochas, garras, .guaraa-po, twias, .ravateã, japonas,_jaanta•
tas, jaquetões, lentos; Dores; Ligo&
luvas, macacões, manieta,
manaram& mantas ue uso pessoal,
Ulautàlhas, manias, me ias, ulauelatiG
-res,paltnd meos,
INDUSTIIIIA MI ASILIIRA,
peignoirs, pelerinas, perneiras. D
Requerente: Gil - Aparelhos de gas, 'pijamas, peitos, poianas, euControles Ltda.
çaus, p uioveres, punias, quepis,
, Local: São Paulo
monos. regalos, ~arda, zob..s da
Classe 8
entunbts, roupas brancas de uso pes• Artigos: Na classe
soai, roupas de baixo, roupas lerias,
roupas para" esporte, roupas& saias,
• •
N9 831.865
sandálias, sapatos, sabre-pelizes, sa— . ndeus, snorta, shooteiras, Mak& sobretudos, atamos, soutiens, suéter,
• sungas, suspensórias.
• G R • APARELHOS
N9 831.870

.%
Requerente: Livraria I'Stanandr Limitada
Local: Goiás
Classe SP
Artigos: Almanaques, albuns impressos, anuários, calendários, catálogos,
crónicas impressas, folhetos impresaos, histórias impressas, revistas impressas, romances impressos, jornais,
CONTROLE Tala:
livros, músicas impressas, orações
Impressas, poesias • Impressas, proapéctos Impressos de propaganda, prosas impressas, livros impressos, ro'r
•
teiros impressos de filmes e progra- Requerente: GR — Aparelhos de
mas impressos.
Contrõles Ltda.
• Local: São Paulo
1(9 831.aei
Nome Comercial
N9 831.888

`"MORWIL"

•

IndéBra siZeirs

ITAJAN

• Requerente: Mário Delli Paoli
Local: São Paulo
Classe 48

Artigos: ‘ *Aparelhos de barbear,.

149 831.871
Requerente: Norwil — Máquinas para
lacritórios Ltda.
Requerente* Administradora de Bens
SOLDAPRZNZ
Local: São Panlo
Itajan S.A.
Local:
SM
Paulo
Indústria
Brazilleira
Classe 17
.Artigos: Aparelhos duplicadores de
•
Classe 50
cópias, cortadores de papel, desenha- Artigos: Administração de bens
Requerente: Pirelli S.A. Companhia
dores, máquinas de _apontar lápis,
N9 831.887 _
Industrial Brasileira
máquinas de calcular, máquinas de
Estabelecido em: São Paulo
endereçar, máquinas de escrever,
Classe 8
máquinas de grampear, máquinas de
Artigos: Aparelhos de comunicação
registrar, máquinas de somar, magae alta tensão, chaves elétricas, chaN9 831.859 ,
lógrafos, multiplicadores de . cópias,
ves de alavancas, comutadores, cabos
esquadros, estereocartógrafos, estae condutores elétricos, Interruptores,
rei:grafas, grafites para lapiseira, insIsoladores, fios para eletricidada
trumentos de desenha, instrumentos
"METUSA"
fios terra. fusíveis, Isoladora) de corde escrever, instrumentos para selar,
4.;
DZ
BENS
A
rente, isolantes elétricos, amuado"
,AMINISTRADOR
lapiseiras, taboas de desenho, tecníInd.Brasileira
ralam resistências elétricas, reatores
ITAJAN L
grafas, tintas para desenho, -narra,para
luz fluorese,ente, soqueis& tegratos, pantógrafos, pastéis de Untas
- me.das, trandorniadores.
desenho, penas pincéis para deRequerente: Menus. EL A. ktetaJor- para
senho, tintas para duplicadores, tingiea. de Tubos
N9 831.872
tas para desenho, tintas para escreLocal: Bahia
ver, réguas de uso em • escritórios e
Remarcais: Administradora de Bens
Classe 5
.
para desenhos
Itajan,13.A.
Artigos: Aço, adesivo; metálicos, al• fiZOOORB
calinos metálicos, alpaca (metal),
N9 831.661
Local:
São Paulo
•
alpax, babit (metal), constantan Requerente: Ricardo Glovanini k Cia.
tudtletria
Brasileira
Nome
Comercial
(lisa), cromo (metal), supro-níquel, •
• Local: Paraná
1(9 831.868
duraluminio, durana (metal), cisaArtigos: Na classe.
Requerente: Pirelli S.A. Companhia
tron (metal!, ele•troplata, estanho
Classe 40
Industrial Brasileira
estilai°, ferro, bronze, metais a car831.862
N9
• Local: São Paulo
bana, carbureto metálico, cáscara
Clame: 8
(cobro., cério unatal), chumbo. _cif - rion evaçu et
Artigos:
Aparelhos
de
comua:caça°
salhas de metal, cobre, colas metálialta tensão, chaves ~rim, chaves
cas, (soldas), ouropel, paládio (mede alavancas, comutadores, _labia •
tal), pastas metálleaa P/salda, perRequerente: Fundição "Mogi Guaçu" condutores elétricos, interruptores:
maloy, pichesbeque, plaquê, platina,
Limitada
Isoladores, tios para eletricidade i glucinio, guas, hidrogênio, iman naLocal: São Paulo
fios terra, fazíveis, isoladores de cortural (ferro magnético), itrio :kieArtigos: Serviços de fundição em rente, Isolantes elétricos, ~pada,
selguhr", latão, titio, gás metálicos,
geral
relays, reviste:Mias elétricas: reato. João Luiz Aguiar
soldas metálicas, molibdeno ou mo- • Requerente:
res para luz • fluorescente, soquetes,
Local:
Rio
de
Janeiro
359
831.889
Ihibdênia, -(metal), munis. nkluel.
tomadas, transformadores
Classe 38
•
&mio, oranirldio, ouro, pós metálicas Artigos: Artigos
vestuário para
para solda, prata, ruela, rubinio ai- homens, senhorasdee crianças,
a sa• 749 831.873
GION-CAT ".
:aliar soldas metálicas, metais para ber: botas, botinas, calçados, camisoldar, splegel, espiegalisen, sucata sas, cuecas, calças, meias, polainas,
Indástria Brasileira
de metal, tant,alo, Thomaz (metais
sapatos, soutiens e
• P.IRZANZX
fundidos), tiros metálicas para sol- saías, aandãlias.
vestidos.
das, inania tianieallico, tambaque,
Requerente:
Moda
Esporte
Grana'Indústria
Brasileira
N9 -831.863
?Ara), tungsténio (metal), vaná,dio
Cat Ltda.
(metal), volfran (ou wolfran), volLocal: São Paulo
tanto (metal) Yellow, zinco, zircank?
Requerente: Pirelli S.A. companhia
' Classe 30
(metal)
Industrial Brasileira
Carlos Martel Ribeiro
Artiges:, Agasalhos, anáguas, avenClasse 28, .
Local: são Paulo
Artigos: Tubos plásticos, esguichos,
tais, baby-dole batas:bermuda& bluClasse: 8
argolas (não de outras classes), cha- Requerente: Carlos: Martel*Ribeiro sas, blusões, boinas, • boleros, +bonés, Artigoe: Aparelhos de comun!0fn nrec
pas plásticas, matéria, plástica ou
Local: Minas Gerais
botas, cache-cola, *achane& calçados, alta tensão, chaves elétricas, cisa..on

.4 •
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83/.878
* de alavancas, comutadores. cabos e
connutores elétricos, laterrupkores,
lacuaaorea, lios para eietrie.loade e
fios leira, lu.sivais, isoladores de cor‘,CORDPIAS'a
rente, isolantes elétricos. ~Padas,
Indtistrià Brasileira
zelara resistências elétricas, reatarei para lua fluorescente, Baqueta,
tomadas, taans4ormadores
Requerente: Pirelli S.A. 'Companhia
Industrial Brasileira :
N9 831.874
.
Local: Sito lama°,
viasie: 8
Artigos: Aparamos de comunicação e
''T31.3.DUC
aaa tenso, - camada Oéttitak, cnaves
de alavadcas, comutadores, cacos e
Indústria BrasileVra.
comandes elétricos, interruptores,.
Isoladores, :tos para Men-kande e
Requerente: Pirelli S.A. Companhia fios' terra, !usáveis, isoladores de corrente, isolantes elétricos, lâmpadas,
Industrial Brasileira
reiays, resisténas elétricas, reataLocal: São Paulo
res para luz fluorescente, soquetes,
Classe: 8
tomadas, transiormadoree.
Artigos:. Apareabas de comunicação c
alta tensão, chaves elétricas, chavea
N9 831.879
de alavancas, comutadores, cabos e
condutoree elétricos, Interruptores,
Isoladores, fios para eletricidade e
fios teara, !uiveis, Isoladores de corPIR3Q1733T
rente. Isolantes elétricos, lamUadas,
Indústria
Brasileira
relays, resisténc:as elétricas, reatores para luz fluorescente. soquetes,
tomadas, transformadores
Requerente: Pirelli S.A. Companhia
••n=~1.•
,Industrial Brasileira
N9 831.875
• Local: São PaUlo
Classe: 8
Artigos: Aparelhos de comunicação e
alta tensão, chaves elétricas, chaves
, Ir JI 1. JE ri IP 11 it
de alavancas, comutadores, cabos e
;ndtistria Brasileira condutores
elétricos, interruptores,
Isoladores, fias para eletricidade e.
Reqmerente: Pirelli S.A. Cinnpanina fios tetra, fusíveis, isoladores de corrente, isolantes elétricos, lâmpadas,
Industrial Brasileira
releva resistenclas elétricas, retaa• Local: São Paulo
res para luz fluorescente. soquetes,
•
Classe: 8
tomadas. transformadores
• Artigos: Arre/hos de comunicação e
alta tensão, chaves elétricas, chaves
Na 831.880
de ' alavancas, comutadores, cabos e
condutores elétricos, interruptores
_ Isoladores, fios para eletricidade e
ELESOLO
' !tos terra, fusíveis. Isoladores de corrente. Isolantes elétricos, lAmpadas, Inctstria Brasileirit
retas; resistências elétricas, reatores para luz fluorescente. soquetes,
tomadas, transformadores
Requerente: .Pirelli a.A. Companhia
Italustaaal l3ra.sileira
1S9 831.878
,•
Local: São Paulo
Classe: 8
TBLISCORCOMBIPORT
Artigos: Ap arelhos de comunicação e
alta tensão, chaves elétricas, chaves
Xnditstria Brasileira
da alavancas, comutadores. cabos e
condutores elétricos, interruptores,
Isoladores, fios para eletricidade e
Requerente: Pirelli S.A. Companhia fios terra. !uiveis, isoladores de corIndustrial Brasileira
rente, isolantes elétricos, lâmpadas.
Local: São Paulo
relega re,sistênclas elétricas, reatores para luz fluorescente, soctuetes,
Classe: 8
tomadas, transformadores
Artigos: Adaielhos de comiln iCsICA0 e
alta tensão, chaves elétricas, chaves
N9 831.881
de alavancas, comutadores, cabos e
condutores elétricos, interruptores.
Isoladores, fios para eletricidade e
fios terra, fusivek, isoladores de cor* P..,31. A.
rente. isolantes elétricos. !limpadas.
&latria
Brlisileira
In
relays, resista:lesa elètricas. reatores para luz fluorescente, soquetee
tomadas; transformadores •
Requerente: Pirelli S.A. Companhia
Industrial Brasileira.
.
10 831.877
Local: São Paulo
Classe: 8
Artigos: Aparelhas de comunicação e
• `PIROIP,J!EX
alta tensão, chaves elétricas, chaves
alavangts, comutadores, cabos e
Indas tria Brasileira-' de.
condutores elétricos. Inteeruntwes,
Isoladores, fios para eletricidade e
fios terra, fusivels, isoladores de corisolantes elétricos., lâmpadas,
uerente: Pirelli S.A. Coinpanhia rente,
rela, resisténc l as elétricas, reatoIndustrial Brasileira
res para luz fluorescente, :loquetes,
Local: São Paulo
tomadas, transformadores . .
Classe: 8
Artigos: Aparelhos de. cOniunleacão e
N9 83/.882
ilta tensão, chaves elétriCas, chaves
le alavancas, comutadores, cabos e
ndutores elétricos. intemnitores.
TRIPLAS'T
ladores, aios rara eletxicidede e
Indtistria
'Brasileira
de
enrlos terra. fustvels, leo/adores
ente. isolantes elétricos. Manadas.
elays, reelgtfp .ç aq elétrica:S. rea t oes para luz fluorescente. soquetee. Requerente: Pirell i S.A: companhia
Industrial Brasileira
tomadas, transformadores

Local: bao Paulo
•
ularase:
Artigos: Apareataa u.. .a.mun;raspin e
alta tansao, Caatirea eundkmmu4 eclaved

Jan,
N9 831.b87

'PROTBOTOXIL

Cid 11.4..~413, ,Culuti~uten, eacom e

vutiu.U.orei eIeárácods, incerraoamee,
~Arataca, Loa aaat ~suciadas e . Requerente: Inpharzam Industrie
Facmaceutiche
rios teaa; fuscveas, ~autores cie coráeiáte. imantes mama ikkinpacialt, • Local: 8814 Lamone — Satura
Classe: . 8
relayd, reazeene,,ae couicas, reato.
rei para niz inzorescente, soqueses, Artigos: Substâncias quiralcas, proa
tomadas, ti ans.ormadores
dutos e preparados Para serem usado*
•
na medicina ou na farmácia
N9 831.883
Na, 831.828/890
,•
TEI311-COMBIPOIC

