-

Ny.

•

/
'. $Ç . ÂO It

.‘

A.NO XXVI

s CAPITAL YpERAL

N.° 16 .

TtRÇA-FEIRA, 23 DE JANEIRO Be 1568

-

• DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIA'
Expediente da Sego de Recursos
Rio, 18 de janeiro de 1668
Exigência
Cia. Sanaa) para Comércio e In.
diettria (réplica ao recurso interposto da patente Priv. Inv. - termo no
91.347) - Cumpra a exigência.

lf.KPEMENTE DA DIVISÃO
DE PATENTES
Em 18 ide janeiro de 1986
Priv/Leio de Inusitado Valendo
Termo: 132.854• Um recipleate
‘riennetico a bactéria. - Requerente:
Brunswick Corporation,
•Exigências
Toirmos com exigências a cumprir.

.."

N9 118.298 - The Faik CorP: "
N9 153.862 - Vincan - Aperitivos
Nacionais Ltda.
2•19 1M.000 Geraldo Knapp.
219 154.003 Imre Domokos.
119 155.057 Alaor Paschoal Pela.
iço. 155,058 - Reginaldo Martinez,*
No 158.228 - Caterpilar Tr actor
Martines.
1(9 155.337 - Sigfrido Ruis de Diego e Dayse Therezinha Rodriguat
- .
autz.
119 155.578 - Shunji Nishimura. •
2(9 156.034 José Nascimento Cal-

REVISTA DA. PROPRIEDADE
-INDUSTRIAL
• =CEMENTE DA DIVISÃO
2419 163.397 7- Dome,plco Basteei &
DE MARCAS
Cia. Ltda.
N9 131.598 - J. R. Geigy S.A.
N9 141.097 The Xational Caah
Grupo dá Trabalho
Registar Company.
N9 126.896 - Amariam Cyanamid
Rio, 18 de janeiro de .1968
Company.
Marcas Deferidas
NO 130.384 William Howard Ashton e Edward Arthur Morsa.
No 561.531 Pieratete - PapelaN9 140.985 - Asahl Kase Kogyo ria Piemonte Limitada '- Classe 38
Itabushiki Kaisha.
(Com exclusão de confeti, folhinhas e
N9 134.780- Ayerst, McKenna & serpentinas).
Francisco
N9 562.197: Desinfone
Harrison Ltd.
Crivellari de Carvalho
alasse 2.
N9 130.078-- Merck & Co. Inc.
N9 563.056 Cimportex CunporN9 120.076 Durval Antonio Soa- tex
eoraercialImportadora
e Krporres Pinheiro.
- • tadora. Ltda. - -Classe 40. N9. 150.474 - . Dr. Tu110 Gonik.
- Adultos Suco N 6
No . 563.537
•No 131.673 - R. P. Scherer emp.
, ABC
- Edutado Seca° s.A. comerN9 150.473 - Dr.' Tulio Gonik.
e Industrial - Classe 2.
N9 121.469 - N., V. Philips' Gloel-' dal
NO 563.725
725 - Nariz
Instlt to
iria endabriken:
HormoquIralco e Biológico 4- Classe
N9,146.998 - Ina S.R. -.Ind. Na- n9 3.
cional de Armas.
No 564.059 - Que Beleza - Anto29 160.427 - Radio C0113 of Ame- 1110
•119
Marques , Irmão - Classe 40 (Considerando-se como distintiva a

NO 585.712 - Emlilematlea dústrias Reunidas Thin S.A. - Classe 38 (com exclusão de impressos em
gemi). •
N9 585.860- Centro Comercial Santa Maria - Centro'Comercial, Santa
Maria S.A. - Classe 9.
N9 565.888 - Centro Comercial Santa Maria - Centro Comercial Santa
Maria S.A. - piasse 17.
N9 565.969 - Centro Comercial Santa Maria - Centro Comercial Santa,
Maria
Classe 18.
N9165.875 - Centro Comeraal Santa Maria - Centro Comercial. Santa
Maria. - Classe 24.
N9 565.8787-. Centro Comercial Santa Maria - Centro Coittercial Santa
Maria S.A.. - Classe 27.-, •
• N9 565.8:1 Centro Cbmercial Santa Maria
Centro Comercial Santa
Maria.S.A. - Classe 39.
.._ •
N9 145.833 Centro Comercial Santa' Maria -,.-.'Centro Comercial Santa
Maria
-classe 34.NO 565 -6d.:;--. P4ntro Comercial Santa Maria denno Co/ureia' Santa Maria
Classe 37. • .
Nçt 565.898- Centro Comercial Santa Maria-;-- Centro Comercial Santa
Maria
, -.-Cleisse 45.
N9 50.011 Ladime - Lambretta
do Brüll
Industrias Macanicaz
- Ciaage 7 . . '

N9 134.965 -- Rollin e Perlar e forms. Ide apratienjação da marca).
Emanuel R. Lieberman.
N9 584.138 -'nua - (Roem Ps.
NO 566-.1712 - Ladime Leanbretta
N9,133.869 - Imperial Chemical In- checo -- Classe 41.
dustries Ltd.
do
N9 564.142 PÓ Surubim - Car- - Brasi1. Indúsdlas Mecânicas
N9 149.658 - Anton Almasy. •
Classe 11 (com .exclusão de anzois
los
Carneiro de Arruda- - Classe 41.
N9 133.547'- Egyesult Gyogyszerlaminas-para barbear e snavalhas
NO 564.168 - Colibri - Ernani F. -para
barbear).' •
de Oliveira - Classe a.
N9 128.346 - Robert Wood 'John- N9 564.207 - Majestoso Compa- N9 566.013 - Ladime - Lambretta
Mn, Jr., Robert Joseph Mortimer nhia Fiação e Tecidos Santa Adélia - do Brasil S:A. • Indústrias Mecânicas
William Howa.rd Ashton.- Classe 21 (com exclusão de alavanNO 130.243 - McNell Laboratoires Classe 34.
•
das.
cas de ctunb io - carros berços e carInc.
N9 564.222- Antioxy %Valia Ak • rinhos para -maquinas de escrever) .
119 158.080 - C.A.V. Ltd:
- Classe 48.
N9 53.017
Triax - Triax-Co. Na 132.942 - RavIzza Ettore Bruno. tiengesellschaft.
119 156.095 - Saburo Sakawa.
N9 564.261 - Amnical - Belfa *M- merCial Ltda. - Classe 7.
•
N9 131:141 - Abbott Laboratories: aleta
1(9 1/6.2".8 - Caterpillar Tractor
per lo Svilupp dei Consumi dei
•
N9 120.340 - Edward A. Moine: Fertilizzanti
Ou.'
No
,5813.025**
--:•
IPP
em
Revista
8.p.A. - Classe 2.
• N9 158.319 - Carlos Raligotodeky e 19 133.269 Foremost Dairies Inc.
Empresa. de Propaganda Publitec LiHelio Dentar.
mitada - Classe 32.
textil 8.A. - Classe 22,NO 156.320 - Luis Jorge ligoney:
N9 566.053 - Secador Pratico 9
108.026
-,
Becton
Dick-inson
In• N9 564.335 - Sericiteltil - Seriei- Luiz Edgar, Pereira Tostes, - Classe
No 157,910.-- Helio Magalhães de dústrias Cirúrgicae S.A.
Souza.
tectil S.A. - Classe 12.
8 (considerando-se como distintiva a
N9. 564.473 Grandouro 8=Impor- forma- de repre.sentação da marca. N9 157.960 - Celso Ulisses de An- N9 249.023 - Dr. lieichel
N9 144.317 -; Imperial C h:e 3.9. c al ladorst e • ExpOrtadora Caldas Correia (Art. 8(4 .n9 2, ia-tine).
drade.
• N9 158.476 - Ind. e Com. Nakat• Industries Ltd.
Ltda..- Classe 8.
NO 566.059-- Loubal Loubal In-.
J. R. Oeigy S.A.
NO 184.11
Ltda.
.N9 564.502 - Algoje - Alberto dústea e -Comércio Ltda. - Classe
1
141.93
111.R
May
&
Baker
Ltd.
no 41. •
N9 158-.603 Pablo
Ges eeil Jorg e & Cia. -- Classe 11.
•
• 1(9 565.228 - Insam Indústrias Ma- NO 566.071 • Lei! - Laboratório
N9 158.13 Emerik Kamberaer.
N9 128.911 - Lepetit SPA.
NO 159.828 - João Ramos de • 011- N9 157.209 - J. tf.- ceigy S.A. „• deiras Santa Maria Ltda. - Classe 4. homeopático Fiel -S.A. - Classe 48:
treira.
&-Co. _. • NO 565.133
No 129.203 J!.: Chas
M.S. - Metalúrgica N9 566.073 -- Sotronic - Ernesto
N9 15`.• .827 - Mario Marnean!L.
- N9 1,11,178 - Société des. Usines Staiger
Classw7.
Amaral - Classe X0 (com exclusão de
• /o 158.90 - RehtnIshaw Contro. 211misittes Rhéne Poulenc. •
cadeira tara „ clinica médica, mesas
•N9 565.316
"ire Bibe - de
*Company..
N 9 14/.(160 Deutsche Gold und
operWes e mesas para curativos).
e
Z4
(com
exclusão
de
bandeiras
N9 159.037 -- Eng. Heinz Baruch. SlIber-Scheiduanstalt VormalaRocaRo-•:
flimmas
• *.f." e mascaras).
N9568.127.- Ronda - Toada
,N9 180•212 . -7 Feltberto Mi guel Mi -• t:er.
.
-249 7-55.398 - Klefnr - Carlos Ele- Comércio efririchlstria de Colchões Li..
guano.
fer Ltda.` _ 134.49 - á.
Gelos, S.A.
21- (coxi exclusão mitada • - Ciaste .40 (com exclusão.- •
•
N9
181
1:3
Bellini
de
pari
,
•
N9 149.6(T/- Rousse). -lIclaf. de alavancas. carburadores, coroas, de ami1nrL- •
• ,
qUist.
NO 131.o35 - SOciété -Pstrisienne, D' erabi*.• gem e velocípedes que são ar- -N9 586:172.
Rasai
Etagen-Itil:/"
N9 161,212 - Wilton Gabriel Lund- Expansion Chimicthe SP,E0I4 • '
- tinos de outra classes). s
dústria é Comércio, Ltda„
Classe 6.
quist.
N9 133.827 - Merck &
!
55.569 - Gottas Neo4Argenta- NO 566.173
liagezi - Hagen
N9 123.331 - Shigeyuki Yarnagu- N9 .120.119 Parke Davis
e.-x
Laboratório
110110s
Corn
Ltda,
&latria e Comércio -Ltda. - Claes* •
chi. _•
Classe 3.
pany.
.11 (cama exclusão ,de anzóis
18~
•

•

,

•

•
482 Tina-feira

.13

- As Repartições Públicas deverão entregar na Seção. de ComuniCações do Departamento de
Imprensa Nacionan. até.ás 17 ho-i,
ras. o expediente destinada à
blicação.
-- Ai reclamações pertinentes
it matéria retribuída; nos _casos de
én° ou omissão. • deVerão ser
formuladas por escrito à Seção
de Redação, até, o . quinto dia útil
1).eqiiente à publica0o no
órgão oficial

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

E .X-P . ED I E NTE
• DEPARTAMÉlsITO DE IMPRENSA NA-CICNAL
„.
• •

Para evitar interrup'ção na
remessa dos drg-ãos oficiais a te- .
novação de assinatura deve ser'
emérie DA 5500 DO RE DA00
creram oa aiieripço on PusucAça-za
solicitada
com antecedência, de
FLORIANÓ QUIMARAES 'trinta (30) dias.
J. B. DE ALMCDA CARNtIRO
•
DIÁRIO OFICIAL
Na parte superior do ende
• saçÃo ) et
aço estão consignados o núiRero •
.•
.
_.
.
-1111apeo do 'publicidade. do aapedlanta do Ctaparttatroberio
do ¡atilo de registro da assinatura.
g Propraadada 1Pd...5erial do blinlablo.0
,e o mês e o ano em que findará. •
glikek..• .da i n deistri a • do Cereullireeo
•r

~Mem** a e,

-

- A Seção de Redação funciona. para atendimento do públiASSINATURAS
co, de 11 às 17h30m.
.
fl'UNCIONARIOS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
Capital e Interior : ,
Capital e Interior: .
- Os originials. devidamente
autenticados deverão ser dactilo- Semestre ,.
NCr$ 18.00 Semestre ... , • ,.. s .. NCr$ 1330
grafados em espaço dois em uma Ano
NCr$ 27,00
NCr.$ 36,00 Ano
só face do papel, formato 22x33:
f

- 4s assinaturas podem ser
tomadas em qualquer época do
ano, por seis -meses ou um ano.
exceto as para, o citerior, que
sempke serão anuais..

• As assinaturas' vencidas po*
çierão ser suspensas sem prévio
aviso.

DIRETOR CULOAL
.M.BER T O Dl BRITTO PEREIRA

Impresso nas OfIcieta do Departen-bento dr, Impredei Nacional

as emendas e rasuras serão ressalvadas por quem de direito.

Janeiro de 1968

• As assinaturl'aS das _Reparti=
ções Públicas serão,anuais e de.,
verão ser renovadas até 28 de fevereiro.