Industria ,Brasileira

2E.LQTAS:
r

Ardil S.A. Companhia
Industrial Brasileira
'IND..BRASILEIRA
Loasi: dão Paulo
•
-Classe: E
Artigos: Ariataihos de comunicação e
alta tensão, chaves elétricas, chaves
de alavancas, comutadores, cabos e
condutores elétricos, interruptores,
Requerente: Fábrica Metalúrgica
aso/adores, fios para eletricidade e
de Lustres Ltda. .
Lios terra, fus.veis, isoladores de corLocal: São Paulo"
Classe 21 •
rente, isolautu elétr 41 3r, lâmpadas.
?clays, resist.nclas e l étricas, reato- Artigos: . Alavrnea de rilinbio amor.
res para luz fluoreacente, soquetea, tecedores de veicules, aros para veículos, autue/Web e suas part:s intetomadas, transformadores
grantes, auto-catninhões e suas partez- integrantes, auto-motrizes e suas
149 831.884
partes Integrantes, aviai:a e suas
partes Integrantes, barcos e suas parTI LIA
tss Intera'rtes,
r
rara
tas Integrantes, breques, calotas, car,Indtatetria 'Brasileira"
retas e suas partes integrantes,
'rinhas de mão e suas partes integrantes, carros irrtgadores e suas
Requerente: Pire/II 0.A.. Companhia partes
integrantzs. carroa reboques e
Industrial Brasileira
suas partes Integrantes, carros-tan•
Local: São siXe
ga% e suas partes Inter:lentes, chas•
Classe: 8
sis, desligadeiras de veículos, direa
•Artigqs: Aparelhos de comunlcaoirtu e çbes de veículos, eixos cis direção
alta tensão, chaves elétricas, chaves para veículos, oistbs de velculso, elos
de alavancas, comutadores, cabos e vadoree, engates de veiculas, estri.
&Indutores elétricos, intetruptOrea. balá de veículos, freio de veículos,
-isoladores, fios para eletricidade e guidões para veículos, locomotivas e
flos,terra. fusíveis, isoladores de cor suas partes integrantes, manivelas
rente, isolantes elétricos, lâmpadas. para veículos, motocicletas e suas
zelam realstenc:as elétricas, reato- partes Integrantes,. Caibas e suas
res para luz fluorescente, soquetes, partes integrantes, para-brisas, de
veiculas, pedais de cambio, radiado.
tomadas, tranCormoulores.
res para veículos, raios para bicicletas ,rodas de veículos, tratores não
1n19 831.885
agrícolas, troleibus e suas partes integrantes, Vagões e suas partes integrantes, vagonetas e suas partes In*
tegrantes e 'varetas para veiculas.
Classe 38 :Artigos: Bobinas der papel, caixas de
papal e papelão, embalagens em geral de papel ou papelão, Cimo em
branco, bandeiras de papel, cadernos
e blocos de 'papel .capas ou pastas
de papel e papelão para documento;
envelopes, guardanapos e copas d.e
Papel.
Classe 40
Artigos: Mesas, cadeira; eNdeiras
giratófas, camas. poltronas, armam
Requerente: Indústrias Gessy Leve! rios,
estante; balcões, .bancos,
-Sociedade Anónima
boa,
cabides, colchões, cómodas, pra.
Local:
São Paulo
—
teleiras e banquetas.
Classe: 48
N9 831.891
Artigo: Detergente líquido.

N9 831.886
ASTOPLASTICN
• ndantria Braelleira
Requerente: Pirelli S.A. Companhia
- Industrial Brasileira
Local: São Paulo
•
Classe: 8
Artigos: Aparelhos de comunicação e
alta tensão, chaves elétricas, chaves
de alavancas. comutadores. cabos e
condutores elétricos. interruptores.
Isoladores, fios para eletricidade ,e
Requerente: 30g0 °Unira
fios terra. fusivels. Isoladores de corLocal: Rio de Janeiro t rente. isolantes elétricos. lâmpadas.
Classe 50
Man. res tsténcleur elétricas. reato
s- luz fluorescente. soquetee,-respa Artigos: Objeto: Prol~da
alto-falantes e altdea,
'tomadas, transformadores
-

ema
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NP- 831.892

-

cachaça, cervejas, cidras, conhaque,extrato de malte fermentada, fernet,
! genebra, genglbirra, gin, ginger,
kirsch, kummel, licores marasquinhos, nadar, piperment, ponches,
rum, sonos de frutas com álcool, vinhos,: vodka., whisky. N9 831.895

Janeiro de i9oo

crives,. dobradiças, engates, enxadas,
fechaduras, fechos, ferraduraa, ferros Comuns para" passar roupa, 014
ces, furadores manuais, limas, maça/
netas. Pr egos.
N9 831.898

N9

831.902

i'.
•

•nn;.N•

Nair"

ASSKILIall
imP EI GNTIMA 411!
Requerente: Joaquim Neves, Pereira
ir
Local: Distrito Federal
Classe 32
" impressos -destina.Artigos:
álbuns:
doa à leitura,
folh'xitia irapressas, jor- -Requerente: EldP,AL Empreiteira
~, publicaçõ es em geral, prograAuxiliar de Obras Ltda,
programas televiLocal: Distrito Federal
mas radiofónicos,
&medos,
peças teatrais e cinemaClasse 16
.
gráficas, revistas.
Artigos: Materiais para construções
e decorações, a saber: argila, 'areia,
•
N9 831.893
argamassa azulejas, batentes, balaustres, blocos de concreto, de argila, e de mármore, calhas, canos cal,
chapas isolantes, caibras, caixilhos,
chapas, para cobertura cimento, cimente refratário, colunas, conexões
para canalização ,cre, dormentes,
edificações premoldad.as, estuque,
Indústria 'Brasileira estacas, esquadrias, fassas, forros, fõilms de flandres para telhados, gêsso, grades, janelas • ,ladrilhos, lajes,
Requerente: Real Imóveis 'Ltda.
lajeotas, lajedos, lamelas de metal,
" Local: Distrito Federal
lambda, luvai d.e junção, madeiras
Classe 18
para construções, material isolante
construfffies contra
frios e calor, manilhas, mofatigas: Materiais
para
a saber: argila, areia, saico8,. parquetes, placa Para Pavl-,
eargamassa,
decorações,azulejos,
batentes, ba- raentação, pedregal**, peças ornalaustres, blocoa de concreto, de ar- mentais de cimento ou gesso Para
calhas,
canos, tetose paredes, portas, portões, pagila
e de mármore,
cal chapas
isolantes, caibras, caixi- pai Para forrar casas e paredes, pilhos. chapas -para cobertura, cimen- sos, produtos de base asfáltica, prato, cimento refratário, colunas, co- dutos para tornar irnpermeabilizantes
nexões para canalização, cre, dor- as argamassas de cimento e cal himentes, edificações premoldadas, es- dra/lu, pedras, paralelepípedos, potuque, estacas, esquadrias, fossas, 90S tubulares, reservatórios, ripas e
torras ,fõl.ha.s de flandres Pa ra te rodapés, sifões, soleiras Para Portas,
-lhados,ge rads,jnel adri- tintas s(para paredes e muros), _tanlhos, lajes, lajeotas, lajedos, lamelas ques e caixas d'água, tacos, telhas,
de metal lambris, luvases
dejunçâo, tijolos, tijolos refratários, tubos, tubadeiraS para construções material
concreto, tubos de ventilação,
maui- bos-de
vigas vigamentos, vergalhões, veneI olante contra friso e calor,
s
ihas, mosaicos, parquetes, placas para
zianas e vitrõs.
Ipav:mentação, pedregulhos, peças oralv 831.896
is de cimento ou gesso para
aarnenta
tetas e paredes, portas, portões, papel
para forrar casas e paredes, pisos,
produtos de base a.sfáltica,- produtos
as
para tornar impermeabilizantes
argamassa de cimento a real hidráulica, pedra, • paralelepipedos, odatubulares, reservatórios, ripas, r
pés, sifões, soleiras para portas, tintas (para paredes e muros), tanques
z caixas d'água, tacos, telhas, tijolos, tijolos, refratários, tubos, tubos Requerente: Ciba Société AnonYMe
(em alemão: -alba Aktiengesellde concreto, tubos dp ventilação,
vigas, vigamentos,. Vergalhelea, vene- schaft) (em inglés: Ciba LImited).
Local: Basiléia, Suiça
zianas a Vitres.
•
Classe 3
149 831.894
Artigos: Um preparado farmacêutico.
NP 831.897
•

111,

Requerente: Sociedade Latino-Americana de Serviços de Engenharia
Ltda.
Local: São Paulo
.
•
Classe 50
Gênero de atividades: Serviços de
engenharia em geral, compra e venda de materiais de construção.
N9 831.899

o
iN05)

ceP o
o

FITMA4
Indústria Brasileira •

4)'

BOFIL -;--;COIVIESTIVNL5
Requerente: BOFIL — Comestível'
Ltda.
Local: Guanabara
Classes: 41, 42 e 43
Titulo
N9 831.904

Real itróvèis

ENSION

Requerente; Refrigerantes Rido Istilik
Local: São Paul*
Classe 43 s
Artigos: Aguas minerais artificiais,
caldo de cana, laranjada, soda limonada, e guaraná engarrafado, reires•
coe de :laranja, limão, abacaxi, groselha, tamarindo, caiu.
N9 831.903

Grande _Rio_
Veiados-5i A.
Requerente: Sociedade Latino-Americana. de Serviços de' Engenharia
Ltda.
Local: São, Paulo
Classe 50
Gênero de atividades: Serviços de
engenharia em geral, compra e venda de materiais de construção.
N9 831.900

Requerente: Grande Rio Veiculo
S. A.
Local: Rio de Janeiro
Nome Comercial • .
N9 831.905

okè
Requerente: Grande Rio Veiculas
rads'.
Local: Rio de Janeiro
Classe 50
Comercio, compra a venda de veículos, peças e acessórios portadores de
marcas de terceiros; oficina e pasta
de Serviço.
Requerente: Casa de Saúde Santa
•
• Lúcia S.A.
N9 831.908
Local: Guanabara
s

Cl
asses: 10 e 33
Titulo
••N9 831.90 1
r

.

Pronto Socorro
Santa Lidá

Requerente: Ferramentas Beizer
S.A., Indástria e Comércio
Locai: São Paulo
ReqUereater C's"a d . Saúde Santa
equerente: Provendo — Vendas
e
Classe 11
Lacta
de Itn6veis Ltda. Artigos: Chaves de breca, chaves .de
Lpreendiraentos
LOW.: Distrito Federal
Local: Guanabara r •
fenda, chaves de parafuso, chaves inClasse 42
Classes: 10 e 33
glêsas, chuveiros comuns. coda-a .aÁrtigos: Aguardente, aniz, aperitivos, Mei, cortadores de grama e OUtilM,
Titulo
batidas. brandi?, bitter,

,BRASILEIRA
1 rede1c3 Mntner
Junior
Local: São Paulo
•

•
dexta-feirs. 19

Janeiro
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• Chiam 32
:Classe 9
Artigos: Acumuladores, altarnadares &lagoa: Livros Impressos, folhetos.
de corrente elétrica, alto-falantes, álbuns Impressos, anuários, agendas.
amplificadores sonoros, antenas, apa- revistas, jornais, ratados impressas e
almanaques
relhos de comunicação interna, apa, relhos de contraia de som, aparelhos
831.911
de rádio, aparelhos de telecomunicações, aparelhos de televisão, apare-Rios de televisão; aparelho reprodutorce de ecos, aparelhos toca-discos,
baterias, bobinas, carregadores automáticos, chassis, chaves automáticas,
chaves de alavancas, chaves de rua-veia; chaves elétricas, chaves magnéticas, comutadores, condeneadores,
conversores, cristais de radio, dial&
estabilhadarea de voltagem, gravadores. indlaulores de detenção de
curto-circuito, indicadores de correu" intercomunicadores, interruptores. Isoladores, cimrofones, pick-ulas,
pilhas elétricas, phigs, rádio., reatores, relaya oct relate, reastatos, resistências, retificadores, sincroniaadores,
soldadores elétricos, soquetes, televisões, toca-discos, tomadas,, transistores, voltarnetros, voitimetsos
watteenetros
- Na. 831.9074M(

N9

• 3 439

, Clame 48
Arttgee: Preparado para ek.loraOto
do cabelo

831.914-

Juiz de Fora

.199 831.921

Requerente: Fábrica de Doces Vida
Limitada
Locai: Minas Gerais
- Clame 41
Artigos: Doces em geral, balas, chocolates, drops e bombons.
N9 931.918

MOON SHADOW
Requerente: R.oux Laboratoria, Inc.
Local: Nova /roi*, Estado de Baía
York, E.U.A.
Requerente: Companhia Paulista de
Classe 48
Papéis e Artes Gráficas
Artigos: Preparados para coloração
Local: São Paulo
do cabelo
Classe 49
Artigos: Baralho e cartas para
kl9 831.917
jogar

N9 831.922
Requerente: fistbrIca de, Doces Vida
Limitada
Local: Minas Gerais
MOFAM - 11 •
Classe 41
Requerente: Roux Laboratories, Inc.
ase.
Loa): /*ima York, Estada ,de Nova Inchfstria Brasileira
York. E. ti. A.
- N• 831.912 •
Cima 48
Artigos: Preparados para coloração Requerente: "ProfaPà" Distribuidora
do cabelo
de Produto Farmacêuticos.
Limitada
N9 831.918
Local: São Paulo
Classe 3
•
Artigos: Marca genérica, proclutos
!armam/atacas em geral

JUST PEACHY

Requerente: Berminio Augusto
Lopes
Local: São Paulo
Classe 25
_
a Artigot: Car. eeS, desenhos artisti.1 coo. estampas. fernrinhas, flâmulas,
=gravura& maquetas. mostruários' ae
1 mercadorias diversas e para propapilda. painéis, p.nturas e
taboicas
Requerente: Granja Reyna Ltda.
Local: Cear*
game 32
Art/gos: Uvroe impressos„ folhetos,
Classe 43
tUbcns Impressos, anuário. agendas, Artigos: Refresco
em geral, refri gerevistas, fornals, músicas impressas e rantes, suco de frutas
para bebidas,
• águas naturais e artificiais,
almanaques
sodas e
xaropes
para
refrescos
rt9 331. aii)
N9 831,913

NO 831.923 .

TERNURA
_

Requerente: Roux :7..aboratories, Inc.
Local: Nova York, Estado de Nova
York, E.U.A.
1
Classe 48
Artigos: Preparados para coloração
do cabelo
.
N9 831 819

Indústria Brasileira

IS*

IDOMIL
IND. BRASILEIRA
1aeme
k uerente:

Editexa 'doma Ltda.
Local; São Paulo

016
Reauerente: Canadá Drv Corporation
Local: Nova Yerk Estado de Nova
York, E.U.A.
Classe 43
Artigos: Anua de quinina
carbonatada

•11

N9

231.920

CISA Requerente: Ceará Industrial 8. A.
Local: Ceará
•
Classes 4, as e 41
Sinal' de propaganda

R
Locai:

1. SELVA
INÕOSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Eva 'Industrial Ltd*.
Local: Ceará
• Classe 48
Artigos da classe
N9 831.928
COLCHÕES
C bANIMER LTDA.,

DARK
itecier.70 -e: Fener. Sochr 4h: Cia.
Cirze-rl?, do Sul
Local:
• Clese ?!.; •
ArEgos: Calçados • -

Requerente: Eva Indu.strial Ltda.
Local: Ceará
•'
Classe 48
Artigos da classe
N9 831.924

N9 831.921,

Requerente: Empreendimentos Labor
Sociedade Anônima
Local: Paraná
Classe 58
Marca de servlo
N9 831.915
querente: Fábrica de Doces Vida
Ihnitada
Local: Minas Gerais
Classe 4/
igos: Doces era geral, balas, ,chocolates, drupa e .bombons

INDUSTRIA BRASILE-IRA

•
T..2.'"?'"T te "s, /13C .
de Neva
- Yftr!, n
Yerk, E.U.A.
t'S atiCt

Requerente: Colchões riaminer
Limitada
Locai: Balda .•
Nome comercial

1111.11:111,, •ty

440 Sexta:feira 19
249.
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831.927

/0 831.939

Ne 831.933

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: João António

Queiroz
Local: Ceará
Classe: 42 Artigos; Aguardente
:.31.940

JALAOR

TAIIIANA INDÚSTRW
E COMERCIO. !IDA

INDÚSTRIA BRASILEIRA

,Requerente:' Moageira Campos
Limitada
Local: Ceará
Classe: 41 Artigos: Co/orantes para alimentos
NU E1:11.934

Requerente: Lat

N• 831.945

PARACUPEBA

COLORANTE ENILDA.

'INDÚSTRIA BRASILEIRA
cm,os Lacta Ltda.
Local:
Classe 41
- Artigos: Laticínios — Doces
Nç 831.928

• Janeiro de 1P68

de

Requerente: Bahiana Indústria ip
Comercio Ltda.
Local: Bebia
Nome Comercial
N9 831.948

CAIPIRINHA

INDÚSTRIA BRASILEIRA

INDÚSTRIA BRASILORÏ

Requerente: J. Alaor de Albuquerque 415 Cia.
Local: Ceará
Classe:. 38
Artigos: Bobinas de papel, blocos
. para: anoagões, cálculos, correspondência, desenhar, e escrever
N9 831.929

Requerente: Raimunda Dias ~lho

Local: Ceará
Classe: 42
Artigos: Sucos alcoólicos
831.941
N9

Requerente: Moageira Campos
Limitada
Local: Ceará
Classe: 41
Artigos: Massas de milho
o 831.935

•••n•

ORdi
IFL—
FiNrssi.

N

MOAWMUM
.`.•e*"
"
sg:

•

AGRO-PEC.:

-e

ASSISTÉNCIA TÉCNICA VENDAS E REPRESE/TIMÕES

Requerente:: Adoloho Ferreira
de Souza
Local: Ceará
Classe: 42
Artigos: Aguardente
N9 831.930

Requerente: Agro-Pec Assistência
Técnica Vendas e Representacões
Local: Bahia
k- Classe: 33
Titulo
N9 831.936

COPEX
• IMP CTMA 8R6919RA

Requerente( CorifPwiões
Local: trergipe
Classe: 36
Artigos: Artigos da classe
N9 831.937

1CRA
INDÚSTRIA BRASILEIRA'

Requerente: Severino Matias de Elo
Local: Espirito Santo
Classe: 36
Artigos: Calçados
'N9 831.949
Requerente: Ar's,lb:rto Ferreira de
•
Souza
Local: Ceará
42
Artigos: Aguardente
—
, N9 831.943
C1SYSC:

VENEZA

INDÚSTRIA BRASILEIRA

'INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: . Arsênio Sampaio
Barreto
e
Requerente: Pabri-e - de Vinagres
•Local: Bahia
Bebidas Ver .-1 Ltda.
Classe: 41
Local:
:Diluis,
Excipp., • AI
Artigos: Churrascos, carnes frescas,
afica e em conserva, assados
Artigos: Vinagre
N° 831.944
•

CREME DE MILHO ENILDA

1

•

•

DEMOCRATA
INDÚST P! N 3RASILEIRÀ:11

INDUSTRIA BRASILEIRA

ltequerente: Moageira Campos Ltda.
Local: Ceará
Classe: 41
Artigos: Cremes de milho

Requerente: Indústria e Comércio de
Componentes Eletrônicos Hamraoury
Limitada - Local: Ceará
Glasse:' 8
Artigos: Condensadores, telefones, sis- Requerente:
Sociedade Indtisixia e
temas de: comunicação, contrôle Comércio de Alagoas
Ltda. --.1310111
e som
Local: Alagou
N9 831.942
Classe: 41
Sinal
N9 831.948

BOIADEIRO

COMÉRCIO PESCA E

'COM"

& Cie.
Local: .éllagoae
Classe: 42
Artigos: Aguardente
N9 831.947

Requerente: E. Simplicio

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Gee

Requerente: Comércio, Pesca e
, portação Ltda. Copes
Local: Ceará
Nome Comercial
-- 2;i° 8-31.932 -7

INDÚSTRIA BRASILEIRA

HAGE •

Requerente: Comércio, Pesca e
Phrtot ão Ltda. Copex
çeará
.
Cla:se: 41
•
1 Artigos: Pescados, produtos alimenti' cios para consertar alimentos, tortas
alimentícias, mesma alimentícias,: de
. tomate e para sopa, gorduras 41i, mentido, farinhas alimentícias: de
cereais, -mandioca, mesae trigo, carnes: fresta, séea e em conserva N9 831.931

EXPORTAÇÃO (IDA

HAMMOURY

Requerente: "--- '

'e oliveira

Clrisgi- 41
Artigos: fieri I ?.1g

•

PADARIA
Ï3A1-11"NA

-Retluerent A: Bghiana inddstrift e
Cclnárcio Ltda.
.Local: Balda
Classe: 41.
Titulo

FARMACIA
ALD EOT'A
A. Correia Filhos 1 Cia.
Ceará
Classes 3 e 48
.
Titulo
N9831.950

P

•

INDÚSTRIA BRASILEIRA
J>sie Imane ~Leo
• • Ceará Clahise. 42 .

-Aguardente
N9 831.951

JAC1RA
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Francisco Ti.-.:.mas da Frota
•
Classe 40
Ceará
Artigos da cialie

1

• Janeiro

41- DIÁRIO OFICIAL (Seção iiI)
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111111111W

N9

tEUMATE5C

fal4 831.986

bEDÉIA

CUIA BRASILEIRO]
•

OBSTINA Wang

#1DOSTRIA BRASILEIRA

Mário de Souza LinSO
• Guanabara
Classe 85
•
.Artigos da classe
1(9 831.961 •

Maniatar Indústria Comércio Lt1
Bahia
Classe 40 •
•
Artigos da classe
•
N9831.53
C .1

1(9 831.960
.

831.952

D.E TURISMO;

Listas Telefõnleas Brasileiraa 8. A.
Páginas Amarelas
Guanabara
Classe 32
Guina, catálogos, revistas e livro/
impressos
R* 831.967

P

349 831.970

FN rF-KR IAS'
`NOBRE LTDN,

71

Requerente: P. N. Parlai,
Nobre Ltda.
Local: Amazonas
' . Nome de empresa
N9 831.971

• #111balRIA BRASIIBRA

4.

Comercial, Industrial e Distribuidora Agro-Pecuária Ltda. Cidape
Ceará
Classe 41
•
Carnes frescas, seca e em conserva;
bolachas; batata; banha; . azeite;
aves abatidas; essências alimentícias;
mandioca, mesa • e trigo; manteiga,
.... margarina; meahos alimentictos

.

iNDÚSTRIA BRASILEIRA

Geraldo da Fonseca Magalhães
•
Guanabara.
Classe 48
Artigos da classe

n••••11.n

1(9 831.954

.

Nv 831.9432

•
XXTRA,
, .FINE
11.AvENDES:
COILOGNE

BENTLEY

t Cre
ikTt.On
INDOSTRIA

r CAFÉ ERINHA

*CONSTRUTORA

:INDOSTRIA BRASILEIRA •

• DUMÉZ

Benedito Profeta do Amaral
,Classe 41 •
•
Café em grão, torrado e moldo
••n••••twit.
N9 831.955

Construtora, Dumez 8. A.
- Guanabara
.
Clasee 33
Titulo

N9 831.963

DUMEZ "ff4DO5TRIA BRASILEIRA

INDÚSTRIA BRASILEIRA

M. G. de Mello 8: • Cia. Limitada
Guanabara
Classe 48 •
Perftunes, essências, extratos, água
de colônia, água de toucador, água
de quina, água para barba, loções e
tónicos para os cabelos e pele, brilhantinas, batom cosméticos, fixadores de pestanas e penteados, petróleos, óleos para os cabelos cremes e
pomadas para o embelezamento da
pele, pó de arroz, talco, sabonetes
perfumados, dentrificica, tijolos para
o tratamento das unhas, escova de

Requerente: F. N. Panai,
Nobre Ltda.
Local; Amazonas
• .Cla.sse17
Artigos: Arqvos, classificadores, flas
fitas
gomadas, fitas para
etários,
maquinas, máquinas registradoras,
prendedores de papéis, cortados es ao
papéis, separadores para arquivos,
máquinas de escrever, calcular, eu.
dereçar, somar e inirniogatfur
Ne. 831.973-973

SIMONTE)
INDÚSTRIA BRASILEIRA,

Seteo-Serviços Técnicos de Contabidentes, escovas para maquilagem,
Construam Dumas 8. A.
vernizes, glicerina perfumada, sais
lidade • Ltda.
Guanabara
Requerente: Simontex
Guanabara
omércio
perfumados
Classe 50
e Indústria Ltda.
Classe 50
Aplicação •;-- Serviços . de construção
Local: Amazonas,
N9 831.908
2419 831.958
Classe 21
1419 831.864
Artigos: Calotas. câmaras do ar para.
veículos, cisas, direção para veiculok
rodas para veículos, engate para: '
'-xezrALÚRGICA
veados, freios de veiculas, helicos doveículos, molas de Veículos, Pontobso
de
veiculos, radiadores para veiculog
GUANABARA
Classe 38
•
Artigos: , Sandálias e sapatos .4"
Metalúrgica Guanabara Ltda.
!1(9 831.974
'
Guanabara
Classe 5 e 11
Titulo
.
Combrasil S. A. Representações
e Comércie
Na. 831.80-958
Amazonas
••••••••••m••n•••••

Combrasil

•ffilln•••••n•••••••••n

DULAR

=tardo Gcenes i de Amai°
Guanabara
Classe 33

'1 01DOSTRIA BRASILEIRA

•
Jati° da Rocha Pereira
. Guanabara
•
Classe. 34
Capachos, cortinas, cortinadoe, pitaladeiras, ltnóleos
Classe 41.
Churrascos, sorvetes, aanduiches, refeições-comerciais, lanches
N9 , 831.959 •

•

PULAR PRAIA
e CAMPISMO
João da ,Rocha Pereira
Guanabara
Título de estabelecimento

AMAZON-PANI)

1

1•19 831.965
iNTERNACIONAI.

Classe 8
Toca-discos, ventiladores, aspiradoREPRESENTAMS.
res-de-pó, ar refrigerados, aparelhos
de assar, alarme, aquecedores, rádios,
F COMÉRCIO LTDA..
e engomar, fogareiros elétriaos ou
não, fornos, telefones, radiofónicos,
máquinas de lavar roupas e pratos,
N9 831.969
Requerente: Amázon — Pan Repte* •
sentações e Comércio Ltda. •
Local: Amazonas
Nome de .empresa
•

'DE AVIAÇÃO E TURISMO

1

1

Aliou ?romoc8,3 3 Psiolicidade
• '
1..1ertitada
Guanabara

•
Classe 50
Class eng
•
Promoções, publicidade. oresi . wfflo de
serviços no que se relacionar ao tu
nsmo em geral, à aviaçao, concursos
e 'festivais

1(9 831.975

LUASIPLAST
.•
-

,AMAZON-PANi
'

F.ast

Ltda.

Amazonas
Clasee
Anúncios Iumindsos

•
"N•
equerente . Amazon
Pan Rege.
• aentações e Comando Ltda. -1
Local: Amazonas
"
Artigos; Prestapke de gen*.