...A remessa de Vabtres, sem.;
pre a favor do Tesoureiro do Dal.
partamento de Imprensa Nado- Exterior :
Exterior : . ,
nal, deverá ser acompatOada de •
NCr$ 30,00 esclarecinientés quanto. sua apliAno
... .4 •-• .8, • • Ner$ 39.00 Ano
.
cação.
_
NaME.R0 AVULSO •
-- O preço do número avulso figura na última pigina de cada •
Os suplementos às edições
- .
. dos órgãos oficiais só serão reme.
exemplar. - - '
•-•-• O preço do exemplo!. -atrasado será acrescido de NCr5 0,01, tidos aos assinantes que os sai- se do mesino ano, e de NCr$ 0.01 por ano, se de anos anteriores. citarem no ato da assinatura.- •
•
o

119 519.815 - Londori de São Paulo 1i9 542.941 - Monentix Anderson . 2(9 566.049 - Casa Machado - José
Classe 11 (Art. 97, ne
- José Attonio Orsont Classe 38. Ciaytozt & Co. ELA. Indústria e Co- Vial Correa
119 534.337 - Galinho - Cassio mércio - Classe 43.
I do CPI).
Munia S.A. Importação e Comércio 1(9 544.034 - Clargalene - Avelino
566.061 - Edificio
Minister
Mi
. ter - Classe 8 (com exclusão da
Pomar 8.4, Produtos Farmacêuticos Abrahão Unau* -,Classe 33 (Art. 911
int °não" - constante da reivindi- -Classe
- - n9 4 do CPD. • cação do artigo :Irando, assim con- 1(9 544.053 - Vticiastofo - Vtilcan N9 506,119 -- j_Rencivadore, de Pneu
cedida a marca para disco gravados Materiar Plástico S.A. - Classe ,28. Portealegrense - Fleck Motoviatur.
na classe 8).
1(9 544.340 - J. Prenda - Reichert ras - Comércio Indústria a Im- • Calçados --, Classe 343. portação - Classes: 21 - 33 - 39 ,
N9 544.342
Sevilha.
Reiebert S.A.
N9 546.164 - Et.itanbutol - Ameri- (Art. 97,, n9- /. CPI).
S.A. Calçados - Clame 38.
563.312 --- Serraria São Miguel .
Herbert can Cyanandd Company - Classe . 3.. NSSerraria
Orevilea 119 550.080 - Resputin
N9, 564.-291
São Migue! Limitada S.A. Empreendimentaa .0,- Participa- Rudolph Paul Wels.ser - Classe 41. . 19 549.321 -.Adeglos Ortoqui- =•-•
Ciasse 4 (Art. 97, n9 1 do CPI).
mica
Indústria
Quimica-Fafmacéutições - Classe 34
' • -1(9 5813.357 - Jerubiaçaba - Admi119 551.391
Facinox
Cre-Cia.
Ltda. - Classe -3:
- :Mangais Brasileira
119 066.339
nistradora 'e Agricola Jerubiaçaba S.A. ".
de Extrusão -- Classe .16. caN9
5E0.391
-,Terral
Terral
S.A.
Indus'rial S.A. - Chiara
Cla.sike
33 (Art. 9'7,? ido CPI).
1(9 551.476 - C„aiffórnia
Droga MU:pinas agrícolas - Classe 45.
ala, California
119 00.476 - •RAvaariar -.- Inst
N9
564.4E3
- Quarteto Vocal MelaLtda.
-1
Classe
'3.,
1(9 550.392 - Terral - Terral S.A. dia - Quarteto
doa Relvamar Ltda. - Cialse 31,
Vocal Melodia
119 566.478 - Relvamar. C- Instala N9 552.034 - A. & C. .- Amaral Máquinas Agrícola:4 - Classe 48.
Classe
33
(Art.
97,
n9 1 do CPI).
-doraRelvmLt.,Cs36 e Campos S.A. Incleddr/a e Comer- 1(9 530.735, - Bradkin - Brasil NI 531.553
Zdificio
Sabia Qalusice
Ltda.
-.Classe
3.
N9 588.479 - Releamai• Instaia- cio de-Produtos Eletrõidoos. Claslitiaurio'o
Lerner
Classe
33 (Art.
lora Relvamar Ltda. Classe 37. se II (com exclusão de agulhas -- al97,
n
9 4 do CPI).
-Instalafinetes - fligareiros e ;navalhas -por
N9 566.480 ---,- Reltiamai,
Stukr de Ssiabefecimento
1(9 560.009 - Comercial 2-B Limidora. Relvitmar Ltda. - Classe 40. serem artigos de outras classes).
"éferido
tada
Comercial 2-8-Ltda.
Clas552.233 - 4acqueiine - Produse
33
(A.ti
97,
n
9 I do CPI).
149 506.481 - RelVaM'ar Insta- tosN9
Alimenticios Morro Velho -Ltda. 1(9 581.453 - Comercial PSra.naen-.
ladora Relvamar Ltda. -- Classe
*
41.
Comereal ParaExpressão de Propaganda
• . se ,de. Representações
119 590.482 - Relvantar • - Insta- - Classe 41.
de Represeatações Ltda. Deferida
ladra Relmavar Ltda. - Classe 42. 19 5E2.270 - Morro Velho -. Pra-. .naezise
Classe
33
(Art.
92,
n9
1
da C121).
Alimentícios Morro Falho 8.4. 1
instala- •
119566.483.- Reivamar
7(9
568,020
1,adime - Lambretta
(
9.
361.563
--Amada
de
Música
-Classe 43. - Classe 41.
dora Relvamar Ltda.
1
91Rios da Flor de Botafogo - Norvali 00-Brasil ELA. Indústrias !decantam
24
9
517.176
Aquarela
Predial
566:485Relva:liar
Instala.1 9
ClasSe 33 (Art. 101. do I).
da Biltra -- Classe 33.,(Art. 97, n9.1
dora Relvamar Ltda., -- Classe 48. Aquarela Ltda. - Olasie 16.
,- 149 586.275 PIM - Plana de InCPI).
- Merck ds 1(9 518.380 Debrindes - Debrin- do
19 546.407 1
. N9 584.320
oiy
anize4o Cont&- vestimento Mensal - Mauricio Mar.
des-Propaganda Ltda. - Claase 38. bil
Co. Ind. - Classe. ,
Imobiliária Talismã. - Américo cella .Dutra Leite Barbosa - Classe
NO 565.507 - Coaspiana Cozia- N9 818.878 - Mallorga- - Diilmas Cambraia
ClaSae -33 (Art. 97, n9 1 33 (Art. 101 do CPI).
plana-Construção, Planejamento Co- cie Adens - Classe 38. •
CPI).
9 . 324.868 - Consórcio Publicitámércio e Indústria -Classe-16.
521.343 - Internorte •-• Ante- 149 565.520 - Crus 'de Ouro - Pe- rio19dos
Panificadores do Brasil - Fer7,11 Lilly o"1(9
N9 _566.519 "
Classe
38.
tremi°
Andrade
Classes
I
8
-.
rar' -Propaganda Limitada - Classes:
Co. - Classe ' 2.
249 542.920 - StlaVerIlle
13- 28--. 33 (Art. 97, n9-1 do can). 32
-.33 (Art. 10 do CPD
&
d . A . Didústria
19 566.523 -.Pabierafia - MUI
N9 ,524.669, - Consórcio Brasileiro
- .
Paulo Abreu S.A: - -.Classe-24 (com e Comercio - Classe 43.
dos Panificadores - Ferriri Propa•
exclusão de esfregões e estopa).
1(9 543.924 -- Instantlx Anderaon.
ganda Limitada - Ciasses: 32 --33
AVISO
AS
REPARTIÇÕES
119" 566.532 - Canal Conal - Clayton
& Co. 8.A. IndústrWe Co(Art 101 do CPI).
-PCBLICAS
-Construções Nacional de Aviêea Ltda. mera o - Classe
43.
.
- Classe 21;
19 542.924 - Instantix Andor. Frase de Propaganda
•O- Departamento de Im19 513.6E3 - Etigineering - Engi- sou Claytoil & Co. _Indústria" a -CoDeferida .
prensa
Nacional
avisa
às
amaina - Engenheir426 Consultores e mércio
relasse' 42.
s-• - Repartições Públicas em
Projetistas r- Chtese 38.
N9 542.933. :Rapidi.X~
...Ander.N9 585,785 - Se te Palia UM- Pa.4
Tarai,. que deverlo
Indústria . • ,;. denclar a "forma dast assi - •
rafuso Não Fiques Assim Tão .Con.
514.069 C. P. sou- culyton 'aCo. S.
• 149
.
e
Comércio
--r
Glaiae
42.
,•
•
:
ria'acas dal eraleiregielaiS,
Beablinger ds Saebile, P.M.B.H. - 19 542.634 ::-,-•.'11,apidix Anderson
fuso -- Classes: 11 - 16 - 33 --.38
Classe 3.
até of, Ota '24. de fevereiro
(Art.-101 do CPI considerando-6e
Clayton
&
Co,
ELA..
indústrift
Cbn:
,corrente, a em der evitar o - substituída a classe 50 pela 38).
219 516.2-77 - detaS_- -,cenali
mérelo
-Classe
43.Comércio e Representações , Ltda.
• 1(9 552.535' - Usar ~1-707 é a
''...trtse n 74 11-1e44. 144 da remessa
542.940 - ..14enenthe
.
Andor
.Classe 38.
ane'ra Mais Inteligente de Fazer
a
partir
daquela
data..
son
,layton
CO.
,
.
119 538.056 sieikert - Cervece- newn éreio j ClarmS.A. 'adila :is e
olaia - Classe 44 (Art. 101 do
8,A. -Classe-43.
42i
ria
CPI).
.'

-314s para 'kurbear e r riatralhas para
..6.:betta9. N9 566.2438 - Davit-Oompany
KiatscbaPidi tot Verwerving eu Neploitatie vau .Davitoctroolen DavItComisany N.V.. --zelasse - 20 (cOm exclusão de motores elêtricos do tipo
portátil e Motores a ar):
llesim . do Privo
119 566:224 - • Capítá
- Mauricio Marcello Dutra Leite 'Barbosa - Ciúme32.t
..„ ••
.

J.

•

Têrça-feira 23
Nome Civil Deferido

al9 585.886 a- Stadium rPropaganda
, Sociedade Civil de Responsabilidade
Stadium Propaganda
Sociedade Civil de Responsabilidade
Limitada (Art. 93, 319 3 do CPI).
Nome Comercial Deferido

N9 581.807 - Emissora Cultural de
Calmares Ltda: - Emissora Cultural
de Palmares Ltda. (Art. 93, n9 2 do
OPI).
N9 582.411 - Construtora Rainha
8.A. - Construtora Rainha S.A.
(Art. 93, no 2 do CPI).
• .N9 562.571 - Cortes Turismo Ltda.
- Corta Turismo Ltda. (Art. 93, 219
g do CPI). •
Marcas indeleridas:
•
Nu 586.494 - Cana Doce - Comercial Importadora Ltda. - Classe 41.
N9 544.341 - Europeu - Reívhart
8. A. Calçados - Classe 36.
Frase de propaganda indeferida:
• M-551.293 - Venda de Camisas,
Dana Camisa Já Com Abotoaduras Zojas Garbo Roupas S. A. - Clame
kV 28.
Exigências
Térraos com exigências a cumprir;
•N9 519.846 - ;aerviterra PaVimentação e Transportes Ltda.
1 N9.-564.244 - Desenvolvimento Comercial e Industrial Deeaa S. A.
N 9 564.266 - Agência Guanabara
de Serviços Técnicos e -Profissionais
Nu 564.275 - Seguei° & Cia. "Ltda.
No 564.333 - Sericitextll S. A.
149 566.066 - Veb Relfenwerk

Furstenwalde.
N9 568.087 - Veb Reifenwerk
Purstenwelde.
Consórcio Brasileiro
149 588.130
Imóveis Comércio e Indústria
1 Xe
•
8. A.
149 568.400 - Vidraçaria Blumenau
N9 517.880 - Machine Cottons
Ltd.
- 119 551.921CEPEC - Comp. de

Ltda.

Estudos PatenTes e Empreendimentos
Concreto 13, A.
...N9 519.787 - Granja Mairporá
Ltda.
•
EXPEDIENTE DA DIVISA%)
DE MARCAS
•
De 18 de janeiro de 1948
Disertos:
N
N9 '235.901 -- H. Underberg Albrecht - Arquive-se o Processa.
:de

Expediente d.e Seção
de Interferência

De 18 de janeiro de 1968
Marcas deferias:
179 489.761 - Dorado - Iiidastria

g9 C4o6m. ércio

Alves de Lima - Classe

119 504.889 *- Bambi Brinaàa
a:Brinquedos Nacionais S. A. - Ciase28.
119 519.422 - Vibrofix - Peterco
laliomércio e Indústria de Eletricidade Ltda. - Classe 8.
N9 520.296 - Guará - Cervejaria
guará S. A. - Classe 42.