•

442
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831.978-.
•

11* meu

11' 831.990

rp 831.995

•: MINL LP

Andara'
Requerente: Fortim Comércio
e Rerresentaçõee Ltda.
'Requerente: assalte Andarei Ltda.
• Local: Guanabara Local: Guanabara
Classes: 8, 10, 23, 29, 31, 38, 48 e 48
Ciasses: 33 e 47
Artigos: Material elétrico, papéis,
Titulo de eitabeleeimeuto
material hospitalar, material especliente, tecidos, material de limpeza
N9 831 477
149 831.984

aÇ

Janeiro de 1968

1V/INI LONG,PLAI

RODAS CASSE
•

•

INDUSTRIA BRASILEIRA -

Gravações Eletnests S.A.
Local:' São Paulo
Classe 8
. Artigos: Discos gravados
19 831.991
•

Requerente:

Requerente: Modas Cama Ltda,
Xxxa2: Cm:unham'
.
Casse'33
*
Titulo
11' 831.998

a
k
:
. o
‘
)ra
e: ‘4\

'NOITE

DA
NVNI—SAIA

COMPACTO TRIPLO,
WORM BRASILEIRA

shiequerente: Sapataria Real Modas
Requerente: Gravações
' Elétricas S.A.
Limitada
Local:
São
Paulo
Requerente:
Artur
Manuel
Gimenez
Local: Rio de Janeiro
Classe 8
Rodrigues
Classe 36
Artigos:
Diecos
gravados
Local: Guanabara
ad Titulo de estabelecimento.
Classe 33;
119 832.992
t".
SteaI de propaganda
1,79 831.9'78
119 831.985
i$
BARBPn REI,L;A
ite
OS CELTA.S.

uors CENTER ÉWK

*Requerente: Joaquim Pinto Soares
Local: Guanabara .
Classe 33
IbTzl
Titulo de estabelecimento
N9 831.978

INDÚSTRIA BRASILEIRA

DE SENHORAS
Requerente: Ladra Ceai-ter-Clube
de -Senhbras
Local: Guanabara
Nome de empresa,

19 831.988LADY'S CENTER
•—

Requerente: Lady's Center-Clube
de Senhoras
local: Guanabara
Classe 33
Titulo de estabelecimento
119 831.987
O PARAIS. ° DA SORTE

Requerente: Companhia de Tecidoe
Rio Tinto
A CASA QUE VENDE_ MILHÕES.
Local: Paraíba
23.
Classe
Requerente: Luis Pinto de Ciistro
Artigos: Tecidos de algodão
Local: Goiás
ene peça
Vtameea,88,49e50
Expressão
831.980-981
19 831.888 .

VEN,AU,TO

Requerente: Rubel. de 'Preitos
Martins
Local: São Paulo
Classe 41
Imobiliária Del-Rey,
Artigos: Ame:atroas, amendoim, balas, bequesente:
Empreendlinentos, Planificações
bombons, bombocados, biscoitos, boe Vendas
geladas, balas de
lachas, boloLocal: Goiás
morar, caramelos, choco/ates, cacau,
Giaese 50.
confeitos, encantes, drops, dores de
Loteamentos, casas, Mios,
leite simples e compostos, doces de Artigos:
fazendas, chácaras imóveis
e
frutas em conservas preparados em
em geral
massa, em. calda, em conservas, em
compotas, e geléles, doces gelados,
DEPOSITADOS NO DIA
doces de amêndoas, de ~doira, de TicRMOS
10 DA -NOVEMBRO DE 1867
nozes, de castanha e de frutas sacas
Ne 831.997
cobertas com chocolate, frutas recos,
pesadas e cristalizadas, geléias, goma
de mascar, pralinés, pastilha, puxepuxa, • leite natural e condensado,
pirulitos, pudins, panetones, sorvetes,
torrões e torradas
19 831.993
Requerente: COMIL Comércio
Imobiliário Iguaçu Ltda.
Classe: 50
Comércio imobãliárlo (Serviços der
N9 831.998

MINI—DISCO

INDÚSTRIA BRASILEIRA

-

'INDUSTRIA BRASILEIR/4,

Requerente: Jorge Barreto Durão
Local: Guanabara
Classe 21
Artigos: Artigos da classe
Classe 50 ,
Artigos: Artigos dá classe
Ir .831.982

Requerente: Gravações Elétricas
Local: São Paulo
'
Classe 8
Artigos: Discas gravados
1g 9 881.989

FAZENDA. *DA RICA INDÚSTRIA BRASILEIRi

-

1

MINI

3

8.d.

•

Requerente: Courrier — Servido
de Comunicacõea e Reoe.dos
Local: São Paulo
Ctasse 33
149 831.994

TRt:

Requerentes: Sabei de Carvalho
•"T3---T3 =6).
Chagam, e Maria Gabriela. Euflausino
Local: Guanabara
'INDUSTRIA BRASILEIRI\
Classe 41
Artigos: Arroz, amendoim, " azeite,
balas, banha, batatas, biscottos, café, Requerente: Gravações A:tétricas S.A.
cebola, doces, farinhas, reino, horta-.
Dou:, São ~do
los, frutea, leite, macarrão, ovos,
Ouse 8
Pão e queijos .
Artigos: IM:eos 4tavados

OISTRIBORIONT DE k
MUS 'ECOARMOS

Requerente: Distribuiloora de Podei
Económicos Ltda.
Local: Paraná
Classe: 8 — Titulo
149 31.999

▪ FERRAMENTAS MARINGÁ
Ernserente: Paramentas laarbigl
Ltda.
Ixo:
Li ~Ui
•
Titulo
Classes: 8 • e 11
179 832.000 .

COURRIER - SERVIÇO DE •
COMUNICAÇÃO E RECADO!

MQNTEPAR
•
Requerente: — MONTEPAR —
Montepio Alucinar dos Servidores
Públicos Paranaenses
Local: Paraná
Classe: 5Q
lysentep
ici -(previdenelaa. sersiços de)
•

Requerente: Coardes — Serviços
de Comunicados e Recados
Local: São Paulo
Cimos 33
Titulo

•n•

,

:
Sexta-feira 19

Números 832,00-1002

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Requerent*: Lopes Si . KliPPert
Ltda.
Classe: 28
Artigos: Artefatos e produtos acabados de origem animal, vegetal e mineral Mo incluídos em outras classes; artefatos e substancias quimicea
não incluidaa em outras classes. _
Classe: 40 •
Artigos: Móveis de metal, vidro ou
madeira estofados ou são. Colchões,
travesseiros e acolchoados para móveis.
N9 832.003

DIÁRIO OFICIAL

CR AFIPEL
Requertnte: Ernani de Carvalho

Haeffner
Local: Rio Grande do Sul
Classe: .50
Artigos: Serviços gráficos.
N9.832.005

(Seção 1H)

832.007

OLtk<<,.,
Confecções

OlAkkma

Local: Rio Grande do eu]
Classe: 28
Sinal de Propaganda.
N9 832.004

3

• nela, pedestalas, pipas, prendedores
, de roupas, puxadores, molduras para
quadros, réguas -de madeira, (can*.
de escritório), tábuas para cortar
carne, pão, costura, engomar e para
fazer pregas, tambores, tampas; tam
paa para Vasca sanitários, tanques,
tonéis e varas; papéis e impressos de
uso da firma, duplicatas, faturas, notas fiscais, papéis de correspondencia
e de contabilidade, folhetos de dlvulgação de serviços e cartões comerciais; móveis de madeira estofados
ou não para todos os fina; serviços de
Industrialização de produtos de madeira e a Implantação de empreendimentos si indústria madereira, pronoção de setudos econômicos, finanRequerente: D'Obse, Companhia de ceiros, técnicos e jurídicos, compra,
cessão e us ou desenvolvimento de
Tecidos "Aurora"
processos e patentes de seu interesLocal: Guanabara
se, planejamento de levantamento de
.
Classe: 50
Serviço: Confecções em geral, eapitais e .a incorporação de firmar,
elaboração de planeia para obten• executadas sob encomenda;
ção de empréstimos no ,pafs e no estrangeiro, apresentação de projetos -à
Números 8.32.008-009
SEDAN, à SUDENE ou quaisquer
outros órgãos regiasais ou. nacionais,
11111
N9 832.012
N9

AURORA

GALERIA DOS PLÁSTICOS

,

.13RÀdia
Ind. Bpasileira

".

nos para obtenção de emp.eethnos nd
palia e no estrasgeiro, aprirentnçáo
de projetos á SUDAN, a ..:JDP..NE:
ou à qualquer outros órgãos.regionaie
ou nacionais.
CO

Classe: 32
Artigos: Jornais, revistas, impressos

em geral.
N9 832.006

D. SILVANO
Requerente: O. da Silva (Vinhos)
S.A.R.L.
Local: Portugal .
Classe: 42
u t n gos: • Vinho g eneroso, vinhos, viP)5 e,ry mantes naturais ou espumosos, vinho do Pôrto e Garande

832.013

WALURIA .

Ind. Bras1301riRequerente: Fábfica de Melai

Loc
WaallitYr
: SiadoLPa
tdaulo
\t
geral,
Artigos: Flos.Classe
enz
122, Para; teeel4
gem e para uso comum, linhas de
costura, para bordar e para tricotaa
gem, a saber: Catambre de seda e 14,
fios de algodão, de acetato de celu-,_
lose, linhas de algodão, lã trocida,
para tricotar, em novelos e meadas,
meadas de seda, retroz e 'torçal.
Classic -24
Artigos: Artefatos de tecidos não iro.
aluídos em outras classes, a Babara
Abakures, alamares, bordados, bana
deliras borlas, braçadeiras de cortina;
cadarços, carapuças para coar caiã,.
dr
fraoni
gu
ete
as, s,gaia
derbdremi
tess : gesf
reerIn
, tfeirtal,
t 04
aleõ
/as para affaiates, mechas para iam..
narinas, mochilas, mortalhas, mosquill
teiros, palmilhas para . calçados, Pa-n
vice, rédeas, rendas, redes, saras,
sacos e telas.
•-•-•n••n ••11

Requerente: Rescaldo. Fagundes
Michel.
XXDUSTRIA BRASTIETAL
Local: São Paulo
Classe: 32
Na. 832.014 e 832.015
leaqUerente Mines, Companhia de Artigos: Uma, publicação iraprc,:sa
~doa "Aurora"
N9 832.011
Ideal: Guanabara _Classe: 24
Artigos: Artefatos de algodão, de ae11.1.M.1
FUNDO
chamo, de linho, de juta, de seda, de
lb ou de outras fibras Mateis: AlaMUTUO IMOBILIÁRIO
mane, atacadores para espartilhos e • ,INDUSTRIA BRASILEIRA
para calçados, bordada, borlas, braRequerente: Empraza de Transpor'teg
ris firámcgifdasarefuot; parte LaaralititteRebello Ltda.
desta), carapuças para coar café, Requerente: AGLO — EmpreendiEstabelecido na Guanabara
cobertas para colchões, cordões de mentos de Madeira Aglomerada Ltda.
Classe 50
Ltlitr: imitido, cortinas, ~num,
Guanabara
Transportes aéreos. roaritina.m . e terpara autuarias, enfeitas, en- Clames:Local:
restres
4, 6, 25, 26, 38, 40 e 50
tre:1161os, fehro, fitas, ferroo, franjas,
Class:KC tn e 55
Madeiras em bruto e parflanela* Mo premaradas quimica- Artigos:
trabalhadas; máquinas de
mente, fastio, 'alardeies, galos, laços, cialmente
maquinas de aplainar, banmantas, mosquiteiros, nesgas, palmi- amolar,
cos para serrar, bases para máquilhai:, pelúcia, paasamanes, mica, ré- nas,
compressores, máquinas para
deas, rendas, redes, sacas, sanefas, cortar,
ii
motores, máquinas compressosinhaniniuut para vestuários, telas, ras, cilindros
de
máquinas,
máquinas
vieses C xerge.
entalhadeiras, máquinas de esculpir,
Classes: 22, 2$, 24, 33, 36, 37 e 40.
para máquinas de cortar, máArtigos: Titulo de estabelecimento. facas
quinas de frezar, maquinas hidráulicas, máquinas motriz" máquina:8
N9 332.010
para trabalhar 'madeiras, máquinas
para abrir ranhuras, máquisas para
serrar, saras esm fim, serra; de fita,
serras ~lares, suportes de máquinas e torceis; estátuas, estatuetas,
manequins, quadros, planos, plantas
e projetos não bacluidos noutras clasIndústria— rira—aliara
ses; artigos de madeira, a saber:
Adornos para piáveis, adue;as,
Requerente: AGLO — Empreendi- argolas, caibdes, cabos, caixas, cementos de Madeira Aglomerada Ltda. pos, dintsis, dormentes, escadas, asteirinhas, fôrmas, forquilhas, forros,
Local: Guanabara
& Antonelli
Classes: • 8, 6, 25, 28, 38, 40 50 mastros, painéis, pedestais, pipas, -Requerente: Antouelli
Ltda.
Artigos: Madeiras em bruto e par- prendedores de roupas, puxadores,
Estabelecido
no
Paraná
cialmente trabalhadas; máquinas de molduras para quadros, réguas de
amolar,.máquinas de aplanar, bancos madeira (exceto de escrittalo), táClasses: 33, 41, 42 e 43
para Berrar, bases para máquinas, buas para cortar carne, pão, costura,
Titulo de estabelecimento
compressores, máquinas para cortar, engomar e para fazer pregas, tambo•n••••n•
motores, máquinas- compressoras, ci- res, tampas, tampas para nos saniNa. 832,017 e 832.018
lindste de máquinas, máquinas eu tário/4 tanques, tonéis e varas; papéis
talhadeiras, máquinas de esculpir, Ia- e impreaos de uso da firma, duplicaa para máquinas de cortar, máqui- catas, faturas, notas fiscais, papéis
%
nas de frezar, máquinas hidráulicas, de dencia e de contabilidaZ '0 NT g •
máquinas motrizes, máquinas Para de, folhetos de ~ligação de se21-.
trabalhar madeiras, máquinas para ços e cartões comerciais; móveis de Indantrià Brimillgrd
abrir ranhuras, máquinas para serrar, madeira estofados u na° para todos
serras sem fim, serra de fita, serras os fins; serviços de Industrialização
circulares, suportes de máquinas e de produtosde madeira e a implanRequerente: Bando Morette
tornos; estátuas, estatuetas, mase- . de empreendimentos se indúsEstabelecido em São ratil0
quina, quadros, planos, plantas e pro- tria madeireira, promoção de estudos
Classe 89
jetos não -incluidos niutras classes; econômicos, finaurairos, - técnicos e juartigos de madeira, a saber: Adornos riclicos, compra, cessão e uso ou de- Artigos: Saltos, solas e solados de
borracha
para móveis, aduelas, anéis. aramas, senvolvimento de processos e patencabides, cabos, caixas. cepa" dinteis, tes de seu interêsse, planejamento de r.
Clame PA
dormentes, escadas, estebarbas. fôr- levantamento de capitais e a incozpo- Artigo: Botos, solas e solada 41
mas, forquilhas, forros, mastros, lati- raço de firmas, elaboração de piapládicos

AGLOPLAC

AGL

Pcouerentes: Aguinaldo Elias Guimarães Jr. e mareio Henrique
Monteiro de Castro
Local: Guanabara

44.3

Janeiro

AO,

a
• 444 Sexta-feira
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Janeiro de 1968
•••••n•

Na. 832.019 e 832.020

VEDRSO
Brasileira

Indruktria

Requerente: -.Frigorifico Avícola
Avedesc Ltda.
Estabelecido em São Paulo
Artigos: Aves e ovos em gerai, inclusive o bicho da seda, animais vivos,
bovinos, cavalar, caprinos. galináceos,
ovinas e suínos
Classe 41
t4 Artigos: Carnes e aves abatidas
Na. 832.021 e 822.022

.