119 521.244 - São José •-• Incbliaa
krie, de Abraçadeiras São José _Ltda.
4- Classe 21.
W •522.519- Emerson - Emerson
e.- Rádio AndPlionograph Corp.
glasse 3.
.
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557,831 - Eletrônica - Coxim- N9 553.838 - Tupinambá - A.
119 522.519 - Emerson - Emerson
- Rádio And Phonograph Corp. - fone Indústria Eletrônica
a Ltda. - Cardoso Artigos de Umbanda Classe 8.
Classe 38.
C41.49e
N9 523.645 - Autostab - Sileoar
119
558.857
Zenith
Zenith
N9 554.105 -- Cola - Colli S. A.
Peças e Acessório Ltda..- Classe 8. Rádio Corp - Classe 8 - Com ex- Fiação
Fitilhos e Barbantes - ClasN9 544.234- Credial Lojas Me- clusão de motores elétricos.
se
23.
Classe
36.
dial S. A. N9 560.356 - Fiação São Manuel - 219 554.202 - Somei - Somei.
119 549.017 - Exoderil - Dr. A. Fiação
São Manuel S. A. - ame Soc. Mecanica e Elétrica Ltda.
Wander S. A. - Classe 3.
Classe G.
219 37.
119 550.156- Nossos Filhos Nossos
219 560.627 CEPAL - Coopera- 219 554.264 - Sograca - Dr. M il
Problemas - Emprêsa Gráfica 0, tiva
-tonRalPrvenzo-Clase10.
dos Estudantes de Pôrto Alegre
Cruzeiro S. A. - Classe 32.
219 554.292 - Tonara - =Unia*
- Classe 38.
N9 550.670 -,Fralema - Madeiras Ltda.
219 566.036 - Marvic - Malharia 13. A. Artefatos Plásticos de CalçaFralema Ltda. - Classe 16.
doa - Claáse 38.
Ltda. - Classe 35.
N9 551.623 - Café Sarandi - Mareie
N9 587.533 - Einprésa eine Teatro N9 554.325 - Bta.,Edwiges EdiIrmãos Candido Ltda. - Classe 41. Jandaia
- Emprèsa Chie Teatro tora e Livraria Sia, Edwiges 'Ltda.
- Classe .32.
149 552.431 - Imas - lusas In- Jandaia Ltda. - Classe 33.
dústria e Comércio Ltda. - Classe
de
estabelecimento
dele•Titulo
119 554.383 - Titan - Coméretu e
n9 11.
Indústria de Pés. Móveis e MáquiN9 552.814 - 'Piran ga - Distri- rido:
Costura Titan Ltda. - Classe
buidora de Produtos de Petróleo IPt
219 291.499 -- Edifício 'tapem!~ nas de s'
-rangS.,AClse6 Gloria - Dera. de Sampaio ...Serpa - n96.
219 556.488 - Aquacloro N9 55%.348 - Pape Legal --- Em- Classe 33 - Art. 97 n9. 1. ,
Indústria e Comércio de Aquáprétia Gráfica O Cruzeiro S. A. - 219 521.261 - Cantina Ping6 Dágua bras
Ltda. - Classe 1.
- Moacir Amaral Filho - Classes 41, rios
Clame 32.
NO 558.937 - Oaals - Revista
43
e
44
-42,
Art.
97
13.9
1.
Oasis Ltda. - Classe 32.
119 553.356 - Roveni Roveril
Indústria de Auto Peças Ltda. - 219 533.466 - Casas G. G. - Ga- 219 588.720 - Mercado Geral
Classe 21, - Com exclusão dos arti- briel Gonçarites S. A. Imp. de Fer- Mercado Geral Ltda. - Classe 41.
ragens e Louças - Claves 1, 3, 6. 7, 119 568.990 - Grant - Guaiba TVgos indicados pela seção.
Ampex z•-• Ampex 8; 11; 14; 15; 16; 18; 46 e 49 - Ar- dústria A Comércio Ltda. - Cias149 553.395
lar 36.
Corp - Classe 8.
tigo' 97 119 1.
119
542:710
Drogaria
Pacheco
119 553.462 - Astro - Stiper Mer- Drogaria Pacheco S. A. - Classes • Titulo de estabelecimento indeferido:
cado Astro S. A. - Classe 4.
1, 2, 3 e 48 - Art. 97 n9 1.
119 553.506 - Rumo - Rumo Com. na.119
550.090
Escola
de
Datilogra219 553.378 - Luz Hotel - Manuel
e Reines. Ltda. - Classe 4.
fia Botafogo - Odete Moreira Fer- • Gil Malet Classes 33, 41., 42 e 43.
119 553.598 - Freyraann - Johan reira
da
Silva
Classe
33
ArtiAlexandrei Freymann - Classe 8.
Frase de propaganda Indeferida;
119 553.900 - Pioram, - Indústria go 97 n9 1.
•
11
9
552.279 - Grandes Marcas
e Comércio Atlantis Brasil Ltda. - 219 550.099 - Foto Elite z'a Lula Asso ciadas
Grandes Marcas InterClasse 2.
Solomon - Classes 8 e 25 - Art. 97 nacionais S. -A.
Indústria e Camara
119 553.902- Polidor - Indústria% n9 1.
Beb , des - Classes 41, 42 e 43.
e Comércio Atlantis Brasil Ltda. - •119 552.909 - Escritório Técnico cio119de 552.260
- Um Produto das
Classe 46.
Contábil Bandeirantes - Tadtval
Marcas - Grandes Manas
219 554.012 - C. - indústria.Me- yamichl - Classe 33 - Art. 97 n9 1. Grandes
tahirgIca C. H. Ltda. - Classe 48
219 554.128 -- Arpege Hotel -- Ma- Internacionais 8 .A. Indfultrla e Co-,
de Bebidas - Classes 41 . 42
119 554.040 - Maciel - Constru- noel Shapazian - Classe 33 - Arti- méreio
e 43.
tora Maciel Ltda. - Classe 16.
go 97 n9 1.
.
Exigências
554.955 - A Margarida Modas
119 554.047 - Peixoto - Osório - 219
A
Margarida
Modas
Ltda.
Ou.
Peixota de Souza - Classe 43.
rirmos com exigências a cum33 e 36 - Art. 97 n 9 1.
N9 554.083 - Bilrimbom -- Lab. ses
prir :
Crus
Edificio
Santa
119
555.022
Indústria Parmacèutia Pavio de - Dinarte Arquitetura e Constru- 519 598- .000
Domingos Pessoa
soc. Literária são Boaventura
ções Ltda. - Classe 33 - Art. 97 Barroso.
Classe 3.
119 513.915 - Bazar e Papelada,
n9 1.
N9 554.088 - Anita - Ernesto • 119 555.463 -= Flarp Fábrica de N. S. do Líbano Ltda.
Neugeba,uer S. A. Indústrias Reuni... Implementos • Agricolas -Rio Prato 219 551.555 - Casa Guilherme de
Ltda.
das - Classe 41.
Guilherme Sbroggio - Classe 7 .- Calçados
-2
19 519.157 - latanley Eletrõreca
• 119 554.176 - RiunalhO Lanchas Art.
97
'n
9
1.
Ramalho Ltda. - Classe 41 - com 219 555.766 - Utilidades Tia= - Produtos Especializados Ltda.
exclusão dos artigos indicados pela Utilidades Tijuco, Ltda. - Classes No 390.224 - Instituto de Idiomas
Yazigi Ltda.
seção.
na. 40 e 8 - Art. 97 na
NO 439.985 - Yoshihiro Walana00
N 9 554.185 -'Moça Bonita -= Ai119 556.542 - Edifício Infante - 219 540.188
dovar Gaulart -- Classe 46 - Com Cimo!
- Lanifício BulriogranConstrutora
Irmãos
Mota
Lidensa B. A.
exclusão de fósforos.
mitada
Classe
33
Art.
97
n9
1.
N9 554.225 - Bergelich 'e - Igor 219 558.127 - Mobilladora Paulista 119 548.295 - Babel Soe. Aros
zuvanov - Classe 40.
Elétricos Ltda.
.
- Kazuke- Yano Classe 40 - Ar- Domésticos
Na 552.738 - MIdas Propaganda
N9 554.303
Jota- Madeireira tigo
97 n9 1.
S. A.
Jota Ltda. - Classe 4.
Na 553.231 - J. Aquino Alencar.
Insígnia deferida :
119 554.348 - Avril - M. J. Cm119 553.520 - Ksb do Brasil Inata.
pos Fernandes - Classe 36.
9 ' 554.099
Stimcar - Eduardo tela de
Bombas Hidráulicas )3. A.
Na 554.477 - Quem! Spray*-- Cario Violi
Claases 6.8 e 33 - Art..95. Indústrola e Comércio.
Erba S. p. A. - Classe 2,,
Nome comercial deferido:
N9 553.898 - Indústria e Comér219 554.493 - Anfebond - Irwin
Atlantis Brasil Ltda.
119 304.060 - Indústrias Dante Ra- cio119
Neisler & Co. - Classe 3.
555.593 - R,otieh Comércio •
menzoni S. A. - Indústrias Dante Indústria
S. A.
N9 555.483 - 'apeias - Ingemag liamenzoni S. A. - Art. 93 n9 2.
grodutos Elétricos Ltda. - Clame 8 219 568.410 -- Concreto Armadd N9 556.586 - 11. A. Linhares
- Com exclusão dos artigos indica- Premoldado Representações Enge- Irmãos.
dos pela seção.
nharia S. A. - Concreto Armado Na 557.007 - Sherwin Williams do
219 555.501 La Barcelona= - Premoldado Representações Engelhar- Brasil
S. A. Tintas e Vernizes.
Confeitaria La Barcelona= Ltda. - dt% El. A. - Art. 93 na 2.
-1n19 557.808 - Indústria de CalçaClasse 41.
dos Arte Ltda.
Marcas Indeferidas:
N9 555.535 - Campos - Metro In- 219 524.737 -- TC/ Programais do Pa- NO 558.430 - Aipi Comércio Agências
e Representações Ltda.
dústria Campos Ltda. -; Classe 8.
- TV Programas do P,araná 119 558.989
119 558.603 - Sorend - EloreVal - raná
- The •Purdue Frade..
rick Company International Inc.
Soc. Refinadora de Minérios_fLtda. Ltda. - Classe 32.
•
11
9
553,340
Maria
Emprêss,
NO
559.149
-,
- Classe 5.
Soc. Comércio e InGráfica O Cruzeiro S. A. - Clas- dústria A Camponesa
Ltda.
N9 558.777 ABCO - ABCO - se 32,
•
N9 .560.394 - Eietra Representam
Do Brasil Indústria de Auto Perdas 119 553.357 - Tran,smobil aões
Comércio,
e
Indústria
Ltda.
lada. - Classe 21.
560.982 -- Malharia lamber
•
S. A. Importação e Comércio - S.119
119 557.109 - Retex Reto: :a-- sul
A.
8.
Representações Texteis S. A. - Classe
• 119 553.468 -- Astro - Super Mer9 e 581.5 - 171traqubnica IndfusClasse 31,
Astro S. A. - Classe 15.
Iria Comércio Ltda.
119 557.110 - Reter -- Hetet - cado
- Nossa Música - Edi- N9 .567.320 - Casa da Borracha
- N9 553.583
Re presentações Testeis , S. A.
Nossa Música Ltda. - Classe PanalegueS Ltda.
Classe 24- Com exclusão dos artigos ntara
9
32.
- N9 588.510 - Predial Luso
indicados pela seção.
Bras.
119 553.661 - Fazem - Confei- Ltda.
_.
No 557.111 - Retek - Rf`teX - taria
e
Restaurante
Fasano
.
8.
A.
119 568.855
Representações Te-ateis S. A. - Classe 8.
a/Setalyhadca IgUaçu
Classe 22.
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que. deferir, um aves que aõ podara Ne 558.382 - Braccoeyelina - Expressão de propaganda indeferida
Diversos:
prorrogada depois de 17-de janeiro Braceo-Novoteraplea Labs. S.A. - N9 -558.028 - Viva ... Descansada
N9 547.511 - Taiyo Tridústea de ser
el. 3.
Pesca El .A. - Proesiga-se man arr- ao 1988.
149 558.391 - Vida Brasileira - - Paulo Siam= - el. 40. •
eliarão de fornos (classe 8)
Contrato de eridoraceda de merco
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E Armando F. Peixoto - el. 32.
219 558.185 - Cromos Esportivos
N9 555.663 - Japlassu Chaves MeArt. 123 do código:
SEÇÕES REPUBLICADO
Brasil
na
Copa
do
Mundo
Editóra
Ilieucci - Prosega-ee na classe el.
Por
do Sr. Chefe da SeComercial
e
Prop
aganda EdleoPto Li ção foidespacho
Rio, 18 de janeiro de 1967
Retificação de cliché:
mandado averbar o contrato
-mitadel.32 de exploração
da marca Marie BriN9 559.197 - Olveg - Olveg
No 557.273 - Lysodaram - treco
Marcas deferidas
registrada sob o ri9 267.810, da
e Com. de Naos Vegetais S.A. - zard,
Imp. e Comércio Ltda.
Casem 2,
propriedade de Marie Brizard & Reei
• 3 -- clichê publicado em 5-12-62.
N9 555.689 - Laminas Ajas - el.. 47.
ger, estabelecido na França e em raSynte.ko S.A. Com. Imo. Exp. - N9 559.161
PePPino - Ind. do ver
de Marie &Card do Brasil S.A.
ExpzerrNTE DA SEÇÃO DE
Calçados Peppmo Ltda. - el. 36.
el. 26.
(Licóres); estabelecido no Brasil.
TRANSFERÊNCIA E.
N9 555.797 - Pastbond - Mime- N9 559.189 - X11 - - Oscar Gomes Averbe-se o contrato de ,exploração
LICENÇA
titulo exclusivo.
sota Mining and Manufacturing Floria - cl. 11.
Company - el. 28.
N9 561.175- Navarro - Irmãos Por despacha do Sr. Chefe da Se.
De 18 de janeiro de 196à
N9 557.226 - Perman - J. Per- .Navarro Ltda. - ela 16.
çtto foi mandado averbar o contrato
.
Contrato de exploração de 'ser- man - el. 25.
Ne 561.392 - Consultor Fiscal de da exolaracão • da marca Tripas Elms
N9 557.231 - Tavoxy - Solvay & Higiene Alimentação e Saúde Pública Brizard, registrada sob o n9 264.519,
Coa;
Cie. -- 'el. 1.
, (art. 123 do CPI)
- Dr. Geronimo Alpista Gomes - da propriedade de Marte, Brizard
Roger, estabelecido em França e em
Por acapacho do Sr. Chefe da Se- NO 557.341 - Mannie Levarin el. 32.
ção foi mandado averbar o contrato S.A. Retifica de Motores e Fábrica NO 564.377 - Cantara - Corning favor de Marte Brizard do Brasil S.A.
(Lledres), estabelecido' no Brasil. de exploração da marca Peggy Sato. de Autopeças - el. 21.
Glass Works - el. 14.
registrada sob o n9 209.748, de proe N9 557.451 - Seleção - &leoa° NO 564.386- atrai- -- Confecções Averbe-se o contrato de.explOração &
titulo exclusivo.
prieciale de Ch=ebrouah Pondas Inc. Ind. e Com. de Móveis ae Ferro Li- Risk' Ltda. - el. 38.
',N9 585.206 - &calina estabelecido em E.E.17.13.. e em fa- mitat'a - el. 40.
Exigências •
NO 557.271 - Irem - beco In1P. - Ind. de Artefatps Plásticos Ltda.
vor de Banano S. A..Comércio, In•
dústria e Imo. estabelecido em São e Com. Ltda. - el. 46. - Registre- --el. 4.9.
Tênnos com exigências a
Averbe-seo contrato de ex- sé com exclusão de 'regias Para Polir Titulo de estabelecimento deferido
Paulo. - Avie.-se
e ektra limpezas.
cumprir:
ploração.
N9
559.127
Homero
Aratijo
Por despacho do Sr. Chefe da SaN9 556.058 - Diritrana - Dharana Cia. Industrial e Comercial Bradio foi mandado averbar o contrato • mero Antejo - Com. e Rep. Ltda. Rep. Ltda. - ci. 33 (art. 97 ri' 1). sileira de Produtos Alhnentares (junel.
23.
de explorado da marca Cuttrode núN9 557.223 Café e Bar Algés - to ao reg. n9 224.480.
mero 203.938 - Eureete no 219.218 N9 559.143 - Ogassavara - Cons- Café e Bar Algés Ltda. - els. 41 - Coliunbia Broadeastina System Inc.
(titular do reg. n9 156.589).
Euteetor n9 227.578 - Et:tecemos trutora Ogassavara Ltda. - el. 16. 42 - 43 (art. 97a9 1).
Registre-se com exclusão de ma- N9 558.120 - Comercial Mercantil 219 533.100 - Revezeity Revestiu9 229.394 - renteerod n9 229.395 Para Peruas Ltda.
Euteetic 1:19 229.056 de nroPriedade deiras para construção.
Coniercial Mercantil mentos
219 587.838 - Silvio Pinheiro Sede Rateei:1c Weldaret Man Corp., • N9 558.234 - ~Mia - Contee- Rodrigues
Rodrigues
Ltda.
ela. 8 - 11 - guros
Ltda.
estabelecido em.E.E.U.U.„ e em faRolandia Ltda. - cl.. 36.
15 - 46 (art. 97 n9 1).
• 560.396 - Imobiliária Agro Pasvor de Eutetic Cartolin Export Deve- çOes
N9 ' 558.237 - Genebra - Bar e N9 559.054 - Rodoviário Jaraguá toril
Ltda. -- Imapal.
lopment S. A. - Averbe-se o conGenebra Ltda. - el. 41.
Leitholdt - el. 33 (ar- NO 565.137 - dasa Mime 13.11.
trato de exulpreeão. Averbe-se o con- Café
N9 558.241.- Baldeio - José Balei -tigoAlfredo
Com. e Ind.
97 'a9 1).
trato de sub-licenea. de explaraeão a - el. 49.
favor de Eutetie Soldas e Soldagens N9 558.253 - Mar - Ind. de Toa- N9 558.448 - Precate- Proeme 219 148.190 - Prods. Quinde011
Sociedade Anônima.
Agência de Propaganda eMercado- Mata Ltda.
lhas Mar Ltda. - cl. 37.
•
N9 558.322- Salda - Inda. de (agia Ltda. - el. 33 (art. 97 n9 1). 219 589.438 - Oliveira Voz. Tecidos
Transferências e alterações de
Artefatos de Tecidos e Couros Luiz
Rep. Ltda.
nome do titular de processos:
Chlivarguer Ltda. - el. 44.
Marca indeferida
N9 591.019 - Rodoviário Águia
Foram mandadas anotar nos pro- N9 558.381 - Braecomycina Branca Ltda.
cessos aba4 xo mencarnados as -eguin- Bractro-Novoterápica Labs. EI.A. - 219 502.302 - Ernblemática - Oco. NO 591.295 -- Rahal & AseumpçâO
tes trensferênc!as e alterações de el. 3.
Ltda.
W. 'Iring Ltd. - el. 11.
nome do titular* de pronessoa
N9 533.08f - Stofart Móveis e Dee
Irinãos Rodrigues & Cia. Ltda. corações Ltda.
Alteraeão de nome nsignia
na.i
Casa
219 557.826 - Dist. de Petróleo e
Roeario n9 223.249.
Derivados do Brasil 5.A. - DiÀ•
Ibran Ind. Bras. de Seringas S.A.
brás) .
nat, de nome na marca Miran. núDiversos
mero 173.505. Italbra n9 173.5085.
ratar Rcth Corp. (trans!, para
NO 590.527 - ~lar Construtora e
. seu nome ela marca Interwoven
Iraobiliári aLtda. -- Prossiga-se na
Meros 223.006, 225.606).
el.
38 para papéis seral-impressos.
LEI In19 4.494 - DE 25/11/64
Espólio de Fernando Chine,glia
590.543 - Bar e Lanches Rio
N9
(trans!. para seu nome da marca
Vouga Ltda. - Prossiga-0e na el. 33
DECRETO-LEI N9 4 - DE 4/2/66
F. B. I. 11 9 184.392).
para papéis semi-impressos.
Lecien S.A. Ind. • Farremedullea
DECRETO:LEI N• 6- DE 14/4/66
N9 590.948 - Incomac Ind. e Com.
(alt. de nome na marca Atoxneurinn9 222.338). de Materiais de Construção Ltda. --LEI N e 5.334 - DE 12/10/67
Dansk Flama S.A. Instituto de PiProssiga-se na cl. 38 para Panes
Biologia . Aplicada (alta de nome na
semi-impressos.
marca Pandea n9 222.429. Angerfre219 591.022 - Muchen Lanches
nn ne 228.277, Pentacedex número
238.278).
- Prossiga-se na el. 38 para
papéis semi-Impressos.
Cervejaria Pérola S.A. Ind. Com .
DIVULGAÇÃO ' e 1.029
NO 589.134- Spiraltex - Artefatos
e Agricultura (a/t. de nome na marca Dellicost no 340.607).
de Aço e Plástico Ltda.- ProasChesebrough-Ponda Inc. (trans!.
ge-se com exclusão de puxadores de
água para uso amnésico' (el. 29.
para seu nome da marca Odo-Ro-No
t. 482.261).
N9 598.290- taibrasil ELA. Ind.
PREÇO NCr5 0.40
Pirelli Soeleta Per Arioni (trans!.
Sisaleira do Brasil. - Prossiga-se
para seu nome da expressão 0 Que
excluindo capachos. (el. 34).
Roda 1345bre Pneus Roda Melhor Com
Ni 548.458 - Bar e Café 613 Ltda.
Pirelli t. 540.333).
- Prossiga-se como titulo com ineltt- •
sao das ciasses 41 e 43.
Exigencias
A 'VENDA
149 588.212 - Lancaster S.A. Adm.
Termos com exigências a
Prossiga-se na el. 33 pus papéis
cumpri
Na Guanabara
semi-impressos.
The Singer Compan y(junto ao riSeção de Vendas: Av. Rodriguez Alvo; I
sistro 178.667).
Retificação de elichil
Pilidngton Brathers Ltd. ajunto ao
art
588.233
- Ermig Eletrificadio
Agénda
1:
Ministério
da
Fazenda
registro 191.945).
Rural de Minas Gerais S.A. - Erel. 6 -- clichê publicado em
Atinde-se pelo Serviço de Reentb6lso Postal
mig
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
16-7-63.
PRORROGAÇAO
219 583.738 - Cineravas - CineraRio, 18 de janeiro de 1968
m Inc. - el. 33 - clichê publicada
Em Bratplia
•
me 14-6-63.
Diversos
Na Sede do D 1 N
Na 589.557 - GraVely - StudebaJoaquim Ferreira Mechado (no peker Corp. - el. 7 - clichê publicado
dido de prorrogaçao da marca Polo
em 26-7-63 - localizado em Estados
Xiorte reg. n9199.098)..- Nada ha
11.11~111~~n~1. 411N111.1.1n.•n•••-'unidos da América.

LEI DO INQUILINATO
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MARCAS DEPOSITADAS
PublicaçAo feita de acordo com o art. 108
Classe: 3,9
Artigos: Na classe
Classe: 37
Artigos: Na classe
risse: 36
Artigos: Na classe
Classe: 17
Artigos: Na classe
Classe: 40
Artigos: Na classe
Classe: 38
Artigos: Na classe
Classe: 22
Artigos: Na classe
Classe 32
Artigos: Na classe
Classe 6
Artigos: Na classe
Classe: 9
Artigos: Na classe
Classe: 49
'Artigos: Na classe
Classe: 2
Artigos: Na classe
Classe: 4
Artigos: Na classe
Classe 18
Artigos: Na classe
Classe: 16
•-Artigos: Na classe
Classe: 19
Artigos: Na classe
Classe 20
Artigos: Na classe

TRRMOS ANTERIORES
N° 510.805

SERV4.1, "
Ind. Brasileira
Requerente: "Servar Serviços de Alimentação Indústria e Comércio Ltda.
Local: Sáo Paulo
Classe: 50
Artigos: Na classe
TERMOS ANTERIORES
N's 541.943 a 541.945
NU 541.947 a 541.971
NU 542.002 a 542.004
N's 542.006 a 542.018
De, 4 de maio de 1962

"CO

RQ
Inci.Brasileira
MO 120 .. 0

Requerente: Companhia de Hotéis
• Comodoro .
Local São Paulo
Classe: 46
Artigos: Na classe
Classe: 28
-Artigos: Na classe
Classe: 44
•• •
Artigos: Na classe
Classe: 35
Artigos: Na classe
Classe: 21
Artigos: Na classe
Classe: 26
Artigos: Na classe
Classe: 25
Artigos: Na classe
Classe: 10
Aitisos: Na classe
Classe: 1
Artigos: Na classe
Casse: 12
Artigos: Na classe
Classe: 29
Artigos: Na classe
Casse: 47
Artigos: Na classe
Classe: 34
Artigos: Na classe
Classe: 24
Artigos; Na classe
Classe: 48
Artigos: Na classe
Classe: 27
Artigos: Na classe
Classe: 31
Artigos: Na classe
Classe: 13
Artigos: Na classe
Classe: 5
Artigos: Na classe
.• Classe: 15
Artigos: Na classe
"• Classe: 23
Artigos: Na classe
Classe: 8
Artigos: Na classe
Classe: 7
A:ticos: Na classe
Classe: 14
Artiros: Na classe
Classe: 45
•
Arerms: Na classe
Classe: 11
Artigos: Na classe
Classe: 30
hrfignm Na classe

e seus parágrafos do Código da Propriedade Industriai
N9s 575.572 e 575.698
De '2 de janeiro de 1963

TERMOS DEPOSITADOS
EM 23-11-67
149

Pg2tAM1.:32"8,
Requerente: Sondrecar — Comercial e
Importadora S.A.
Local: São Paulo
•
Classe: 21
Artigos: Na classe
Classe:?
Artigos: Na classe

Requerente: B. Ashworth
& Company (Overseas) United'
Local: Inglatarra
Classe: 23
Artigos: Tecidos em geral
N9 932.682

N. 579.459

PRESIDENCIALISTA
Ind. BraSileira

1"# 7.-„,
,f81:sf
'ÀBI=.194'.4;=1

• Requerente Jorge Margy
LocalrSão Paulo
Classe: 37
• Artigos: Na-classe
N' 579.463

Rterwitawitt

N° 551.600

•

CORQUEST

Requerente: Marina de Jesus
Telzdra
Local: Rio de Janeiro
•
Classe: 50
'Titulo de estabelecimento
N9 832.683

•
SERESTA "
- !na. 33rasi1eirs:

Requerente: Seresta Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
Local: SAo Paulo .
Classe: 40
Artigos: Na classe

Requerente Jorge Margy
Local: São Paulo
.
Classe: 36
Artigos: Na classe

COMB0"10
Indústria Brasileira

N. 579.465

ER1PIDENCIALISTA
Ind. Brasileira,

-52.851

Requerente: Jorge IViargy
Local: São Paulo
' Classe 24
Artigos: Na classe

Requerente: Pilipak & Rim* Ltda.
Local: Paraná w
Classe: 41
•
Artigos: Arroz
N9 832:184

S

N9 560.261

Indústria Brasileira

Requerente: Indústria e Comércio
,
de Artefatos de Couro "SM" Ltda.
Classe: 38
Errelleira
Artigos: Para assinalar e distinguir
genericamente os artigos da classe,
a saber: artigos de vestuário, de tôda
Inclusive de esporte 'epara crio
Requerente: Forum Central de Cobrar- sorte.
anças (fraldas, cueiros etc.)
•
WS
Na. 832.685-732
Local: São Paulo
Classe 32
Requettute: Laboratórios Lapa& S.A.
Artigos: Na classe
ocaJ Sào Paulo
Classe 3
N'.582.220
Artigos: Na classe

DA DITAI

N9 559.949 Requerente: Gilbérto SelOvid
& Cia. Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
CONSTRUTORA ADMINISTRADORAS. k
Classe: 1
Artigos: Para assinalar e distinguir
ns artigos de classe, a
genericamente
. .
Requerente: Indústria de Produtos Ctului.
ar"rael
,
tedPr
üsejtas
subs
das
tanciaa
b::
L
Conste.
Requerente brasa Imobiliária
foto.
micos Desinfecta Ltda.
n
nas
usa
tora Administradora S.A.
Local: Sso Paulo
grafia e nas análises_ químicas. Subo.
- Lry :al: Guanabara
tundas e preparações quitavas antil.
Classe 46
corrosivas e anti-oxidante,
Ploa.1 Comerciai
, ..1,
Artigos: Na classe
'
Ind. "