R.A: È z e A..z

Indatria
Requerente: Marital — Estamparia
de Tecidas Ltda.
Estabelecido em São Paulo
Classe 34
ArtSgos: Cortinadas cortinas, capachos, enceradas, estrados, linóleos. laminados de borracha uara degraus,
~adua passadeiras, panos para soalhos. para paredes e tapetes, Inclusive para instaiações hospitalares
, Classe 37
Artigos: Roupas brancas para cama
e mesa: Mole/soados para camas, colchas, cobertores, esfregões, fronhas,
guardanapos, .jogos bordados. lençóis,
mantas para cama,. panos para cozinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mera toalhas para jantar. toalhas para banquetes. guarnições para cama, mesa e
banho, toalhinhas( cofre pão)
2
N9832.023

#ARITAL-ESTAMPARIA,
TEC1108 ItiD4 I

N9 832.026

Requerente: Bela Vista El. A. -a.
Produtos Alimenticlos
• Estabelecido em SM Paulo
z. Classe 41 Artigos: Biscoitos

832.032
Classe 4
artigos: Amianto, uai-rilha; bauxtta;
calcáreos; assinalas; enatai de rocha; Libras minerais em bruto; antenas; granito bruto; moiério bruto;
•
silício
Classe 5 .
Artigos: Aço; eauminie; bronze;
eaumbo; cobre; "ao; nidrogento;
tilanganes; li gas metálicas; niquel;
ouro; praSa; sucata de metal; soldas
metálicas; zinco
•
. N9 11
•
Artigos: Aços para afiar; alavancas;
armações; ferragens; fainas Paratina
diversos; linguetas; p erfilados; Possas:
recipientes; reservatórios; telas de
arame; trilhos; tubos para rampamento; tubos para fins diversos:,
uniões - Classe 18
Artigos: Argamassas para construções; azulejos; blocos para construções e pavimentação; ~auto °amuni; cal para construções; chapas
para construções: adir/rações Prémoldadas; esquadrias; estruturas para
construções; janelas; ladrilhos: lambris; papel para" forrar casas; tacos,
telhas; tijolos; tubos de concretos;
vigas preparadas para construções;
vitrais

N9 832.028

N9 832.033

I" I A4 :
tragali;I C.
a Zraa..1,r.:
Ilestilerffits : Indústrias Químicas
"Good Luck" Ltda.
Estabelecido em São listile
Classe 28
Magos: Plastificttntes
N9 832.027

0" 'ffliv viNI

minas Gerais meta

t " . §7~9 PelgrAIWZIK

CO ig 93,e 01

Réquerente: Minas Gerais Metal Comércio e. Distribuição de Metais Ltda.
Estabelecido em Minas Gerais
Nane comercial •

HORA NOBRE

• -a
,••n•

Requerente: .Donato Pancela
Estabelecido em São Paulo
Classe 32
Artigos: Publicações Impressa: Almanaques, agendas, .anuários, álbuns
Impressos, boletins, catálogos, folhetos, folhinhas músicas impressas, jornais, livros impressas, enciclopédias,
roteiros impressos, acionarias e
revistas
- N9 832.025

mentos; farinhas; hortliças;
mas; leite; peixes; rações alimenta.
cisa; rações balanceadas para ania
mai; sal; vegetais e viveres
, ats. 832.037 a 833.038L
-PLAMISY

Requerente: — PLA).1111 -as Planeias
mento — Montagens — Inatalsaõei
Técnicas S/A.
Minas Gerais
Classe 50
Género de Atividade: — Administração de bens, deobras, de empanas;
construção; planejamento; arquitetura; enaenharia; estudos técnicos;
montagens • Instalações técnicas
•
Che.se 16
Argamassas para consArtigos:
truções; azulejos; Istocati para cons.
trações e pavimentação; cimento comum; cal paar construções; chapai
para construções; edificações pró.
moldadas; esquadrias; estruturas
para construções; janelas; ladrilhos;
lambris;, papel para forrar casa; tacos; telhas; tijolos; tubo de concaeto;
viga* preparadas para construções a
vitral
Classe 25
Artigos: — Ações, apólices, bibelota
artisticoti, bônus, cartazes, caches,
desenhos, escudos, - esculturas, estam.
paz flilmulas gravuras letreiros manequina, obras artísticas, paintlia,
projetai da-enhados, rótulos artia•
ticos e titulas
Na. 832.039 a 832.040

)l'832,034
VALE DO AÇO,

Requerente: Companhia Vinicola Elo
Cirandense
Estabelecido no Rio Grande do Sul
Classe 42
Migas: Vinho licoroso de geropiga
N9 832.030

Requerente: Marital' — Estamparia
de Tecidos Ltda.
Estabelecido em São Paulo
Nome de emprêsa
N9 832.024

2q9

CONCRETOZ

Requerente: Crava Ltda. Comércio e
Transporte Racional Alimentício
Vale do Aço
Estabelecido em Minas Gerais
Classe 41
Artigos: Alimentação F ira aves e
animais; carnes; meneias anmentielas; hortaliças; balalaica; leite;
peixes
„ N9 832.033

CRAVA LTDA. COMERCIO
Requerente: Murilo Pereira de Melo
Isatabeleado em Mana gerais
E . TRANSPORT2 RACIONAL
Classe 16
Artigoss Argamassas para constru- ALIMENTÍCIO vag lio AÇO
ções; azulejos; blocos para cansanções e pavimentação; cimento coCrava Ltda..— Comércio
mum; cal para construções; chapas Requerente:
Racional Alimenticlo
para construções; edificações pré- e Transporte
Vale do Aça
moldadas; esquadrias; estruturas para
construções; janelas; ladrilhos; lamEstabelecido em Minas Gerais
Nome comercial
bris; papel para fora/ casa: tacos;
telhas; tijolos; tubos de concreto; vigas preparadas para construções
N., 832.038
vitrais
N9 832.031
•

SIILAND'A
Iádástria.Braaileira.•

24'.9 832.041

:1111'

',SI • a
*a

Requerente: — muar — Planejamentos -a Montagens — Instalações
Técnicas 8/A.
Minas Gerais
CIMA 50
Genero de atividade: — Adelinatração de bens, de obras, de empróias; construção; planejamento; arquitetura: engenharia; estudos técni-cos; montagens; instalações técnicas'
Classe 16
Artigos: — Argamassas para construções* azulejos; blocos* para constaições° e pavimentação; cimento comuns; cal para con struções; chapas
para construções; edificações pra:no/dadas; esquadrias; estruturas para
construa:5es; janelas; ladrilhos; lambris; papel para forrar casa; tacos;
telhas; tijolos; tubo de concnaa; viama preparadas para, construções e
vitrtes
Classe 35
Artigos: — Ações, apólices, bibeiots
artísticos; bónus, cartazes, clichés,
desenhos, escudos, esculturas, catampaz flamulas gravuras letreiros, manequins, obras artísticas, painéis, projetos desenhados, rótulos artistiCes •
tltUloii

a iri—a

tile A, 81.ii

04

Requerente: "CODIPRA" Úoinercial
• Ø distribuidora de Produtos Alimentidos Ltda.
Estabelecido em são Paulo
Classe 41
Artigos: Bombons, bolos, balas, biscoltosabolachtes, crocantes, caramelos
isbacolaes, cacau, confeitos, doces, frutas atcas, criatalizadaa e em geléias,
mascar. pralinés, Pastintas,
. goma de
paca ~vetes e torrões

,

Requerente: Minas Gerais Metal CoLtda.
Comércio e Trans,
mércio e Distribuição de Metais Ltda. Crava
portes Racional Alinienticio Vale, Requerente:
Estabelecia° em rdinGsa rias e
&mataria Vencedora
sa. LIO AO
Estabelecido em Minas Gerais
Limitada
. banas Gerais
. Classe 50
Estabelecido n Guanabara
Género de atividade: Empresa de
Casse 41
•
Classe 38
construções, de demolição, de ergelInnta-Ao nara animais e Artigos: — Comércio de artigos de
nharia, de arquitetura; astrilausiia de paSa ve3; mame doces: easkelaa autuado (calçadas e roupas em geral) t para ariaaçaa
metais e artigos cintilares
a anal:lassa corai:mantas para ali.
.

,
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N.9 832.048

EP 832.042

131GS
,indústt ia" Brasileira)

.

_

Requerente: — Matheus & Pilho e
Castrato Sanchea
2:T4MM:eido em Minas Gerais
Classe 43
Artigos: — Reirescoa aaropes e
refrigerantes
/4.9 832.043 —
lat-seauouriwaisaseasaronassainiiiat
• -;

e

lbanfin- rhif
.

,

Requerente: — Gráfica Cejota Ltda.
. Comércio e Indnetria
Estabelecido em Minas 'Gerais
Classe 38
Blocos para anotações,
Artigos:
blocos para cálculos, blocos para correspondência, blocos para desenhar

a

1111311STRIA. ERAS!~

liwaatirtaufwararmairsontrammiimerm

Requerente: — Reta & Ltda.
Estbelecido em São Paula
Classe 42
Artigos: -- Aguardente de cana, bagaceira, cerveja, conhaque, fernet,
larsch, kumel vinhos, vodka e
wisky •
NP 832.044

Janeir.„

3 • eot5

.Classe-22
gins variados, passagens de papel ott
Artigos- — Almanaques, labias im- rcartolina, promissórias em imane%
pressos, calendários, catálogos crôni- 'agendas em branco. *anu ia em
cas impressas, designações ds peças ' branco, argolas de papel eu PePeatio
teatrais, folhetos impressos, folhinhas balões depapeit para enfeitar,
bitraerws
Impressas, histórias impressas, pro- de ingresso, bilhetes de Passagem,
grama, Impressos, folhinhas; progra- bobinas de pape), biticos para anote-;
mas de radio e de televisão impres- pões, blócoe para cálculos, blocos Dera
sos, propagandas impresas se escri- correspondência, blocos Para desetas, prospectos impressos, publicações nhar, blocos para escrever, arocininut
Impressas, revistas impressas,
não Impressas, cadernetas eni braneo,„,
scripts de cinema e de
cadernos escolares, cadentes para tre-e.
• televisão
senho, caixas de papelão, capar ao.
pape/ ou papelão para documen;os,a
N9 832.049
carteiras de papel ou papeie*, carrouna, cartões de identidade, cartões se
visitas, -cartães em branco, caneco
Indico, cartuchos de cartotua, enapas depapelão, chapas planogrtheas,
COROA
ch
— em branco, duplicatas, ca.
ca
ação de papel, encadÉrnaça0 de
BROM
Papelão, envelopes, etivtaucres
Pel, exinElioras de Papelão, etiesielas,
fõlhas de papelão, Mias da
Requerente: Reitor Prata da Silva e fatoras,
celulose, feias de papel, linhas moi.
Almeida
cas, guarnanapos de papel, Ingrassua
Lucia: Rlo de Janeiro
de papei ou cartolina, lenços de pa...
Classe: 48
Artigos: Tintas e remam para =i- pei, iivros*comerciais em branca aat
vroe de contabilidade, livros liesaia
çados „ •
em branco, livros impressos, Ma:4U Cie 1
833.550'
papelão, mictas de papelão, nista-,
borrão, notas fiscais, note:, when"
sérias, ornamentos de papel,nem%
em branco, recipientes de paPe4 00g
Sçit MIRONGA-S,
papelão, restas de papel, ralos de
pel,
rótulos de papel, sacos de ~Na
itiDOSIRIA BRASIIBRA
talões de cabogramas, de inF'asuse
de Passagens, de promissorlas, raa.
diagrama, de recibos, de naegramaa. n.:
telegramas em branco, tubos de sat.,
te: A. C. Barros
tio, tubos de papektaboe de ~ela%
t Rio de Janeiro
letteclr:
tubetes de papel, papelão ear.ão, ver•-•3
Classe: 3
aos de cartolina en pape/Ao
-1
Aplicação: Renas e plantas- daninhas
tr
149
833.054
IV 832.051/053
p
•

V.ALFRANCE
'NORIA BRASILEIRA

eleODEEPPO:f
jumiliDUSTRIA1

Requerente: Validos S.A. — libes
de Artefatos de Tecidas Indesinathaveia
Local: Guanabara
Requerente: — Gráfica Cejota Ltda.
Classe: 22
Coinércio a Indústria
Requerente: ~ase Modas Ltda. t
Requerente: — quimo rerretra
Artigos: Pios era gerai
Estabelecido
em
Miau
Gemia
Classe: 38
Exportção e Comércio
Classe
33
Clasae: 23 Artigos: Artigos na cause.
Estabelecido em Sito Paulo
Abnanaques,
álbuns
iraArtigos:
Artigos: Tecidos em geral
Classes: — 1; 2;.4; 5; O; 8; 11; 15; presaoa calendários, catálogos, MelNe 832.056
16; 21: 22; 23: 28: 32: 33:35; 38; 37: ais impressas, designações de peças
Classe: 38
•
19; 41; 42; 43; 44; 45; 48; 49 e 49 teatrais, folhetos impressas, folhinhas Artigos: Vestidos, ternos, sobretudos
Frase de propaganda
impressas, histórias impressas, pro- manicure, impermeáveis, calças, saias
grama,
Impressos, foliiinhas, progra- camisas, cuecas, combinaçoes„ . souRANGE
24.9 832.041
tiens, blusas, peignoirs, pijamas, chimas de rádio e•de televisão impres- nelos•
chapéus, luvas gravatas Punosas, pror,knandaa imprimas se escriba pr.-ia:cios impressos, I;tiblicaçõee vens roupões • malliots para banho, Requerenite: Gerais S.A. •Eattingem .
calções para esperta metia
Impressas, revistas impressas,.
Sociedade Técnica de ~das
&cripta de enema et ae.
249 832.055
Locai: São Pauto
teientsão
Classe: 50
•
Artigos:
Serviço
de estamparia, itslak
N.9" 832.0411 nagem, fundição e forjaria ela Petas.)
e partes da aparelhai, mamstaaa
tona e veiculas.
N9 832.0~163 '

coofõ''

RINUE
=BUIRIA ~mau

Requerente: — Gráfica COM Ltda.
Comércio e Indústria
Estabelecido em Minas Gerais
Classe 38
Blocos para ~agit&
l Artigos:
blocas para calcillos. Vocos pare correspondência, blocos para desenhar
e blocos para comer
e blocos para escrever

eko. 4
4
Canticlo e Te*
a
•
Estabelecido em Minas Gereis

' Requerente: riusrra Sociedad de Reisposseabilladd Limitada
Sociedade Welles de Paradições
Loca): Guanabara Requerente:
Gerais S. A. olgotangsa. t
Classe: 39
•Loca/:
Silo Paulo
•o
Artigos; Papel absorvente, papel al-.
Casse:
5
mago. Papel aluminiaado, papei ala- Artlaue:: Metais não trabalhados lett t
tino, papel crepon, papel carta, papel nas indústrias a saber: 3— Aço; soa.
i
ablega, papel de linho, papei de
trabalhados. 'Ceado* .
sêda,papel. encerado, papel estanhado, Parcialmente
alvos metilioos; alettlinca restilleoaa
papeihigiênico, papel imperaleavoi, l alpaca (meta»; aipaz; alumia% mak.
k
papel linha Ctigua, papel para de- tifricção-Meta/; antinakelo; aparas
da ,
senho, Papei Para embrulho, papei metei; babit (metal); Cbarra-metal
•
Para eiradernaaão, Paraa para escre- , em); bronze: carbono; rasteia ai f ver. Papel para iinpnesslio, papelão carbureto metálico; caseara
para qualquer fim, papelinhos para bre); agiria metal) : Xchapas-metald
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chumbo; cisalhas de metal; cobre;ladoras; máquinas caiadoras; raaquia tas; arranca-tocos; balancina; bate-uso doméstico); aparelhos de entecolas metálicas; (soldas); constantan nas centrifugadoras; ~unias' clas- delras agrícolas; bicos para arados; nharia; aparelhos de engomar (de
uso doméstico); aparelhos de asparalisar; cromo (metal); cupro-nique1; sificadoras; máquinas coletora; ma- bombas agrícolas; borritadores
gir; aparelhos de evaporação; apadura-iuminio; durana (metal); mera. quinar compressoras; maquinem con- colas; braços de arados; capinada
troa (metal); eletroplata; estaiatioa pensadoras; máquinas condutoras* mecânicas; carpideiras; cavadeiras; relhos de experiências cientificas;
ataa gluci- máquinas construtoras .: maga-Mas cor- celfadeiras; ceifeiras; . cepos de 'ara- aparelhos de fermentação; aparelhos
establo; ferro; funaidostetn
aramai tadoras; máquinas de amar; máquinas dos; charruas; cortadores mecânicos de física; aparelhos de fotodieja%112%
rilo;
gusa;
iddroganio;
. ,(f
erro
trinam
()); itria; sideseiguara de acoplar; máquinas dealumar; má- de cana, capim, grama ma ; desca- aparelhos de fotografia* a
minados; latão; ligas Metálicas; n- quinas de alterar produtos; máquinas vildeiras • Mecânicas deaterroadora de galvanoplastia; aparelhos de geobeneficiar produtos; máquinas de agrícolas:, destocadores; distribuidores désia; aparelhos de geometria' apa^malhas de raefal; Sitio (meal.); mau- de
:Uca; maquinas de bobinar* ma- mecânicos de estrume; distribuidores relhos de iluminação; aparelhos de
lamas . maganin; mercúrio; molibdeno binar
de sementes; eixos de má- inatitutos de beleza; aparelhos dó
+anelai); muntz; !liguei; astuto; anal- quinaa debordar; maquinas de- bri- mecânicos
agrícolas; escarificadores; es- matar insetos (não agrícolas); apa.
Mio; ouro; /ouropel; paládio Saleta(); queSar; máquinas debrudoras; maqui- quinas
cavadeiras
mecânicas; espaahadeiraa relhos de medição; aparento' de obsias metálicas para solda; perraa- nas de arunir; máquinas debulhadoterra, maquinai; extintores da er-. serVaalka aPareMos de ordenha; apay; piches beque; plaquês; platina; rua; maquinas de burilar, máquinas de
vaa daninha se pragas; extintora relhos de-passar roupa (de uso docetras de metal; pós metálicos para de calandrar; ' máquinas de cardar; agrícolas;
fenadeiras; ga- méstico); aaatalbos de P esar; apaIda; prata; moira Lutado; sinalor; máquinas de clarear; maquinas da danheirae;máquinas;
grada de discos ou den- relhos de proteção contra acidente;
colar;
máquinas
de
conservar
estraJsplegensen;
aladas
metálicas;
splegel;
:
lança-chamas agrícolas; 'Muda- aparelhos de rádio; aparelhos de re.
sucata de metal; anistio; thomaz das; máquinas de coser; máquinas de teu; locomóveis
agrícolas; máquinas 'frjgeração; aparelhos de segurança
8:nata1s fundidos); tiras metálicas costurar; máquinas de cavar; máqui- res;
de debruar; máquinas de der- adubadeires; máquinas amassadoras ra(inclusive do trafego); aparelhos de
para soldas; titanio; titaniossUcicr nas
agrícolas; maquinas arrancadoras
nallaação; aparelhos desinfetadores
tombava; tório; tungstênio (matai; rubar; maquinas de descascar; má- tocos; máquinas batedeiras agrícolas; não
_medicinais; aparelhos de som;
de _ descaroçar; maquinas de
paládio (metal); volfram; sandalha quinas
maquinas borrifadoras agrícolas; más aparelhos de telecomunicações; s.in(lnetal) yellow; zinco; ziroSmo . :me- desgaselfloss; máquinas de despol- quinas aapinadeiras; máquinas, carpi- relhos
de televisão: aparelhos Manpar; máquinas de difundir; maquinas
tal).
&adores (não medicinais); aparelhos
de dobrar; maquinas de drenar; 'má- deiras; aMaquin s cavadeiras;
ab
ceiladeiras; máquinas : cal/ladei- fotogramatricos; aparelhos fotográfiClasse: 6
quinas de embragar; maquinas de nas
máquinascortadeiras de •Plan- cos; aparalhos fototelegraficor, apaamparar; máquinas de enfornar; ma- ras;;
uinas
e
suas
partes
ma
tas;
manas cultivadoras; máqui- relhos gaseificadorain aparelhos geoq
;arti gos: Má
de engraxar; máquinas de es- nas de
,tegrantsra a saber: acoplamentos quinas
abrir canais de irrigação; ma- físicos; aparelho shidrométricos; apatriar; máquinas de explosão; máquimecanicas;alieis
alayan; alavancas
c$ partes
de maquinas,
de nas .de extração; maquinas de faina- quinas dê amanhar terra; -máquinas relhos limpadores (de uso doméstico);
(Saiais
colher algodão; máquinas de co- aparelhos meteorblagicosa aparelhos
máquinas de tiletarf de
¡sgmento; anéis partes de maquinas; _eu
_ Produtos;
— lher frutas; máquinas de combater misturadora (de líquido, de óleos);
in de mavimentar; .'praw.ar
uhtidetonautes
para
motores;
aquecemáquinas
jdores de Máquinas; atletas; arnezes; Produzir; máquinas de roscar; miusai pragas; máquinas de cortar galhos; aparelhos ozonizadores; aparelhos
motores; apites de ma_ nas de sacudir; máquinas 'de salgar; máquinas de cortar raizes; máquinas náuticos • científicos; aparelhos paz-ianques
de de máquinas; balancei- máquinas descascadoras; máquinas de matar formigas e outros insetos, teurizadores; aparelhos projetores;
tuinasa
aros
na agricultura; raktilnas derrubada- a reatores;
os
aparelhos radiowas de máquinas; bases de maquinas; de2"2"Un=a rilacideshit
ras de árvores; máquinas desinfeta- fônicos; aparelhos refristeradotes;
lenajr=i
barras de magainas; trate-estacas; dosas;
dotas de plantações; máquinas emradlotelegráficos; aparelhos
betoneiras; bielas; blocos partes de máquinas desnatadoras; máquinas de pilliadeiras agrícolas; máquinas es- aparelhos
reprodutores de imagens; aparelhos
bambas
trabalhar
produtos;
máquinas
de
palhadoraa de terra; mataram eu- raprodutpres de sons; aparelhos &iaaquinas;
bombas de pistão;
a transformar produtos; máquinas dia- xofradeiras
para agricultura; maquisaantalfutas;
bombas
elétricas;de
Dom
aparelhos soldadores;' apabas hidráulicas;
braçadeiras
má- tribuidoras; 'máquinas elevadoras; nas esearificadoras;, máquinas estru- naladores;
sonoros; aparelhos telefónicos;
quinas; braços de máquinas; brocas máquinas espamoctadoras; máquinas madeiras; máquina 'extintoras de er- relhos
aparelhos telegráficos; aparelhos ter'emPalbadoras ; maquinas encaaerma. vas daninha e pragas; máquinas inmecânicas;buchas
bronzes
de máqumas;
aparelhos toca-discos; apabronzinaa;
de máquinas;
bur- doras; mamarias encanadoras; -ma- setittigas agrícolas; máquinas Irriga- mostatos;
relhos
ventiladores; apitos não de ourinhos; cabeçotes de máquinas; ca- quinas engaveladeixas; Maquinas * en deras agrícolas; maquinas lança-cha- tras classes;
aquecedores; aritonômebreas cabrestantes; cadelas para má- roladoras; máquinas, ensacadoras; mas agrícolas; máquinas lavadeiras; troa; aspiradores de pó; assadores;
s
taescavadoras;
maquiara
máquinas niveladctras agricolas; má- autoclaves; automáticas, chaves; baquinas; caixas partes. de maquina s; máquinas
aalandras; calços parta. de maquinas; tampadoras; maquinas expremedaras. quinas podadeiras; máquinas Puivea terias; balanças; balcões frigoríficos;
-gaseia
quinas
Liarleiras de máquinas; caxablos; ca- máquinas furadoras; ma
rizadoras agrícolas; máquinas rega- baliam; barógrafos;
; hes'
mama para máquinas; canos partes ficadoras; máquinas gramadeiras; deiras agrícolas; maquinas sachadei- simetros; batedeirasbarómetros
de uso domatide máquinas; carburadores; cardans; máquinas impressoras; maqimias ina- ias agrícolas; máquinas semeadeiras; co; baterias; benjamins;
binóculos;
icaao Para P ulsicamdorms; máquinas industriais; moinhos de vento; mondadeiras; mo- bitolas; • botinas; bombas de ar não
datem
chumaceiraa
'maquinas;
cilindrosantafr
de máquinas; co- máquinas lavadoras; maquinas lixa- te-charruas; motores &gemias; ni- mecânicas; borboletas automáticas;
. máquinas misturadoras; má- veladores agrícolas; plantadeiras; bules elétricos; buzinas; bússolas; im,aares para máquinas; compressores; quinas
cimas; moedoras;
máquinas pneuina- máquinas; . podadeiras, máquinas; tiremetros; caixas automáticas; não
es
aomutadares
de
farça;
comutador
de velocidade; condensadores de ma- ticas; maquinas pulverizadoras; ma- pulverizadores agrícolas; regadeiras de outras classes; calibradores; câpara ma.quintta; quinas purificalloras; máquinas ra- mecânicas; ralhas de arado; roçadei- maras de aparelhos; câmaras foto,
1,kfulnas; conduto:3
asontra-hastes
de maquinas; contra- chadoras; máquinas refinados:ia; =a- ias — máquinas; rodas de arada; to gráficas; • câmaras frigorificas; cãcusam para ma_ quinai: refrigeradoras; maquinas seca- los compressores para esfarelar ter- matas de cinema; câmara de talava.
.- jiatpanas; domas máquinas separadoras; maqui- ra; rolos deatorroadores; se:madeiras, são; campainhas elétricas; carregaem& de maquinas; para
de nas serradorasa máquinas soldadoras;
laminas; corrediças uLnas; semeadora; .sulfatadoras dores automáticas; carregadores pneuentes de maquinas; correntes
8°Pradorael máquinaa for~g
timões de arados; tosado- ia:táticos; cartas asbroaraficas; .cartas
maquinas
aquinasa
aranamissao;
cruzeta
para
all
e
cedoraw;
maquinas
torneadoras;
maf
rs delas;grama;
miavas d
q
tratores agrícolas; geográficas; cartali radicais;
loa
para ma uinas;
vaporazidores agrícolas
aquinas; dínamos; discos de ma- quinas trituraqoras; máquinas urdide aparelhou elétricos; chassis;e
doras;
máquInas
ventiladoras;
marte?.
vos automáticas; chaves de alavancas;
. quinaa; dragas mecanicas; eixosd
Cllasse:
Si
mecânicos;
mandas
meealakes;
chaves elétricas; chaves 'magnéticas;
Máquinas; elétroclos; êmbolos; eu- iates
;
moinãos,
quinas
Artigos: InstrumentOs de precisão, chocadeiras; chuveiros ' elétricos; ainiecanismos de má
%anhos de cana; engnehos; escatêts;
de serra; molas
de máquinas; motores; mu- Instrumentos científicos, aparelhos de dametros; cinematógrafos;chamemaquinas; parafusas para uso comum, instrumentos e .aparea troa; cloradbres; colimadores; colori.
aerigrenagena de maquinas
_sões ParaMau
. .assmeris de maquinas; esmeris mecass lsb
de máquinas; pen- lhos didáticos, molda de taala - aspa- metros; comandos a distância; com;
assiqualas
sacos;
esta,ssanizadores;
excêntricos
máquina; penteadoras de teaa ele, acessórios. de aparelhos • elétricos bustores de gás; cbmpassoe (exceto
ramaulas;
facas partes
d e ma- tere dePlanador&
• tei
de maquinas; pisões (Inon:aba válvulas; lâmpadas; toma- para desenho); comutadores; condenInas; ferramentas raecanicas; ter- res ; ica ; pilões partes - de maqui- das; fios; soquete,a etc.), aparelhos sadores; cantadores automáticos; coamansas partes de máquinas; filtros mecân Pistões
Para máquinas; - placas h/toada/coe, claamatográficosa má- tadores de rotação:- conversora; conas;
da máquinas;
foles de
máquinas;
for- Para
u
ordenatógrafan cognateleiras; comutde máquinas;
tornos
de maquitornos; placas partes .de
msami- q inas falantes etc. discos gravados,
a„palas
Plainas; planetárias: platinados e filmes revelados, 'a saber: abalsa- tas elétricas; cometas para veiculeis;
lam
es de má- ade
as;
forqt~s;
tranesate
motores;
polias;
polltrizse;
tratos
luzes; abajures; absorsametros; acena correntes de agrimensor; cortadeiras
lu,
coatura; freios; !tesas;
ninas
quinas ; Prensas; rala de má- dadores; actindmetros; açucantuas de foratia; cristais -de radio; cgrdoresde
de máquinas; furadores me- de
má
uinas;
receptáaulos
de
máquinas;
troa; acumuladores; adaptadores; se- mast~a pios; mana:gafos; cronfane;• gatilhos,
máquinas;
gera- qredutores para máquinas; regulado- ~atroa; alcoolõmetros; alternadares Coa; curvbnetro;
densímetros; desassaca de
correute;de
-grelhes
de Maquia
graus: guias partes. de malas- res de fórça, para maquinas; regula- de corrente elétrica; and-ialantes; cascadores de uso doméstico; desper.aias;
. ; guinchos; guindastes; bastes de dores de velocidade para máquinas; ama.ssadeiras de uso doméstico; amar- tadora; diais; diafragmas; dinastia. para rolamentos de motora; rolos partes tecedoras elétricos; amperímetros; metam*: discos automáticos; discos
iúsufladores de ar.
de maquinas; rOtativaa, rotorea; seg- ampliadores; amplificadores;.ama- fonografados; discos, gravados; dia-.
emas; juntas para maquinas;
1
lanças menta; separadores, partes d ema- sanares; anéis de calibrar; anemõ- coe para calculo; discos sonoros; diz•
ançadeiraa
para máquinas;
'partes
de máquinas;
lubrificadorea quinas; tambores, partes de maqui- metros; antenas; anúncios elétricos; coe telefónicos; distribuidores de elesl
acionados por moedas; apaa tricidarle; dispositivos mecânicos :ou
lamina:o macacos; meu- nas; teares; tesouras mecânicas; tor- aparelhos
de maqui- nos; tremonhas; tubulações para cal- relhos aerofotogramétricos; aparelhos elétricos para cortinas; duchas; ebulli aa ; =aveias
antif
deriem
!.018
Partssabahadoras;
maquinas- achatado- deixas; turbinas; válvulas, nortes de amplificadores; aparelha calibrado-Mores; ecobatimetros; ejetores; eles
°sagui- máquinas; ventilatores, parta ,de res; aparelhos cinematográficos; aPa- trõforo; eletrosaiplos; enceradeiras;
máquinas aeasaaaaaas;
; adelgaçadoras;
maquinas afiado- máquinas; ventoinha:, partes de raa- relhos cosmográficos; , aparelhos de equipamentos de aparelhos elétricos;
agrimensura; aparelhos de alarma; equipamentos para sincronização; es"iras; máquinas ajustadoras; maquinas quinas; viralsrequinra
amanses, parta aparelhos
de máquinas..
de alta tensão; aparelhos palhas - para instalação elétrica; ca;
maquinas
aliraentadoras;
da
ar refrigerado; aparelhoã de assar; pasmemos; espetagrafos; espremesalaragdoraa
aialisadoras; mainanas
Classe:
aparelhos de astabnomia; aparelhos dores de uso doméstico; esquadro, ex• Máquinas
.
ranadoras; máquinas amassadoras;
de
cocção;
aparelhos
comunicação
para desenho; estabilizadores de
Artigos:
Máquinas
dé
agricultura
e
interna;
aparelhos
dede
contraia
da ca- cato
.ar
maatlanas
s;
aplainanora
pressão; estabilizado/as de voltagem;
praáquines
e suas artes Integrantes. ler; aparelhos de contraia de !Caça;
queadorea; máquinas - arrolhadora s ; horticulturá
estádias;
estadlmetros; estenómetros;
Grandes instrumentos agrICOlaS, tu- aparelhes de contraia de movimento* estereoscópios;
estereografoscópia;
a' 'máquinas aspiradoras; maquinas alusiva
tratores,
.
sabar:
sdnbadoree;
apaxelhos
de
contraia
de
som*
estereômetros; estereoplanímetros; es-: • satarrachadoras; maquinas a v apor;
emparia
aasa•
;
aacinhos
relhos
de
contraia
de
teraperatura;
,...
as
batedieras; maquinas be- aa
mescaii;ileds; adonhee picza,:ins a ca- aparelhos de cortar fios (de uso do- tereopticons; estesiametros; (catetôa a máquinas
-lheficladoras; maquinas bombeadoras; valos; arados; arraia:adores de plata- mósticsr); aparelhos de macerar (de metros; esticadores, aparelhos;
metros; estrada de ferro, aparelhos
•
raftq uium arlanideras; Maquina. burlaa.
•