LATJE: ira,

ICASAIMOBIUARÀA

ft

•
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Classe: 2 :saber: material exclusivamente para barbante. Material de vedação e manClasse: 47
Artigos: Para assinalar • distinguir
Artigos: Paia assinalar e distineahlormstrução e aclamo de prédio. emagueira
genèricamente os artigos da classeadas etc., como cimento, azulejos, lagenericamente os artigos da ..élasa,
Classe: 32 .
a saber: substancias galado" Pro- drilhos, telhas, portas, janelas etc. Artigos: Para assina/ar e distinguir saber: combustíveis, - lubrificantes e
dutos e preparados para serem usa- não incluídos em outras classes.
genericamente os artigos da 'classe, as substâncias e produtos destinados a
dos na medicina. ou na farmácia
Papel para, forrar casa
a saber: jornais, revistas e publicações
iluminação e ao aquecimento
Classe: 3
Classe: 17
Artigos: Para assinalar e distinguir Artigos: Para assinalar e distinguir em geral. Álbuns e programas radioClasse: 48
os artigos da* ciaasa, a fônica. Peças teatrais e cinematográ- Artigos: Para assinalar e distinguir
gana:ricamente Os artigos da .dasso, a generidamente
saber: substâncias (mímicas, proau- , saber: ar tigos, maquinas e instai"
ficas
genericamente os artigos da alam, a
las e prepaxaeas- Para serem usaAos aara escritóras e desenho, não 111
Classe:
34
saber:
perfurarias, cosméticos, dentina medicina ou na farmácia
classes
38
e
40
•
dos nas
Artigos: Para assinalar e distinguir frícios, sabonetes e preparados para o
Classe: 4
Classe: 18
Artigos: Para assinalar e distingui; Artigos: Para assinalar e distinguir genericamente os artigos da classe, a cabelo. Artigos de toucador e escovas
~ricamente os artigos da classe, g genericamente os artigos da s elaase, a saber: tapetes, cositinas e panos de as- para os dentes, unhas, cabelo e roupa
saber: substancias de origem, animal, saber: armas, munisões de guerra e soalhos e paredes. Linóleos, oleados e
Classe: 48
vegetal ou mineral, em bruto ou par- caça. Explosivos, fogos de artificie ancerados, inclusive para instalações Artigos: Para assinalar e distinguir
da/mente preparadas e não incluídas
Classe: sgs
hospitalares
genericamente os artigos da c lasse, a
em outras classes •
os: Para assinalar e distinguir
Classe: 35 saber: jogos de teale espécie. BrinqueClasse: 5
genèricamente os artigos da classe, a
Artigos: Para assinalar e distinguir saber: animais vivos inclusive aves, Artigos: Para assinalar • distinguir dos e passatempos; petrechos e artigos
pudicamente os artigos da classe, a ovos em geral, Inclusive do bicho
genericamente os artigos da classe, a paar fins excluaivamente desportivos,
saber: metais não trabalhados ou
da seda
saber:
couros e peles preparados ou
exceto vestuário;
parcialmente trabalhados, usadas nas
- Classe: 20
não.
Artefatos
de couros e peles não
indústrias
Artigos: para assinalar e distinguir
Incluídos em outras classe"
N9 832 -733
• Classe: ti genèricamente os artigos da classe, a
Classe: 36
Artigos: Para assinalar a distinguir aaber: petrechos . navais e aeronáutiancoras, cintos de Artigos: Para assinalar e distinguir
genèrioamente os artigosda dam, a coa (salva-vidas, para_gueass
atc.
saber: máquinas e suas 'partes inte- natação, boi"
' genericamente os artigos da ,classe, a
grantes, não incluidas nas classes
Classe:
21
• - Artigos: Para assinalar e . distingelfr saber: artigos de vestuário, de tõde sor— 10 e 17
te, inclusive de esporte e para crianças
Classe: 7
os artigo/a da classe, a
int:mima Brasileira
fraldas, cueiros etc.)
Artigos: Para assinalar e distinguir genericamente
saber:
veicula
e
suas
partes
integrangenericamente os artigos da classe, a
Requerente: Gilberto Pinto de
Classe: 37
tes, excetos máquinas e motores
saber: máquinas de agricultura e horCarvalho
Artigos: Para assinalar • distinguir
*cultura e suas partes intearantes
Classe: 22
Local:
Paraná
genericamente
os
artigos
da
classe,
a
Grandes instrumentos agricolas, in- Artigos: Para assinalar e distinguir
Classe: 41
saber:
roupa
de
mesa,
inclusive
coberclusive tratores genericamente os artigos da classe, a tores. Toalhas, de uso pessoal, pano Artigos: Café em grãos, torrado e
Classe: 8
em pó
Artigos: Para assinalar e distinguir saber: fios em geral para tecelagem
de prato e análogos
genericamente os artigos da classs, a e para uso comum. Linhas de costura,
Classe: 38
saber: Instrumento de precisão ins- para bordar, para tricotagem. CC. (ex• N° 832.734'
trumento científico, aparelhos de uso
Artigos: Para assinalar • distinguir
ceto
barbante)
. comum. las trumentos e aparelhos di- •
genericamente os artigos dá classe, a
23
dáticos, moldes de toda espécie. aces- Artigos: ParaCima:
saber:
papel e seus artefatos, livros não
distinguir
e
assinalar
e.atricos (acIttsórios de aaar
• Eive lâmpadas tomadas, fios, comua genericamente os artigos da classe, a impressos etc., não incluído nas ciassses . 16, 44 49
tes etc.), aparelhos fotograficos, má- •
saber: tecidos em geral
quinas falantes etc. discos gravados>
Classe:
24
Classe: 39
delados
/limes re!
Artigos: Para assinalar e distinguir Artigos: Para assinalar • distinguir Requerente: Fabricio 8 Beiina
Classe: 9
Uai: Paraná
Artigos: Para assinalar e distinauir genericamente os *artigos da classe, a genericamente os artigos da classe, a
Classe: 49
genèricamente os artigos da classe, a saber: artefatos de algodão, cânhamo, saber: artefatos -di borracha e de gutaTitulo .
saber: instrumentos musicais e suas linho, juta, seda, lã e- outras fibras, percha não incluídos em outras classes
' partes integrantes, exceto máquinas
não incluídas nas demais classes
Classe:
40
falantes
N° 832.735
' Classe: 25
Artigo.: Para assinalar • distinguir
Classe: 10
Artigos:
Para
assinalar
e
distinguir
genericamente os artigos da classe, a
Artigos: Para assinalar e distinguir
genèricamente os artigos da classe, a genericamente os artigos da classe, a saber: móveis de metal, vidro ou masaber: Instruir.entos, máquinas, apta- saber: imagens e gravuras, estátuas, es- deira, estofador ou não. Colchães, trare:bos e petreohos para a inedisina, tatuetas, estampas, manequins e aná- vesseiros e acolchoados para móveis
a arte dentária, a cirurgia e a higie- logos. Quaisquer obras de pintura e
Requerente: Cia. Federai de Desenne, exceto os ira :lidos na classe 34; escultura não incluídas em outras
Classe: 41
volvimento Econômico — Financiamáquinas, aparelhos e Instalações
Artigos: Para assim-alar • distinguir
mento, Crédito e nvestirnentos
classes.
hospitalares, de expurgo e fins aflita
genericamente os artigos da chtiese, a
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 26
logos, exceto móveis da classe 40
Classe: 33 — Titulo
Classe: 11 Artigos: Para assinalar e distinguir saber: substâncias alimentícias • seus
Artigos: Para assinalar e distinguir genericamente os artigos da classe, a preparados. Ingredientes de alimentos.
genèricamente os artigos da classe, a
Essencies alimentícias
N° 832:736
artefatos de madeira, osso ou
' saber: Ferramentas de tada espêcie saber:
Classe:
42
marfim,
não
incluídos
em
outras
classes
(exceto quando pastes de máquinas),
Artigos: Para arinalar • distinguir
Classe: 27 •
ferragens e cutelaria em- geral. Pequenos artigos da, qualquer metal Artigos: Para assinalar e distinguir genericamente os artigos da classe, a
quando não de outras classes
genericamente os artigos da classe, a saber: bebidas alcoólicas e fermentaClasse: 12
das, não incluídas na clama 3
saber:
artefatos de palha ou fibra, não
Artigos: para assinalar e distinguir
Classe: 43
em
outras
classes
incluídos
Cia. Federal de Degenèricemente os artigos da dassa a
Artigos: Para assinalar e distinguir Requerente:
Classe: 28
saber: botões e alfinetes comuns, fesenvolvimento Económico — Figenericamente
ou
artigos
da
classe,
a
de
Artigos: Para assinalar e distinguir
chos corrediços e demais miudezas
Cede() e Investimentos
.armarinho não !ncluldaa nas classes genericamente os artigos da classe, a saber: refrescos e águas naturais e ar- nanciamento,
Local:
Rio
Grande do Sul
24 e 48
13 — 22
salter: artefatos e produtos acabados tificiais, usadas como bebidas, não in_Classe: 33
Classe 13
cluída"
na
classe
3
e
mineral
,
Artigos: Para assinalar e distinguir de origem animal, vegetal
Classe: 44
classe, a não incluídos em outras classes; arteN° 832.738-740
genèricamente os artigos
Para assinalar e distinguir
• saber": joalheria e artigos de sneSals fatos e substâncias químicas não in- Artigos;
genericamente
os
artigos
da
classe,
a
preciosos, semi-preciosos e suas* imi•••
cluídos em outras classes
saber: tabaco manufaturado ou não.
tações, usados como adornos e não
,
Classe:
29
incluídos em outras classes; pedras Artigos: Para assinalar a distinguir Artigos para fumantes exceto papel
preciosas e suas imitações
. (classe 38)
genericamente os artigos da classe, a
Classe: 14
Artigos:
Para
assinalar
e
distinguir
saber:
escovas
comuns
(não
incluídas
Classe: 45 •
genèricamente os artigos da classe. a nas classes 6, 11, 17 e 48), espanadores Artigos: Para assinalar • distinguir
saber: vidro, cristal e seus arteta tos
C vassouras
genericamente os artigos 'da classe a
Requerente: J. C. Jaros 6 eia .
não incluídos em outras classes
Classe: 30
saber: sementes e mudas para agr
iLocal: Rio Grande do Sul
Classe: 15
Artigos:
Para
assinalar
e
distinguir
cultura,
horticultura
e
a
floricultura,
artigos: Para assinalar e distinguir
Classe: 32
aenèricamente os artigos da classe, a genericamente os alligos da classe, a
flores naturais
Aritgos: Para assinalar e distinguir gesaber: artefatos de ceramica (porce- saber: guarda-chuvas, .bengalas e suas
Classe: 46
nertcamente os artigos da clasae, a salana, faiança, louça vidrada e outros),
partes. 'Integrantes
Artigos: Para assinalar e distinguir ber: Jornais ,revistas e publicações em
para uso caseiro, adórno, fins tis di• Classe: 31 genericamente os artigos da classe, a
Albuns e programas radiofbnico...
lcos e industriais, instalações sani- ,Artigos: Para assinalar e distinguir saber: velas, fósforos, salso comum e geral.
Peças teatrais e cinematográficas
járias não hicluídaa em outras classes génericamente os artigos da classe, ai detergentes .Amido, anil e preparaClasse: 32
Olmos 18
Sinal de propaganda
Artigos: Para ~lex e distinguir saber: tendas. lonas, carreias de trans. 'es para lavanderia. Artigos para canClasse: 32 — Insígnia
serrar e polis
Steièricamente os artigos da classe, a sai:mei, de • Vida espécie, cordoalha e

PR1NCEZA DOS CAMPOS

LORD LOTERIAS

EDINCIO

LOJA FEDERAL

VITRINA

Tékça-leira 23

C71;;AL (Ser".'o 1:1)

N832 .737

,

ITODDIEC S/L
iNDÜSTRIÃ
" DE PRECISÃO

$32.748

TRANS:'RODO

832.741

CEINICII SARA CURA
•
•

Requerate: Cerâmica Santa Clara
S: A.
Local: Pernambuco
, Casse: Nome de empresa

Requerente: Transrodo Companhia
Nations/ de Containert
Local: São Paulo
•
Classe: 59
Aplicação: 'Prestação .de serviços de
transportes em geral; acoodidonamento
de cargas, embalagem ,engradamento,
armazenamento, .guarda-móv.eis

N° 832.742

N° 832.749
•
.COMPANHIA

RADAR LTDA..

Janeiro"-"de.-19d

cas com-choco:ate, geléias, gomas- de
masar, praiiflcs,,pastiums..paes ove, sor'vetes e torle)C3
•

W. 832 '75,

IC-AJUBOid
Xnatria Brasileira

NACIONAL

' Requerente: Companhia
Nacional de.
-' •
Co:itã:niers
"
Local:- São Paulo

832.743

N

SOMA MARTA

9 832.751 .

CONFECÇÕSSYRINCIPZ

OALLES LTDA. •

Indústria Brasileira
Requerente's, Miguel Hajjar 6 Filhos
Loca:IssGottas
Casse: 41 •
•Artlga: Arroz

'

N

.

48 7

9. 832.758
•
- .
.'

.808PITAL ERATERNIDAM •
I/JIZ
ao Paulo...Capital

Requerente: Beneficência M.dica ara-.
•
sileira S. 'A.
Esttbelecidci eia: São Paulo
Requeraite.: ,Ribon
A. (lidústrlas •
Classe: 3,3
)lir'aenticias)
•• - Titulo de Estabelecimento
.". Estabelecido . erni' São. pauto
Classes 41
832.760
Artigos: billas,.'.bombons, biscoitos,. bolachas, bolos, crocantes. caramelos, -chot
•
colares, 'cacau, confeita'', doces, droPn.
8 O C 11 . 18 8 O
frutas ,.secas 'com. chocolate, geleias,
gomas de , mascar, pralinea, pastilhas,
Braailoira
•
pães doce, sorvetes e torrões
_
,
Reqt.erente: Creações Roteiro Ltda.
N'''432.756
Estabelecido enr:, São Paulo
Classe: 36
Artigos: Artigos de vestuár;os e roupas.
feitas: Avental, capas, chapáis, jaquetas; boné, sala; carapuças, calçados,
calças; japonas, luvas, cinuzes, ciritus.
suspcintúrlos ligas e CiUiC3
-W 832.761

DE CONTAINERS

Requerente: Raia i; Ltda.
Local: Pernam>uco
Nome de ,emprésa
N°

•

Requerente: Transiodo — Campa.
alia Nacional de Containers
.Local: "São Paulo
Classes: 21 •-• 33 e 5 O -

IMO

1.

832.747 .
-

Transrodo

• Requerente: Produtec S. A. Lsdüstria Mecânica de Precisão •
Local: Rio Cirande do Sul
Nome de empresa , •
Nv

N9

•

xtrztrizão
IfilitSCO

• iN4
Reiluke:nfe: Editõra -13onicuoet Ude:Estabelecido em: , São Paulo
Requerente: Antonio dos líeis Pereira
da Silva Fernandes
Classe: 32
Estabelecido em: São I-uulo
Artigos: Unia , publicação especializada
Classe: • 32
eni relógios, em jóias, em ótica, •cm •
Artigos: titulo para uma coleção de
bijouterias e afins
,
discos
N° 832.757
N° ..832.762-

Requerente: Confecções Príncipe
cie Ganes Ltda.
Estabelecido em .São Paulo
N832.752

N° 832.744 .

• RtABOLCAT.'"
Indastria Brasileira'
BELO

••n

Requerente: Confecções Príncipe- de
Galles Ltda.
Estabelecido em São Paulo
Classe: 36
Artigos: Cuecas

Indústria Brasileira
Requerente: Miguel Hajjar
Local: poigla
Classe: 41
'Artigos: "Arroz

J t1 Ia' o m

. 'N 9 832.745

Indástria Brasileira

AGRO-PECUAREL

Zanáii,`_fluin

Requerente: Agro Pecuária 1, Bruno
Filhot S. A.
-Local: Goiás
Nome de empresa
N° 832.746

Requerente: Kibon S. A. (Inclós. trás. Alimentícias)
Estabelecido em São Paulo
Classe; 41
Aritgos: balas, bombons, biscoitos, bolachas, bolos, crocantes, caramelos, chocolates, cacau, °Metros, does,. drops, , frutas secas com chocolate, geleias, gomas
de mascar, pralhiés, pastilhas, pães dóce,
sorvetes e torrões

5

N° 832.754 •

„ ORTF,CA - ORGANIZAÇÃO
4

TÉCNICA DE •

Requt rente: Orteca — Organização
Técnica de Agrimensura Ltda.
Local: Santa Catarina
' Nome de emonisa

mie ! •I IiPIP Ui1111111

II

1,1

lp

Requerente: Editõra Domcourt Ltda.
Estabelecido em: São Paulo
._
Classe: 32
Artigos: Rublicas;ão especializada em
refúgios, em jóias, em estiá, em• bijoufins,
_

144 832.763 .

-N/ 832.759

•

•

,7

•Padástria

AGRIMENSURA:LTDA-

!I!

K-1

Imóveis e Administração Ltda.
bitabelecido em: São Paulo
Classe: 33
•
Sinal de Propaganda

Requerente: Escuna —

-Érasileira

Requerente:- Kibon' IS. A.. (Indústrias Alimentícias)
Estabelecido cá São *Paulo
Classet
Artigos: Balas, biscoito bolachas, bolos, crocantes, cara:belos; choco'ates, „cacau. confeitos, doces. drops; frutas se-

,

Requerente: Walter Graça
Estabelecido em: Minas Gekrars
Clames: 41, 43. 42 44
Titulo de Estabelecimento, -

Requerente: Vintec — Sociedade Cor..
retora Ltda.
Estabelecido eia: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Para distinguir como marca da
serviços para as seguintes' atividades:
Operar cora exclusividade em Mises da
valõres, â vista a terino, com Mulo

of."

.
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1968
"

amortecedores; braçadeiras, coneíoes,
10 832.775
• valores bnolskiliários de negociação
cubos, eixos, engates, 4stribos, freios,
autorizada, comprar, vender e distribuir
-fumem íveueule
guarda-lamas, molas, painéis,' para-ciotitulo e valores mobiliários, por conta
i
'4
que, rodas, tanques e canaletes
própria ou de terceiros, formar e gerir
ImAr
n•nnn•••nao..4
como líder ou participante, consoccio
+ para lançamento Público de ações, beca
1"1,1
N° 832.772
como para compra ou revenda . de títulos
' e valoreis mobillários-è ainda encarregarse de sua distribuição e colocação no
mercado de . capitais, encarregar-se da
administração de carteiras - de ..valõres
e da custodie de titulas e valores mobiliários, incumbir-se ' da branalerencia e
da autenticação de endossos, desdobramentos de çautelas, recebimento e papa-AMARatD
mento de resgates, Juros • ou dividendne.
de títulos e *valores mobiliários, -encar,
• DU ff
i IKRASILE1RA'
regar-se da subscrição de titulo c _vai:Ores mobiliários, prestar serviços"' técRequerente: Indústria de Balas Bortvis.
/nicos nesse sentido e exercer funções Requerente: Companhia Usinas Nacionais
tensa Ltda.
Local: Guanabara
de agente fiduciário por ordem de terLocal: R: G: do Sul
Classe: 41;
ceiros, operar era contas comenteis com
,
Clame: 41
seus 0,scios quotistas, s ariministrar se- Artigos: Açúcar, café, chocol‘e, essênArtigos: Batas
- cursos de terceiros destinados a opera- das alimentícias, sal, vinagre e xaropes
lindustrki Brasildri"
de frutas e xaropes artificiais
ções mobiliárias e financiar a liquidaçl
N• 832.776 .
das operações realizadas por' conta
N9 832.770
seus comitentes. promover t) lançamento
de stulos e valores mobiliários, públicos
particulares, vender à prestação, títulaz
Nquerente: José Gonçalves de Souza
públicos e particulares
,
Local: São Paulo
Classes 41
N° 82.764
Artigos: Sorvetes'e refrescos

(S~,

..n/•nn•ff••n••••././

••nn••n••••••0

CONIOLIINIO BIZSICIO
CRISANS
'Paulo—Capital

ao

N° .8.32.773
Inclústrii Brasileira .
r

Recp.. !.ente: Companhia Bandeirantes de
E-mpreendimentos Coa:grelais
Estabelecido em: São Paulo
Requerente: José Gonçalves de &laza
Local: São Paulo
Classe: • 3;
Classe: 41
Titulo de Ed.liz
Artigos: Sorvetes e refrescos
N° 832.76;.,
Ne 832.771

ÇOICIAL
OC

RIGHT&

CANA

n•n••••nnn•n••

PISQUE41 0 4 CIA. t7DA
t PA- roemos

CONJUNTO taiteqOA1,,-.