auinas;
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paria estrada de ferra; eantrdie de:i de um dcenéelke: 2~1111" folan- eleãe21 a aia" al"
abal'keta‘ Plage Picadeiro, picaretas patim, pila(acometias de res, afaças elo de outras taii.asaa pinos
ete. '&114
estrada de term. sinais automaticos; tea; máquinas fotográficas; máquinas de matas, amam
estrada deferiu, sistema de sinaliza- lavadoras, de uso doméstico; máqui- m atai não de menu ama), aço
s para alo partes de máquinas, pires, placas.
Oto para . estufas de uecimento; es- nas limpadoras, de uso dom estico: afiar, açucareiros, adornos exceto jotas plainas, podadeiras, manuais, podões,
mestitufas para plantea; atros; eva- máquinas pleadoraa de uso do
máquinas registradoras, exceto de e imitação de jatas, sitiadores, alavan- polias, pontas de paria, porcas, aortapeanetros; exaustores, exceto de má- co;
escritório; máquinas marcadoras de cas, alargadores, aldrava*, algemai, ali- chaves, porta-copos, porta-galos. partaø
' quinas; experimentadores de ovos; passagens; máquinas marcadoras de cates: almotolias, alviões, ancinhos, anéis frios, porta-jarros, porta-ioias, partas
exporia:adros; extintores de incêndio; roupas; marcadoras automáticas: exceto joia ou parte de máquinas, apare- pão: porta-toalhas, ponteiras, pontsiros
fantoscópios; fantascópios; faroletes; marcadores elétricos; matematicos, lhos de café, aparelhos de chá, apare- de relógios, potes, pastes, pratos, pstgos,
Instrumentos; medidores de altura; lhos de cozinha, apitos ,arames lisos am prottores para calçados, puas, ptailaties,
faróis; fecha-portas automaticos; le- medidores
de comprimento; medido- farpados, arcos' de serra, arcos de pua. purificad,ores, queijeiras.' quebra-goes.
cha-portas pneumáticos; federa; fer- res de distanda;
medidores de Orça; argolas para guardanapos e similares, raladores. 'ralos, rascadeiras, rasp4iras
ros elétrica; para solda; ferro para medidores de inteavalo;
medidores de
passar e engomar; fervedores; /ama- péso; 'medidores d epressão;
medida- aros para guardanapos e similares, aros não de outras classes, rasteias, yes,.
dores; filmes revelados; filtrantes, res de rosca; medidores de volume;
aparelhos; filtros automáticos; fios, medidores graduados; megafones; me- para óculos, armações,- arranca-tachas, recipientes, regadores, redoma ,reaarvae
arrebites sanadas (artefatos de metal tairios, retentores, retortas, noçadeiraa roaparelhos elétricos; finca, aparelhai
megascópios; mescaulores; elo de outras classail..irtigos de -metal das (cacos de máquinas e veículos),
•de; física, instrumento de: fitas &nabos;
aparelhos; meteorosmétricas; fixos' dentados; !Inane- meteorológicos,
* de outras claaseg assadeiras, atiça- roldanas.' rolos, rosários, roscas, regatas,
cópiasá metrônomos; metros, micro- não
troe; allushes"; focagem de !Dana- fones;
azeiteiras, bacias, bai- saca-pregos ,sacarrolhas aaca-tachas, saa
micrainsetros; inicrosarplus; mi- dores de foga° baldes,
mentos ótieoe, dispositivo para; foca- criStomos;
bandejas, barris, dias, sacholas, sachos, saídas, salacWras,
miras 'de base; Miras ata- nhas, baixelas,
lizatiores para (Amaras; fogareiro duadas; misturadores
-de líquidos; bateria de cozinha, bebedouros, betuma- saleiros, salvas, serras, serrotes, serva
(elétrico ou não); fogões (elétricos
de uso doméstico; mona*, deiras, bigornata bisagras, biscoiteiras, ços para café, serviços para chã, sif6es,
ou nlio); fonendoscamios; fanes; • to- moedores,
tes hidráulicos; mostradores; :safeis; baaboniéres ,botões, puxadores, braça- sinetas, 'sinos, sovelas, suportes, taças,
nográficas, máquinas; fonográficos, objetivas
• fotográficas; óculos, odô- deiras, bridões para animais, brocas, bo- tachos, talliadeiras, talhas ,talhereassamdamos; roneigrafos; fonte de cabeça;
oscilígrafos; osciladores; oro- las
fonómetros; fonoscópios; fôrmas elé- metros;
não de outras classes, bules, cabe- boresa tampas, tanques, tapetes de tale.
ozonômetros; ozonóscOpios; ções,
tricas; fornos; fodoroscõpios; fotode- !andores;
cabides, cabos, caçambas, caçaro- tal, tarrachas, taxas, telas- de arame; tesa
padrões;
painéis,
de
aparelhos
elétri• calcadores; fotófonas; fotografias, cos; panelas de pressão; palmas elé- la% cachepots,
cadeados, cadinhos, cafe- gazes, terçados, terminais. terrinas? tea
maquinas; fotografennetros; fotôme- tricas; pantômetros, para-ralos; pás- teiras, caixas (inclusive
, para relógio), soaras para costura, totauras para itàrdi,.
tros; fotoseapios; frtartiencia, apare- sineiros;
pedesnetros; pêndulos, pen- caldeirões, atesas, canivetes, canos, can- Odres, tijelas torneiras, torninhos.gtorlhos de; 'freta:landa, medidores; freteadores elétricos; pesagem; apare- taras, canudinhos, canudos ,carretilhas, nos, iorquezas, trados, trancas, tragaueqtlenchnetnas; fusíveis, bases de; fu- lhos
para; pesagem; instrumentos ti; castiçais, catracas, cavadeiras, cavale- bis, travadeiras, travessas, trilhosaarinsíveis, chaves de; gnbaritoe; galactaa pesos
para balanças;. ploadores; de
metros; garrafas térmicas; gás, bicciá
de feno, centros de mesa. chalei- chantesa trincos, trocartes ou tracarter,
doméstico; aplica-11PB% Pilhas elé- ter 1e
automáticas de; gás, bombas para; uso.
tricas; sance-ne pirônietros; pi- ras, chaminés ,chanfradores, chapas não tubos para encanamento tubos parallina
gás, bombas para limpar tubos de; roscópios;
pistolas de -pintar; planl- de outras alasses, chaves de broca, cha- diversos, uniões; urincès, urnas, vállilulas
gás, bombas para provar; gás, con- metros; planisférios;
Pl aga; Pluvia- ves de fenda, abavas de parafusos, cha- simples, varais, varetas, ~adores, ?mitadores de; gás, difusores de; gás, disgrafos; pluviômetros; pluvlosalpios ves em geral, chaves inglasas, chuvei- lha/nes, vasos, verrumas, virola,s, xl4tras
positivos para levar; gás, distribuido- polarfinetroe;
polariscópioa; potes/cio- ros . eomuas, cinzéis, coadores, colheres
res de; Os, fogões a; gás, fornos a; metros; prismas;
projetores cinemagasogénioe; gaseanètros; gelsers; geClasse: 21
mesa, colheres de pedreiro; coamos
ladeira; giroscópios; globos geográfi- tográficos; projetores de filmes; pro- de
tf
teima,,
conchas,
conexões
para
encanajetores
de
imagens;
de
luz;
,projetores
cos para ensino; globos terrestres; propulsores; prumos; pulverizadores,
mento, correntes não de outras classes, Artigos: Veículos e suas partes i ate
para ensino; glucômetros; gneenonos; não
gral:teia
exceto
máquinas
e
motores,
de putras classes; quadrantes: colifeiteiras, copos, coqueteiras, cortagoniômetros; graadores; grafófosaber: alavancas de cambio, ambulais
de eletricidade; queimadores
nos; grafómetros; grelo:101as; gramo- quadros
óleo; queimadores elétricos;,radio- arame, cortadores de grama e cutias, cia e suas partes integrantes, kunortecado.
fones; gravadores; gravimetras; gra- de
cremaleiras,
armories,
crivos,
cruzetas,
:r'
voscópios; grupos conversores; bar- fonos; rádios; reatores; refletores; rea cubetas, cubos, Cunhas. cunho*, curvas res de' veículos, aros para veículosia
frtgeradores; regadores automaticos;
mônietros; hectógrafoa laectógrano; registradores
tomóveis
e
suas
partes
integrantes,
uto,
de
aparelhos;
registrade canos, de reforços, etc.; cuscuzeiros. caminhões e suas partes infegraates
hectoésteras; hectômetros; heliógrafo;
dores
dear;
registradores
de
`
atmosutelos, descanço para talheres, -para fer- auto-motrizes e suas partes integraihea
bano! onógrafo; hellcómetro; helicóregistradores de péso; registragrafo; helionsetro; heilsocsanos; he- fera;
etc,. discos, distintivos (exceto da
darei de preasiio; registradores Cie ros.
aviões e suas partes integrantes, Wide:
nostatos; henatormômetaris; herbários teinpo;
registradores de tensão; le- classe 25), dobradiças, enfeites não de para navegação e suai partes intetaan.
didáticos; herômetros; . hidrantes; hide tiragem; registradores outras classes, Ingates. engrenagens tes ,baiões para navegação aérea e suar
dráulicos, . aparelhos; hidrobe.rilme- giatradores
'tráfego; regisarasiores de trânsito -(gxceto partes de máquinas), invólucros, •partes
tros; hidrodinamôrnetros; hidragra- de
aintegrantes, bancos' de velCalos,
(borboletas);
registradores de veloci- enxadas, enxadinhas, enítós. eacareadof os; hidreanetros; hidrostatoe; hidrata- dade; registradores
pera veiculas; re- •res. escopros, esguinchos. entalhadores barcas e suas partes integrantes, bucal
metros; higrômetros; • higroecaPWea glstradores 'automáticos;
pa- para mictórios, espelhos metálicos, espo- 'e suas partes integrantes, bicicletas e
-hidrotimetros; higrômetros; higroscó- ra água; registaria :pararegistros
canais; re- ras,
•pios; hipsbrnetros; hodrimetrots; boloespremedores ,espumadeisas, estica- suas partes integrantes, bondes 'e aura
para gás; registros para luz;
fontes; horizontes artificiais; "horae •latrus
parte integrantes, bote e suas parte faltegingara"; Incubadoras; Indicadores registro para vapor; registros telegrá- dores (feramentas), estojos, estrabos integrantes, botes e suas partes inte¡itaans
para
montaria;
extensões,
lacas.
facões,
ficos;
réguas
graduadas;
relays
ou
automáticos; aindicadores de detenção relatar relógios em geral (Inclusive
fechaduras, fachos, feradura.s, (ferragens tes, braços paia vetculOs, - breques, 'cade curto-cirenito;_indicadores de aliarelhos elétricos; Indicadores de cor- solares); resSmetros; recetatos; reta em geral), ferramentas em geral, ferro- lotas, câmaras de ar, para veículos, aatomo; resistências; retificadores; seis- lhos, ferros comuns para passar roupa, =lontras e suas partes integrantes. ,carente; indicadores de elevadores; in- mofones;
seismógrafos; seismoscetplos; ferros de plaina para cartas capim, foi- minhões e suas partes integrantes, 'cadicadores de espacaraento; Indicadores de flexões; indicadores de Orça selecionadores; semáforos; sereias de cei,
falhas para fiai diversos, forcados, noas e suas partes integrantta caritas
alarma;
sereias
de aviso; setas de simotriz; indicadores de nivel; Indicasuas partes integrantes, caarinhaiç de
dores de paso; indicadores de preços nalização elétrica; /tinias; sextantea; fôrmas, forquilhas, freias para animais, emão
e suas partes integrantes, carraças
(taxímetros e similares); indicadores sinais de' transito; 'sinalares; Sinalei- fretas, frigideiras. fruteiras, fuis, furadoros de direção; -aincronizadores; si- res manuais, ganchos, garfos, globos., e suas partes integrantes, carroceslas,
de pressão de gás; ,.indicadores de noscópios;
sirenes; sismatone; sismospressão de vácuo; andicadorea de
sistemas de alarma; sistema toivai, (dto de outras clalies), grampos, carros irrigadas% e suas partes iatequantidade; indiçadores de tendo; cópias;
Indicadores para motores; indicado- de comunicação; sistema de contrate; grosas, (guarnições alo de crucia clas- grames, • carros :notares e suas Paha;
res para válvulas; injetores; Inseti- sistema de sinalização; sistema de ses), instrumentos cortantes, raio de oti- Integrantes, carros reboques e suas 'furslataimetass; soldadores elétricos; tras classes, instrumentos perfurautes tes integrantes, carros' tanques e 'suas
cidas riflo agrícolas, . aparelhos; ins- sim;
teumentos de cálculos; instrumentos soquetes; sorveteiras; suportes *de (não de outras classes), jardineiras, jar- partes integrantes, -cascos de embataaaparelhos
elétricos; tacômetros; ta.de. ,contróle niecánico; instrumentos
jarros, ladrões para caixas d'agua, ções, 'chapas vara velados, chassis, .dea.de física; instrumentos _matemáticos; queametroc, tatinetaos; telefones; te- ras,
laminas
ia& de outras classes, larapara ligadeiras de viandas, direções de itrallégrafos;
telémetros;
telescópios;
teleInstrumentos náuticos cientificas; Invisões;
televisores;
asteca, lava-dedos de mesa, autos, dirigíveis "á suas partes bateriamnas,
latas
teodolito; termas
_ teroomunlcadores; interruptores; isoladores; Isolantes, fitas: kaleidascó- fonesat.ermennetzos Mo ~os; ter- lavatórios, leiteiras, letras *de metal, le- tes, dragas, eixos de direção para
pios; tacto:a:ópios; tampadas; lam- mosoSplos; tennostotos; tira-linhas; ~dadores não de outras classes (não cuias, eixos de veiculai, elevadores,:
piões; lanternas, de pilhas; lanternalt toca-da:nos; tomadas; torneiras auto- sendo máquinas), limai: limarias, limpa- barcações e_suas partes bategrantesnetelétricas; lanternas simples; lareiras; máticas; torneiras de comprando; pés metálicos, linguetas atavas, 'não sen- gatas de veículos, escadas rotiantesaestorradeiras; transferidores; transito,
lensômetros; lentes; linímetros;
graf os; liquidificadorea; lisimetsoe; aparelhos automáticos; transistores; do partes de 'máquinas, luvas para bom- coalhas, estrabos de veículos, freioa de
tripés, de aparelhos fotográ- bas d'água, maçanetas, macetes, macha- veículos, fronteiras para velculos,jura
' lusimetros; lucimetross lunetas; lu- trenas;
ficas; tubos acasticos; tubos "coa- dinhas, machados, malhos, mancais para glies e. suas partes integrantes, guidões
pas; lustres; maçarico macrenne- duitia
• vacuômetaosa válvulas de rodas, mandris, manivelas, manteigueiras, para veículos, hélices de veículos,
troa; mangetrógrafos; magnetôme- comporta;
válvulas elétricas; varas
taos; manipuladores: manómetros; graduadas; varigrafos;
velocímetros; marmitas, marretas, marteloa matrizes, gados, lanchas e suas partes Integranmapas astrográficos; mapas de astro- ventiladores; vibradores;
alscosime- molas não sendo paste de máquinas. tes, lemes, locomotivas e sua apertes
nomia; mapas geográficos; mapas trema voltametros; voltfmetros;
volu- morsas, munhões; núcleos para martelos integrantes, nuusivelas para veiai:los,
marítimos; mapas náuticos; maqui- metros; volumenómetros;
nas afiadores, de uso doméstico; mae bigornas (objetos de qualquer metal mastros, molas de aelculos, motocaagasa
troo; zismosaóruos
quinai: cbsematográficas; máquinas
não de outras classes), Medras, Pane- e suas partes integrantes, motocilet4
cortadoras, de uso _doméstico; máquipartes integrantes, motocilos e 4t1811
Classe:
11
ias, parafusos, pás, (peças de qualquer aias
uso
domestico:
nas de fazee café, de
partes
integrantes. inotofurgões e sgasaa
maquinas de lavar legumes, de uS0 Artigos: Ferramentas de ttida espécie. instala .(nao de oatras ciasses), pe- partes Integrantes, motoreta.s e apaif
doméstico: máquinas de lavarde
pratos,'
ferragens e destais, pandas:as, penduridalhos, acostde uso doméstico; máquiaçus moer exceto partes de máquinas, artluos de na, p ara!a _dos. perfuradores (ferramen- parta integrantes, naves e suas .paatesg
ou picar carne, de uso domestico;, cuidaria em geral. Pequenos
máquinas de moer ou picar lee,umes,qualqiier metal, quando nas de outaa tas), p-ruos de fixação. pés de cabra. integrantes, navios e suas partes inteF
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INCMn

,
Classe 49
Classe: 1
Classe: 38
Artigos: Álcool-motor, anti-corrossivoN Artigos: Andador, voador, utilizado para I Artigos: Agendas, blocos de papel, ca.
anti-inscrestantes, Sedas, ..ornposições.
crianças aprenderem a andar
(pas para álbuns e documentos, cartões
para remover manchas
de aleiras e comerciais' cheques, duplir
N° 832.071
catas, envelopes, etiquétas, faturas!
N. 832.067
vros, em branco; notas fiscais; notas
promissórias, recibos e rótulos

grantes, ónibus e suas partes . Integrantes, para-brisa de veiculo:
para-choques de veiculas ,paralamas de
veiculos, pedais de cambio, petroleiros e
suas partes integrantes, pick-ups e suas
partes integrantes, pneumáticos de veiculas. pontões de veículos, radiadores
para veículos, raios pata bicicicats, re.bocadores e mias partes integrantes, reboques e suas pares integrantes, remos,
sodas de veículos, selins, toiletes para
:veículos. tratores !não agrícolas, veiculas e suas partes iategrantes, trens e
suas partes integrantes, troles, coleibus e .suas partes integrantes, trudcú
e suas partes integran ..es, vages e suas RequerenteL,Assistência Técnica de Publicações Ltda.
partes integrantes, vagonetas e suas
Local: Minas Gerais partes integrantes, varais de veículos,
Cause: 32
varetas para veículos, veículos
Artigos: Um jornal
N9 832.063
N4 832.068
alffi•

11110P

JORNAL

Isr's 832.075-076

NTLÉT1CO

AUCREFI

Requerente: Pozza — Metalúrgica Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 49
Artigos: Cadeirinha desmontável para
bebê, utilizada nos acentos de automóveis em viagens e carrinhos de crianças
em calçadas.
N9

832.072

Requerente: . Auto Uruguai S.A. e...
Crédito, Financiamento e Investimentos
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 32
Artigos: Joraals: calendários, revistas,
prospectos, almanaques, catálogos e pia,
blicações impressas em geral. Prostramas radiofónicos e de televliso
Classe: 38
"
Artigos: Agendas, blocos de papel, capas para álbuns e documentos, cartões
de visitas e comerciais, cheques,
catas, envelopes, etiquêtas, faturas, livros em branco, notas fiscais, notas
promissórias, recibos e rótulo
lenme

N9

832.077
Requerente: Auto Uruguil S.A. —
Crédito, Fiisanciamento e Investimentos
Local:. Rio Grande do Sul
Classes: 1 á 49 — Expressão
N. 832.078

Requerente: Tróia Automóveis Ltda.
Classe: 21
Locai:1
Guanabara
N9

832.064

\4\'
# sw0;

Requerente: Pedro Loméu Charles
Local: Guanabara
Class: 42
Artigos: Aguardente, aperitivos, anis,
anisete, brand, bater, cherry, cerveja,
conhr ate, gib, genebra, quirnel, licor,
malte, rum, -vinho, vermute
N9

Reqterente: Aguam — Construções e
. Imóveis Ltda .
Local: São Paulo
Ríqtlerente: itozza —.Metalúrgica Ltda.
Titulo
Classes: 16 e 3.
Local: Rio Grande do Sul
Gênerci de Atividade: — Construções
Classe: 49
N. -832 069 _
Artigos: Cadeiras giratórias, foltronas,
mesas-bares, mesas e mesinhas, cadeiras comuns, sois, divans para residências e escritórios
N9 832.073.

Requerente: Auto Uruguai S.A. —
Crédito, FinanCieLento e Investimentos
Local- Rio. Grande do Sul
Nome Comercial
N9- 832,079

832.065

ARCO,
Bdes.,
LAGRIMAS DE VIRUnNt

Indústria Brasileira'

NDOSTRIi.BRASILEIRA

Requerente: Indústria e Comércio de
- • Calçaldos Arco-Flet S.A.
Requerente: Pedro Loméu Charles
Local: São Paulo
Local: Guanabara
Classe; 36 •
Class: 42
,Nrtigos:
Botas e calçados ;Artigos: Aguardente, aperitivos, aniz,
-e brand, bitter, e.herry, cerveja.
aniget
N9 832.070
Conhaque, gib, genebra, quimel,
rum,-vinho, vermute
.

N9

Requerente: Atrair Lopes
Local: Guanabara
\Classes: 41, 42 e 43Titulo de Estabelecimento
N°

832.074

832.066

PROMAC

Alto Uruguai

Indústria Brasileira
-.j-'Requerente: Auto Uruguai S ..A.
INDÚSTRIA BRAilEIRA
,
n. a.Crédito
Requerente: Pozza . Me. 4 nk Ltda.
Financiamento e ves men os
Local: Rio -Grande do Sal
Local: Rit C4-ande do fui
1 —
Requerente Produtos de Petróleo Pro.
mac Ltda.
• l'ItEkt) 1Á0 in uNIE1; tile. 110,1E: NCIt$ 0,16
Locai: Guanabara

AltoUrugual S .A. — Crédito, Financiamento e investimentos .
Local: Rio Grande do Sul
Ciasses: I ei 49 — Insignia ,
41101.n".

,N 832.080

n DIA
Requerente: Palio Gierré Menezes
Local: Guanabara
Classe: 41
Artigos: Condimentos em geral, pickles,
azeitonas, massa de tomate, vinagre
azeite, mas. as alimentícias era geral: cereais, karias, nresento, mortadela, _carnes 'frigorificadas, laticinios e especiarias