CUM& Can il

PaNAPOUS • E 1NA UNO

o

t mWMAN MAINJobb

.OS

wro,

ADOi<AV

DUQUE DE
ESTADO DO mo

Requerente: Indústtia - de Balas: Bollvistente Ltda.
Local: R. G. do Sul
Classe: 41
Artigos: Balas

- - Indústria Brasileira

N9 832.777

P. rp .r-ente: José Gonçalves de Souza Requerente: Pesquero S Cia. Ltda.
Local: São`-Paulo
Local: São Paulo
Classe: 41
~rente: José Airton Furtado Gomis
Classe: 42 ,
Artigos: Sorvetes e rehescvos
Local; Estado do Rio
Artigos: Aguardente de cana
Sinal de Proa.
N° 832.768
NU 832774
Casse: 33%4
~"*"."""""~"."--"•••n•"

NI 832.766
'VERDE.

.°!MIEL9

AZUL

INDUSTRIA e-Rasii.ttRA

Rrqu..rente: Vgilmet do _Brasil S. A.
Indústria e Candercio de Tratores
'Local: São Paulo
Classe: 7
Araçoa:- Maquinas usadas exclusivaa.ente na. agrihiltura a saber: usil.badeitas. 'arados, arrancadores de arcou
carpideiras, ceifadeiras, grades de
cos, saneadeirar,. e tratores - agriCola,s
13RANCO

Requerente: Indústria de Balas'
Boavisterrse Lida
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 41
•
Artigos: baias
1n1*

o

832.778

—í-

A

erunn

o
N' 832.76'9
Requerente: Valmet do Brasil' S. A .'
Indústria Brasileira
Indústria e Comércio de Tratores
limaos Rambaldo Ltda.
Requereste: Companhia Usinas Nacionais
Local: São Paulo
• Local: São Paulo
-Local: Guanabara
Casse: 21
Cias*: 41 Requerente: Comercial ASSUMIU de
. Classe: 41
Artigos: Velculos em geral . e suas Artigos: Balas, bolachas, biscoitos,
Bebidas Ltda..
Artigos: Açúcar
partes integrantes a saber: alavancas,
'doces, dropes e caramelos
Local: São Paulo
AZUL

e
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Classes., 9
Classe: 42
Artigos: Aguardente. -bagaceira, cerveja, Artigos: Harmônicas; bandolins; .banjos;
conhaque. fernet, gim, r um. vinhos, baterias; cornetas; clarinetes; clarins;
cuicas; cavaquinhos; flautas; gaitas; guivoclika e whskiy
tarras; harpas: liras; órgãos; pianos;
•-•~4~44;~
pianola; pistão; rebeciot rabeca; reala.
W 832.779
jos; saxotone; tamborins; tambores; v1finos. violão; violas; violoncelo* trombones; ma,rcas; acordeões; birimbaus;
chocalhos; castanholas
12
Classes 2
r •
Artigos: Adubos; apanho mósca; bactericidas; desinfetantes; dekumadores. fertilizantes do sola; inseticidas; óleo; para
•
fins veterinários; raticidas; Microbicidas;
remédios; sabão desinfetantes; unguen1 NDÚSTTIIÀ BRAS1L1 RA
tas; vacinas; sola cáustica; fungicidas;
Produtos Ali- adesivos 'para fins ~Ramis; clanureto
Requerentes Mirabel
de potássio; cal desinfetantes; desodomentidios S.A.
rantes :sanitários
-Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: i3aIas, bombons, 'Chocolates,
N9 832.789 .
Pastilhas, drops, torrões, pralines, waffel,
-.ramelos, balas de goma e goma de
•
mascar
Administraceo
e Neoresentações
•
4-

Janeko

manteux !

N9 832.793

pepar

•

Indústria Brasileira . .
•

meias;

, de

1968 42;

meias confecções; Palas

tõs; pijamas; puloveres; quimonos; rou.
pua de baixo; roupas brancas Jia uso
pessoal; roupas feitas;, roupas parti el.
porte; sandálias; soutiens ! slaloa, .sa:asa

aborta; sueter; uniformes; tailleurri
• •
vestidos
.
N.

•

,

832.800 '

•

Requerente: Associação de Poupança e

APEPAR
Empréstimo Paranaense
Local; Paraná
Classe: 38
Artigos: Blocos para anot iões; ctgler.
netas; cartões de visitas; .Cartões comer.
ciais. envelopes; etiquetas: cheques em
branco; faturas; notas promissórias; papel.de escrever; recibos; livros de contabilidade; rótulos; apólices; talão de telegramas; mata borrão ! guardanapos de
papel; notas fiscais; duplicatas

4

N' 832.794

.1.11.•nn

Na. 732.780-788

.ficoink
k

-

Incomaba S. A.

Requerente: Administração e Represen•
tações Incomaba S.A.
Local: Santa Catarina
Nome comercial

industriaBrasileirib
Requerente: Carrocerlas Nicola S.A.
-- Manufaturas Metálicas
L9cal: Rio Grande do Sul
Classe: 1
Artigos: Anginas; absorventes; alcatrão;
água int; asila; antidetona,ntes; andincrustantes e desincrustantes para caldeiras ;. arsénico. acetona; acetato de
chumbo; acetato' de cobre; acetato de
potássio; acetato 'de zinco; adio actol;
água oxigenada; argirol; benzonto; bicabornoto de potássio; 'bistomose
• Classes 46
'
Artigos; 'Micto; anil; água de:lavanderias-cera _para assoalhos; detergentes;
esponjas de aço; fósforos; lã : de aço;
palha de a0; -ponsisda para calçados.
preparados para polir 'e , conservar madeiras; vidros; metais e objetos; •sabao
comam; saponáceo e velas
..,•Classe.: :43
Artigos: *Aguas • gasosas ortifiCial*
bidas • esPumassras sem áléo9 ,aasósali;
refresCos: addas sucoa de. fruta*" xaropes; ..águas naturais; guaraná
,•
Classe: 42
Artigos: Aguardentes ,.a_paritivoa;-•a,niz;
bater; brandy, ; canhaquer .cerveja.. fert
1 net:: genebra; gin; s kusitinel; licores; nec••
tar; ponche ! piperment: rum; sucias., de
frutas com álcool; .vinhos; verinoUt:
vaos espumanteS; vinhos .clUirtados;
. whisky
Classe.: 38 -. •
Artigos: Blocos de papel pàra cartas;
brochuras não impressas-xartóes. • dar..
•do era branco; cadernetas em branco;'
inataborrão; papelão; papel almaço; papel crepom; papel Impermeável; papéis
de. envelopes, caixas e papel higiénico;
- notas promissórias; rec'boe
Classe: 24
.
"Artigos: Mamares; atacadores. bicos;;
bordados; borlas; bandeiras; cordões; cadarços; coadores de café. cobertas para
cavalos; debruns; enfeites; entremeios:
entertelas; filtros' de cafés/ fita* franjas;
galões: laços de chapéus de mochilas;
ras; montas - ombreiras; panamsiarias; palmilhaS;'. Porn-pions; .pinjentes;
rendas; sacos
Classe: 18
Artigós: Alfanges; balas; canhões., carabinas; chumbos para caça; cartuchos;
:espoletas; explosivos; espidgardas • fums:
foga de artifícios ! : pistolas; pólydra; revólver: espadas;;, , •eSpadiasí mosquet, o,
dinamite; detvrindores; nitroglicerina;
• punhal

N° 832.790

PEG
• ladiistria Brasileira
Requerente: Associação de Poupança e
EmPrestimo Guanabaraina
APEG
•
Lotai: Guanabara . •
• .Classe: 38
Artigos: Blocos par anotações; cadernetas; cartões; caktões dev isitas; cartões
comerciais; envelopes; etiquetas. abaceles em branco; faturas; notas Promissórias; papel de escrever; recibos; livros
de contabilidade; rótulos; apólices. talão
de telegramas; mataborrão; guardanapos de papa.. lotas fiscais; duplicatas'
--14." 832.791

1

b,4
,
Requerente: Rudolf Wiederwald •

Local: Minas Gerais
Classe: 39
Artigos: Correias
N° 832,792:

•ulcanizaçã'o Frio
INDUSTRIA BRASItedRA
Requerente: Rucirdi-Wiederiwald
Local: Minas Gerais
Classe: 39

;

Artigos: Correias

1O
Rusga BRAmBRA

:Indústria Breasilelie'

. -Requerente:: Indústria Metalúrgica

Requerente: Manufatura de Orinquedot
Estrela S.A.
•
Rio S.A.
Local: São Paulo .
Local: Guanabara
Clakse: 49
Classe: 21
Artigos: Vekulos e suas partes Inte- Artigos: gra brinquedo representado
grantes exceto máquinas e motores pela figura de um coelho com laço de •
fita no pescoço
N° 832.795
N° 832.815
Requerente: Companhia Atlantic de
Petróleo
RESTAURANTE
PANDORGA
Local: Guanaba,.
—
Classe: 47
-INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Artigo: Óleo lubrificante composto, era*
. g
--Reguatente: Pandorga •- Restaurante pregado no tratasne nto térmico de
- .meteis
• ,
. Indústria .e Comércio Ltda.
Local: .Guanabara „.
,g •
N;) '832.816
Nome comercial
• 'Requerentet . Companhia Atlantic de
,
•
Petróleo
-Ns. 732.796-797
'
Local: Guanabara
• ./ •
1
,
Classe: 47
Artigo: Oleei lubrificante composto usado na lubrifkacro de fusos de Indústria

POSFIN

te .111

Requerente: Shell International PetcoN9 832.817
, leum Compãny. Llmited
Requerente: Companhia Admitia de .
Local: Irtglaterra
Petróleo ,
Classe: 1
Local: Guanabara
Artigos: Produtos quindcos para uso em
manufaturas; colas para uso na manuClasse: 47
fatura de papel e produtos de madeira Artigo: Óleo 11. 1•rificante competsto
idcluidos
nesta
classe
Brado -em compressores que aspiram ai
,
úmido
.
C-1~s 4
Artigos: Agentes defensivos de terras
N9' 832.818
cultivadas; ceras e espalhadorts de ceras
de mancais com baixas pressões e tem.
incluidos nesta classe
pari:turas
Classe: 32
Local:
Guanabara
.Artigos: Uma revista
•
Classe: 47
•
/4° , 832.799
Artigo; Óleo para engrenagens Indua,
tilais do tipo sem-fim e outras, opa.
rando sob altas pressões
N9 832.819
Requerente: Companhia Atlantic
Petróleo
Local: Guanabara
Classe: 47
Artigo: óleo lubrificante aditivado para
uso em máquinas pneumáticas usadas
em perfuração de mães

Requerente: Helga Kroegee
Local; Santa Catarina
niem44-4-4.
Classe; 36,
Artigos: Agasalhos; bermudas; blusas;
N9 832.820
blusões: boinas, calçados; Calças; caki- Requerente: Companhia Atlantic de
- Peísóleo nnas: _gilções incleúlve para esporte; ca.
Local: Guanabara
miuá-inclusive para 'esporte; camisetas;
.Classe: 47
camisolas; carapuças; :chapéus; chales;
Artigo: Óleo lubrificante que se destina
chinelos. _coletes; rueca*„.fantasias;
>latas; japonas:lquetass jaquetões; len- ao uso em compressores de frio, opa.'
ços: ' lIngerie; luvas: maillots; mantos. rendo com gás /mon e amoníaco
.•

•
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•
N• 832.821
• .Requerente: Roincy &
Local; Fortaleza — Estado do Ceará
Classes: 8;9. lt, 12, 13, 14., 15, 23, 24,
48 e 49
36
,••
Frase de propaganda'

N• 832.838
1/4
••
•

• , 1n10 832.826
Requerente: josé -Mauricio Chaves
' Local: Gnanabara
Classe: 33
Sinal de propaganda

o

•N.° 832:844

GUS
5

afecçoes das vias . respiratórias

TARTRINA'

Nome de Empresa .
N.° 832.845

) :ucafeira SS

.

N.P 432,850

Requerente: 'Casa Pechincha
.clOs tecidoa Ltda.
Lotai estabelecido: Gdanabara

INDUSTRIA :BRASILEIRA

*COM-.

panhadas de febre

Cr

SÃO GERALDO

my c ih

Requerente: Chemiewerk Hornburg
.ZWeigniederlamung der Deutschengold
Silber
Sébeideanstalt
•
- Vormals RoeseIèr
Local estabelecido: Fran1cfurt4Vlain
— Alemanha
- Classe: 3
Artig..0s: Pseparado para combater

dúrtria Brásiteira

r CO

It.° 832.840
azis pai

Rèquereate: Máquinas Angus Ltda.
Indústria e Comércio
Local: Guanabara
-N 832.827
•
Classe:- 6 •'
Requerentek.- Navepesca.— Comércio e Artions: Máquinas pára a retificaçar,
Indústria de Equipamentos_de , Navega. • de Motores
ár,
' gação e Penca Ltda. Locak Gutmabara
_N' 832.839 — Titulo
Classes: 20 e
N9 832.823
Requerente: Distribuidora jupiter Indústria e Comércio Ltda.
• Local: Guanabara
Classe. 41
n
Artigo: Condimentos em geral

•

ohsnileira
tria de jra
'Indús Met
;
tion
E
ReqUerente
dtchimica Indústria Farmacêutica

o

Sociedade Anônima
•.
Geraldo
S.A..
N9 832.829
. cu
Logi estabelrc
oid i São Paulo
ese :á
Local: São Paulo
Requerente: Distribuidora jupdter IndúsClasse: 41 • ria e Cemércio Ltda.
Requerente: Ezra &dama 111 Cia.
Artitoes Unia preparação adi-tosse
Artigo: Açúcar Local: Guanabara
Limitada
,
Classe: 41
832.851
Local
estabelecido:
Guanabara
. N• 832.840
Artigo .' Condimentas em geral
Classes 36
Artigos: Calçados
• N"s 832.830-831
TRA:451e1A
WSPORTES
O832845
Requerente Farmedicals — Comércio e
Indústria de Produtos Quirnicos Ltda.
TUPACIGUAia STA.
Local: São Paulo
Classe: 3
Requerente: Moreedirdre Praia dai
,: 'Transportes Tu- ta . '1'r.Requere
Artigos: Lbe produto farmacêutico paio
Frutas Ltda.
S. A ,
-, " r
ser usado como medkação psicosomáLocal
estabelecido:
~abem
GOUS
Lut ••• (1olf.alá
lka
• , Classe:: 41
:ume.
de
emprêsa
Requerente:
jacob
Matizes,
J61ars
e
Aragens Cereais, laticínios em gerei,
Classe: 41
•
Relógios.'S.A;
,
gorduras alimentícias. e • similares,
Artigos: Um complemento dietético des832•841,
9
Classe:
13
•
condhnentos„ azeitonas, piekles, pepitinado exclusivamente a reglines alimenArtigos:
.„
Anéis,
britarias, brilhantes, no, Mostarda, peixes, farintisis, %cola@
•
tares especiais,
•
broches, baixela; correntes,, colares, e inanias 81k:tenderias, 'camarão, aves
canetas, diamante paraliims, asuseral- abatida:g, carnes frascas, secas • em
•
832.832433 .
•
das lapidadas, estatueta., jóias para
mortadela, presunto, lombo
Requerentei Fannedicals -- Comércio e
".'í • gravatas; medlbas, , ¡obreiro, pedras conservas'
• linguiça, *alam • doces eus geral
Indústria de Produtos Oda:ticos de Pro- Requerente: Transtusa Transportei Tu., preciosas para jóias, rol6ii
" talheres,
dutos Quimicosi.
paciguata
• N.°
vasos de metais
•
•
.„ 842.8.1 3
.
Local: Sio Paulo
•
-Goián
,
,N. 0 832.847
-C.lasse: 3
-Gasag:.-24
Artigos: Uma especialidade farmacêu;aisveredas
'
de
tica indicada como tônico nervine ,AtNps: Ainortececlorgs
aagr'f'17/Cle
tom6veis e ',suas partes integrante:4,nmClasse: 41
Artigos: Um complemento .dietélteo•des- tó-eamiahõen• g suas partes. Integrantes.
tinado • exclusivaraente a regimes alimen- amaras de ai . parà veículos; ..-lanchas:
Requerente: SP:Tarria Casagrande
freios 'para veleulo4'5zubtis e Sure par- tares especiais •
• Limitada
para-brisa de, 'veículos,
tê
l
a
GuanabaraLo
tel.jse
ecid:o:
4
peneuraiticos
de
veículos,
molas
de.
•
Isl°s 832.834-835
'
veiculos
Requerente: Fárniedicais — Coraércio
Mala
Artigert Madeira em bkito ou., piort Indústria. de Prodtitos Quirnicos Ltda.
N.° a/7.842. •
.cialmente preparada; aparas • polpa
Local: São Paulo
- de madeira
Requerente: Grepo de . Serviço CDA
(lasse: 3
Promoções,
Mercado
e
Propaganda
N.
872.853(854
Uma
especialidade
farmacêuti.
Artigos:
- Limitada
ca indicada como aredicaçie tônica do
JaUcásr"
Local estabelecido: Guanabara
sistema nervoso
'
Lt_eSicreeS
Classes: 32 —' 33 -- 50
Classe 41
NP 832.848
Artigos: Um, produto dietético destinado
09/j
exdasiVametne a regimes alimeJgares
"Wk LRARNM
. especiais
Requerente:: N. Savornini ta Cia.

PRAIA DAS FRUTAS

-• .

N

TRANS1'.US-A-_

Promocões. Mercado
n Propaganda
meta
Em

LEONARD

N"s 832.836-837

Regue:ente: Raimundo Sandoval de,

Melo

Local estabelecido: Guanabara

lammart,
i

Classe: 8 •

ndústria Branlefila

Requerente: Parmedicals

Comérdo

e ladestaaÀe Produtos Quirana Ltda.
Local Sao Paulo •

Artigos: Discos gravada, rádios, televisão, toca-discos, discos para cã/calos discos sonoros, aparelhos ele-

tro-domésticos
•N.° 832.843

ENINCO — ENGENHARIA:

INDOSTRIA E COMERCIO
Artigos: Uma . -eipeciandade itsmacéutlRequerente
Eisértháça indicada como taram nervino
k ria, Indústria e Comércio , •
CIassee4l.'
Artgc Uns produto dietético destinado roct, estabelecido': Mete GE;ssd
• C/asser., Iti
'
..
.~v
-- ~nus a regimes anisrolares
.
i ole dá. Estabela
citnento . ,
-•2
;especiais
4.•

•
•••

'

_

Limitada •

eStabelecido: Guanabara
, Classes 28. ..••

Aragem: Baku, carteiras, embolas, maletas,' Malas, distintinos, estojos, fias- 1.
coe, pubmint; valias, porta-niquele,
porta-notas, porta-chaves e poeta-bloco., -pastas, caixas • recipientes diverso', capei para _Ilhoas, livros e
documentos, anéis, , colaras • bebem I
de material pliístico
.
Classe: 35
•;-•• Artigos: Artefatos de couros • peles;'
a saber: balsas, carteira, temias,
Requererán•:',Giupojde .Serviço CDA lotas, "nnliedistinilvoa, estojo*, Era:.
ProaroçOns, Mercado e Propaganda cos. • publeiras,,. valises. porta-niquele,
:
porte-notas, ,porta-chaves porta-bloLimitada
Local -estabehie!dor 'Guanabara
coe, -Pastas, caixas • 'recipientes, di•
3á — 50 •
• versos, cepas pára álbuns, decumentos
• livros anéis brincos .• bijouteriss
•

• • .;`:

Térça-feira 23 Ø. couroi peles da •lontra, de rapou,
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14.° 832.860

antílope, do castor e da búfalo,
camurças • solados para calçados
NI. 832.855/857

S‘a st e r nin i

.

Classe: 17
Artigos: Lápis, canetas, porta-chaves;
"crayons", pincéis e escavas para
pintura artística e outras, tintas de escrever, tilda a espécie de utensílios
para escrever e desenhar
N.°I 832.865

VAPOCROME

Ltda.!.
Requerentes N. Savernini
Requerente: Indústria e Comércio
Local estabelecido: Guanabara
de Máquinas Lusin Ltda.
Classe: 28
Local estabelecido: Guanabara
Artigo.: Bolou, carteiras, sacolas,
Classe:. 8
maletas, malas distintivos,: 'estojos,
frascos, pulseiras, valises, porta-níNa° 832.861
queis, porta-notas, porta-chaves e
porta-blocos, pastas, Caixas • recipientes diversos, capas para álbuns, livros e documentos, anéis, colaras e
brincos de material plástico
- Classe: 35
Artigos: Artefatos de couros e pelo*,
• -saber: bolsas, carteiras, sacolas, maletas, malas, distintivos, estojos, frascos, pulseiras, valises, porta-níqueis
porta-níqueis, porta-notas, porta-chaves • porta-blocos, pastas, caixas 'e
recipientes, diversos, capas para álbum, documentos a livros, aattia, brinkoe e bijouterias de couro* peles de
jontra, de raposa, de antílope, de
tutor • de búfalo, camurças e soladoa para calçados
Requerente: Dimel — Serviços
Tacnicoa
Classe: 35
Local estabelecido: Guanabara
Artigos; Vestidos, saias, blusas, blun afies, casacos, camisas, bermudas, dosa
_ Classe: 33
cks, maillots, calções, pulover, .ewe.
Insígnia
ter, roupa branca de uso pessoal, lingerie, quimonos, pijimar, meias, souniformes, shorts,
tiens, anáguas,
-cintas e modelndores em geral; mantas
it peles, rouptes, visons, tailleura e
calçados em geral
141.° 832.858

Janeiro de 1958 t.91

Classe: 6
Artigos: Máquinas e suas partes
integrantes não incluídas nas *.
' classes 7, 10 • 17
N.° 832.871

YALE

Requerente: The Gillette Company
Local estabelecido: Boston f.
Requerente: Eatqn Vale &- Toms.
&S.A.
Estado de- Massachusette
Inc.
Classe: 48
Local estabelecido: Cleveland,
Artigos: Lâminas para navalhas e
U.S.A.
Estado de Ohio
lâminas para navalhas de segrança
Classe: 6
e/ou para aparelhos de barbear Újigos: =quinam puradorea, cava.
deras, transportadoras, elevadoras, iça.
N.° 832.866
doma e ernpturadoras ou impenderas,
Inclusive equipamento, e aparelho*
motorizados para movimentar mata.
riais; -pás e guindastes
N.° 832.872

MERSÁNIER

Requerente: Rayonier lncorporated
Local estabelecido: New York,
Estado de New York — U.S.A.
Classe: 4
Artigos: Polpa de madeira
N.° 832.867

ATES

_ JOHN ROLFE
Requerente" 1.4~
orother
Company
Local estabelecido: Richmon,
Estado de Virgínia — U.S.A.
Classe: 44
Artigos: Tabaco manufaturado ou
não. 4rtigos para fumantes, exceto
papel
AL° 832.873

Requerente: Ates Corroo:menti
Elettronici S. p. A.
Local estabelecido: Milão, Itália
Classe: 8
Artigos: Aparelhos elétricos e aparelhos eletrônicos e componentes de tais
aparelhos, tais como; condutores elétricos, resistores, capacitorea, :fusíveis, Requerente:- aoweaus ou Yeum S.A.
"Azpa"
tubos eletrônicos, transistores, diodos,
\ Local estabelecido; Pará
e outros
Classe: -16
Artigos: Material exclusivamente para
N.° 832.868
construção e adarno de prédios, estradas, etc., como cimento, azulejos,
Requerente: Indústria e Comércio de
ladrilhos, telhas, portas, janelas, etc.
Máquinas Lusin ,Ltda. .não incluídos em outras classes. papei
Local estabelecido: Guanabara
• para forrar casa
.
Requerente: Badische Anilin & Soda
Classe: 8
N.° 832.874
•
— Fabrik Aktiengesellschaft
, Artigo: Refreoqueira
Local estabelecido: Ludwigshtfen
A. Rhein — Alemanha
•14.0 832.863
Classe; 1
Artigos: Produtos químicos para fins
.
Industriais; plásticos

FILIGRANA

NOVOLEN

LUCONYL

Requerente: Fábrica de Doces- Vide
Limitada
Local estabelecido; Minas Gerais
Classe: 41
Artigos: Doce* em geral, balas, chocolates, droga • bombons
KL* 832.859

N.° 832.869

/Cs
S'ç?'

Requerenta: rsodiscvhe Anilha Ao
Soda — Fabrik AktiengeselIschaft
Local estabelecido: Ludwigshafers
A. Rabin — Alemanha .
Classe: 1
Artigos: Matérias colorantes •
corantes
N.°,832.875

BLUE MOOD
Requerente: Companhia Brasileira
. de Discos
Local estabelécido: Guanabara
Classe: 8
Artigos: Fitas e discos gravados
N.° 832.864

Requerente; Roux Laboratories, Inc.,
Local estabelecido: New York,
Requerente: Cbmpanhia Nacional de Estado de New York —
• Cimento Portland
Classe: 48
Local estabelecido: Guanabara
Artigos: Preparados para coloração
Classe: 16
do cabelo
Artigos: Cimento para alvenaria
N.° 832.876
N.° 832.870

num.. eieememmemme

Requerente; Indústria e Comércio
• de Máquinas Lusin Ltda.
Local estabelecido: Guanabara
Classe: 8
Artigo: Refreequeira

TAXI
Requerente; Eversharp,
Local estabelecido: Alilford,
lesta& de Cotusectieut —

er

1-411°1
."
Requerente: Sandvikens Jemverks
, Aktiebolag
Local, estabelecido: Sandviken,
Suécia •

BLUE JET

Requerente; Roux Laboratoriu, toe.,
Local astabohocidos Nu, York,
Estado de .New York
U.S.A.
Cimas ,48
Artigos: Preparados para noloraik,;
do "abala

5
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Aplicação: Velas, fósforos, sabão co..
muni e detergentes, amido, anu e Preparações para lavandaria, artigo para
.
conservar e polis.
AI
•
D .
ij À /4Classe 47
Industria Brasileira Aplicação: Combustiveis, lubrificantes
SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÔIS
e substancias e produtos destinados s.IRPA
iluminação e ao aquecimento
INDOSTRIAS •
Ramid
Mauad.
Requerente:
Classe 48 •
PAILTICIJIARES
Local:
Minas
Gerais.
Aplacação: Perfumaria, Cosméticos,
R EU N I-D AS
Classe: nta„
dentrifricios, sabonetes e preparados
Artigos: Café.
PIRAJÂ
para o cabelo, artigos de toucador e
Jose barcaça da Silvo
escavas para os dantes, unhas, cabelo
149 832.889
LTDA.
e roupa
Avenida Eng- de Carvalho. 493
• ' Classe 49
Aplicação: Jogos de toda espécie, brinRequerente: IRP;S. — Indústrias Roax T A .B E 11. A:B A
BAVEUX PIB.
radas Pirajá Ltda.
Quedas e passatempos, petrechos e arLocal: Bahia.
tigos para fins exclusivamente desporRequerente: Itaberaba S.a. edi çrétivos, exceto veatuárlos
•
832.878-879
dito
Imobiliário.
.
Classe 50
,tequerente: Clube de Diretores Lojis'
Local:
-São
Paulo.
.
Aplicação: Serviços
.
tas de João Pessoa.
Classe: 38.
Coxia 31.'
Local: Pernambuco.
Artigos:
Papéis
de
carta,
papéis
de
Aplicação: Tendas, lusa, correias de
I P
Classe: 50.
oficio,
cartões
comerceia
e
de
visitas
transmissão de toda espécie, coroda• Artgosi na classe.
impressos, envelopes de qualquer tipo, lha e barbante, material de vedado
_Ind .Bras.
recibos, faturas, duplicatas, letras de
119 832.884
e mangueira
ctunbto, c,heques, notas promissõriae,
Classe 32
debêntures,
passagens
e
titulas.
Aplicação.: Jornais, revistas e publiRequerente: IRPA — Indústrias Reucações em geral, albuns e programas
nidas Pirajá Ltda.
149832.890-893
radiofónicos, peças teatrais e cinema.'
Loba': Bahia.
tográficas
Classe: 16.
Classe 33
Aplicado: Agregados para cons tauAplicação: Títulos de eatabelecimensACRILIgVE'
' ralo — argila preparada para construde atividade não comerciais (esções — atgamassas — asfalto —
Ihdtiatria Btasileira tos
colas clubes, teatros etc.) e outra$
Para construções — blocos para
teias para
que não se incluem nas demais clasconstruções e pavimentações — ciRequerente: Tecelagem Parahyba S.A.
ses (lavanderias, garagens stc).
mento — cal para construções — acre
- Local: São Paulo.
Classe 34
para construções — ladrilhos — lajes
Classe: 38.
Aplicação: Tapetes, cortinas e partos
— lageotas — mármores preparados
Artigos:
Blusas,
casacos,
cintas,
capas,
ae assoalhos e paredes, iloolooa. °loa¥13RA DE =SIM Dona
para construções — pedras oreparacalças, camisas, camiseas, cuecas, dos
e encerados inclusive *para insta- loAssisuaoa media
das para construções — manilhas —
gravatas, jogos de 'ingeria, . meias,
anões hospitalares
•
pedregulhos preparados para construmales, peignoia pulôver, pijamas. rouClasse 35
beolg s— produtos de base asfáltica —
pões,
shorta,
soutiens,
uniformes
e
man Welecui
Aplicação: Couros e peles preparados
g de uso exclusivamente em conspanam^
vestidos.
ou nao artefatos de couros e peles não
truções -- tanques tie cimento.
Classe: 37.
Incluídos em outras classes
Artigos:
Acolchoados
para
camas
"AClasse: 4.
Classe 38
chas,
cabertores,
esfregões,
ruo
Aplicação: Granito bruto, mármore Requerente: José Lourenço da Silva. guardanapos, jogos
Aplicado: Artigos de vestuários, de
bordados_
em bruto ou parcialmente preparado,
toda a sorte, inclusive de esporte e
Local: Pernambuco.
pedras brutas ou parcatimente " aremantas pesa camas, panos para cozi- para crianças (fraldas. cueiros, etc.).
Classe: 50,
•nha e panos de pratos, toalhas de ,os. - paradas, pedras preciosas em bruto
Classe 37
Artigos: Serviços.
to e banho, toalhas de mesa, trilhas Aplicação: Roupa de mesa, inclusive
N9832.880
Na 832.885'
para jantar, toalhas para banquetes, cobertores. Toalhas de uso pessoal,
guarnições para cama, mesa e banho, • pano de prato e analogos
toalhinha,s (cobre-pão).
Classe 38
. -- Classe: 23.
Aplicação: Papel e seus artefatos, liArtigos: Algodão, alpaca, canhamo. vros não impressos etc. Não incluidos
cetim, cama, casimiras, fazendas e ter
nas classes 16, 44 e 49
eidos de lã cai peças, juta, ames, liClasse 39
Aplicação: Artefatos de borracha
Requerente: Ibéria Filmes Limitada. nho, nylon, percalina, rami, rayon. de
gutapercha não incluidaa em ouséda natural tecidos plásticos, te':!Local: São Paulo. .
tras classes
doe
impermeáveis,
tecidos
de
PanaRequerente: Elmano Silveira Castro.
Classe: 32.
.
Classe 40
couro, tecidos sintéticos e veludos.
Local: Bahia.
Artigos: Filmes cinematograncos,
ApliCação: Móveis de metal, vidro 'ou
Classe:
22.
_
Classe:
32.
programas
de
televisão.madeira estofados uo não, colchões,
1
Artigos: Fios de algodão, fios sintéti- travesseiros-é acolchoados Para móveis
Aplicação: Um jornal Impresso.
149 833.888
cos,
cânhamo,
juta,
lã,
nylon,
fios
vias
Classe 21
N9 832.881
ticos, fios de celulose, linhas sintéticas, Aplicação: Veiculas e suas partes Infios de seda natural e raYon. P ara te- tegrantes exceto máquinas e motores
Classe 22
celagent, para bordar, park costura,
Aplicado: Zoe era geral para tecepara tricotagem e para croché.
lagem
e
para
uso
comum. Linhas de
149332.894-898
agastura, para bordar para tricotar
etc. (exceto barbante)
Classe 2J
Aplicado: Tecidos em geralCREDENCE
,
Classe 24:
Aplicado: Artefatos de algodão, eila •
nham0 linha; luta, seda, ia. e outras
Requerente: Credence S.A. — Cr
. &fito fibras
não incluidas nas demais classes
Financiamento e Investimentos
Classe 25
Local: Güanabara,
Aplicação: -Imagens e gravuras, estaClasse: 41.
estatuetas, estampas, e anal°.
atequersinte: Plastinorte 8.A.
Aplicado: Substancias alimentícias e tuas,quaisquer
obra de pintura e esRequerente: nada Pilme Limitada. seus preparados, Ingredientes de ali- gos,
trás e Comércio.
em_ outras
Local: Sio Paulo.
Local: Bahia.
mentos, Emendas alintenticias. • cultura não incluídas
.
clames
Nome comercial.
Classe: 16.
Classe: 42.
.1
26
.
Classe
Aplicação: Bebidas alcoólicas e fer- Aplicação: Artefatos de madeira, oesti
)79 832.887
N9 832.882
mentadas- não Incluídas na classe 3. ou Marfim, não inclUidos em outras
•
Classe: 43.
classes
Aplicado: Refrescos e águas naturais Requerente: Credaace
5 A. — Crée artificiais, usadas como bebidas, dito Financiamento e Investimentos
não inchadas na classe 3.
•
Classe:
27
•[ENGENHO 86 ARTE
Classe: . 44.
Artefatos de palha ou fiA plicada: Tabaco manufaturado ou Aplicação:
Indústria Brasileira.
e. outras classes
•
não. Artigos para fumantes exceto , bra não incluídos
Classe: 28
papel (classe 38).
Aplicação: Artefatos e produtos aca\._Requerente: Irmãos Oriente Ltda. Requerente: erodutos-Roche Qui/nig:os
Classe: 45.
bados de origem animal, vegetal e
e Farraactiuticos S.A.
Local: Golas.
Aplicado: Semantas e mudas' nara a !ninara' não inch:idos em outras
Local: Rio de Janeiro.
agricultura, horticulturas e a florical- classes, artefatos e substancies quiClasse: 32.
Classe: 3.
Artigos: Revistas, livros, jornais e
-- tura, ladres naturais.
micas não incluidoe em outras
artigo:. Uma preparado psicotrópica.
agendas.
Classe: 46.
classes
•
Maios DEPOSITADOS

EM 21-11-67
N9 832.877

149 833.183 •

FACIP

NOBRIUM

L

219 832.8E8
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Classe 41
• Classe: 17
Classe: 10
Classe: 29
Subsiltnems aumenticias e
, Aplicação: Escavas comuns (não In- Aplicação: Instrumentos, Máquinas, Aplicado: Artigos, máquinas e Ins- Aplicação:
preparados, ingredlantes do ali.
liadas nas classes' 8, ,11, 17 e 48) aparelhos e petrechos para a moeu- talações para emalhai° e desenho, seusmentos,
assando ainnenticias
cina a arte dentária a cirurgia e a não incpidos nas classes 38 e 49
espanadores e vassouras
Classe 42
.
Classe: 11$
••
Classe: 30
higiene exceto Os incluídos na
Aplicação: Armas, munições de Guer- Aplicação: Bebidas alcoólicas e lera
Aplicação: Guarda-chuvas, bengalaa
Classe 34
ra e Caça: ExPloalvol, fogos de montadas não incluidas na classe 3 I
e suas partes integrantes
632.899-903
Classe 43 •
Claw.e: 11
artifícios
Aplicação: Refrescos e -águas nanas
Aplicação: Ferramentas de toda aspaClasse: 19
cie (exceto quando partes de maquiAplicado: Animais vivos, inclusive raia e artificiais, usadas como batia
das, não inchlidas na classe 3
nas) ferragens e cutelaria em geral
aves, ovos em geral, inclusive do
Ciasse 44
Pequenos artigos de qualquer metal
bicho da seda • quando não de outras classes
Aplicação: Tabaco manufaturado ou'
Classe: 20
Requerente:
Credence
S.A.
—CréClasse: 12
Aplicação: Petrechos Navais e aero- nao. Artigos para fumantes exceto
Aplicação: Botões e alfinetes comuns, dito Financiamento e Investimentos náuticos (salva-vidas, ancoras. :Mitos
•
Papel
Casas:!
fechos corrediços e demais miudezas
de natação, bóias, para-quedas, etc.) Aplicação: Sementes e mudas para a
- de armarinho não incluidas nas Aplicação: Substancias e preparações
agricultura, horticultura e a floria
Classe: 21
classes 13, 22, 24 e 48
Químicas usadas nas indústrias, na Aplicação: Veículos e suas partes incultura, Laca naturais
Classe: 13
fotografia e nas análises quimicas - tegrantes exceto máquinas e motores
Classe 46
•
Aplicação: Joalheria e art igos de meClasse: 2
_•
Aplicação: Velas, fósforos, sabão co.
Classe: 22
tais preciosos, semi-preciosos e suas Aplicação: Substancias e preparações Aplicação: Fios em geral para tece- muni e detergentes, amido, anil e
Imitações usados como adornos e não Qiiimicas, usadas na Agricultura na lagem e para uso comum. Linhas preparações para lavanderia. Aniso
incluídos em outras classes, pedras horticultura, na veterinária e para de costura, PIM bordar, para iriso• para conservar e polir
preciosas e suas imitações
tagem, etc. (exceto barbante)
fins
unitários
• Clama 47
.
_
Classe: 14
Classe: 23
Aplicação: Combustiveis, lubrificantes
Classe:
3
Aplicação: Vidro, cristal e seus ar- Aplicação: Substâncias Químicas,
Aplicação: Tecidos em geral
e substâncias e produto destinados &
tefatos não inchados em outras
Classe:
24
iluminação e ao aquecimento
produtos
.e
preparados
para
serem
-• classes
licação: Artefatos de al godão, cáCiaase 46
usados na medicina ou na farmácia Ap
Classe: 15
nhamo, linho, juta. sada, lã e outras Aplicado: - Perfumarias, cosmay.cos,
Classe: 4,
Aplicado: Artefatos de Cerâmica Aplicação: Substancias
nas demais dentifricios; sabonetes e preparados
de origem fibras,, não incluídas
(porcelana, friainçs, louça vidrada e
Clasees • •
para o cabelo. Artaços de Toucador e
outros) para u30 caseiro, afta°, fins animal, vegetal ou mineral, em bruto
23
escovas paru os dentes, unhas, cabeio
artiaticos e industriais, instalações ou parcialmente preparadas e não Aplicação: ImaClasse:
gens' e gravuras, estae rouPa
incluídas em outras classes
sanitárias alo incluidaa em outras
tuas,
estatuetas, estampam, marteClasse
Classe: 5
classes
quina,
e
análo
gos. Quaisquer •abras Aplicado: Jogos de49testa espécie,. '
Aplicação: Metais não trabalhastes de Oura e escultura
Classe: 16
Mio incluidas Brinquedos e peasatempek, petrechos Aplicação: Material ' exclusivamente ou parcialmente trabalhados, mudos
em outras classes-e artigos para fins exclusivamente
para Construção e aderno do prédio,
nas indústrias
Classe:
26
desportivos, exceto vestuários
estradas etc, como cimento, azulejos,
Classe: 6
Aplicação: Artefato de madeira,
Classe 50
ladrilhos, telhas, portas janelas etc., Aplicação: Máquinas e suas pastai caso ou marfim não incluidos em
Aplicação: Serviços
não incluídos e raoutras classes, paIntegrantes não incluídas nas
e
outras
classes
_
pel para forrar casas
classes, 7, 10, 17
•
N9 832.904
Classe: 27
Classe: 17
Aplicado: Artefatos de p
Classe: 7
ou
Aplicação: Artigos, máquinas e insMaquinas de agricultura fibra, náo incbedos em outrasalha
classes
, talações para escritório e desenho eAplicação:
horticultura
e
suas
partes
inteClasse:
28
' não incluídos nas classes 313 e. 40 grantes. Grandes instrumentas a grí- Aplicado: Artefatos e produtos
acaClasse: .3.8
bados de origem animal, vegetal
colas, inclusive tratores
e
Aplicação: Armas, munições de guermineral afio incluídos em outras c iasClame: ($
ra e caça. Explosivos, fogos de
ses.
artefato
e
substâncias miimicas
Aplicação: Instrumento de precisão,
artifícios
Instrumento cientifico, aparelhos de não hicluidás em (+atras classes
Classe: 19
•
Classe:
29
Aplicado: Animais vivos, inclusive uso comum, hastrimientoss e apareEscõvas comuns (não in. aves, ovos em geral, Inclusive lhos didáticos, moldes de toda a es- Adicado:
cluídas
nas
classea,
6, 11, 17 e 48)
- pécie 'disco gravados e filmo
' do bicho da seda
• espanadores e vassouras
. revelados
Classe: 20
•
Ciam: 30
Aplicação: Petrechos navais e aeroClasse: 9
Guarda-chuvas, beargalas,
náuticos (salva-vidas, _ancoras, cintos Amicado: Instrumentos musicais , e Aplicado:
e sutis partes integrantes
de natação, baias, pára-quedas etc.) soe partes integrantes, exceto . máClasse: 1
Classe: 31
quinas falantes
• Aplicação:\ Tendas, Lonas, correias
-Aplicação: Substancias e preparaClasse: 10
• Requerente: Angelo Garcia
ções quimicas usadas nas Indústrias, Aplicado: Instrumentos, maquinas, de tnansmiasán de tõda a estsécie.
Local: São Paulo
na fotografia e nas analises químicas aparelhos e petrechos para a medici- cordoalha e barbante. Material de
Classe 50
•
Classe: 2
vedada e mangueira
na,
a
arte
dentária,,
a
cirurgia
e
a
Aplicação: Substancias e preparações higiene, exceto os incluídas na classe
Classe: 32
Artigos:, Cianero de atividade: Como
químicas usadas na agricultura, na
licação:. Jornais. Revistas e Publi- marca de serviço o transporte de
e máquinas, aparelhos e Instala- Ap
borticultura, na veterinária e Para 34
cacões emgeral. Álbuns e programas passageiros, escolares e transporte
ções,
hospitalares
de,
expurgo
e
fins
•
fins sanitários.•
Pecas teatrais e cineturístico
análogos, exceto móveis de classe 40 radiofônicos.matográficas
Classe: 3
Classe:
11
•
Na
832.905
Aplicado: Substancias químicas. Pro- Aplicação: Ferramentas de tôda a
Classe: 33
dutos e preparados para serem usa- espécie (exceto quando partes de ma- Aplicado: Títulos
estabelecimendos na ~liana ou na farmácia quinas) ferragens e cutelaria em ge- to de atividades nãodecomerciais
- (es• Classe: 4
colas,
clubes,
teatros,
etc.) outras
rai. Pequenos artigos de qualquer
, Aplicação: Substancias de origem metal
que
não
se
incluem
nas
demais
quando não de outras claases
animal, vegetal ou mineral em bruto •
classes
•
Classe: .12
ou parcialmente P reparadas e não Aplicada: 'Botões
Classe:
34
.
e
alfinetes
comuns,
• incluídas em outras classes
•
Aplicação:
Tapetes,
cortinas,
e'arinoa
fechos corrediços e demais miudezas de -assoalhos e paredes. Lindlebs,
Classe: 5 -de armarinhos não incluidas nas oleados e acerados, inclusive para
Aplicação: Metais não trabalhados ou
classes: 13, 22, 34 e 48
• instais/aias hoanitalares
parcialmente trabalhados, usados nas
• •
Classe: 35 .
•Classe:
13
indústrias
Classe: 6
Aplieaçáo: Joalheria e artigos de me- Aplicado: Couros e Peles preparados
Aplicação: Máquinas e suas partes tais preciosos, semi-preciosos e suas ou não. Artefatos de couros e Peies
integrantes não incluídas nas clas- Imitações, usados como adorno e não não inanidos em outras clames
ses 7, 10 e 17
incluídos em outras classes; pedras
ckvise:
'
se
preciosas e spas imitações
Aplicação: Artigos de vestuário, de
Classe: 7
• Classe: 14
tõda sorte, inclusive de esporim e
• Aplicação: Máquinas de agricultura
e horticultura e suas partes integran- Aplicação: Vidro, estatal e seus arte- para crianças. fraldas, cueiros etc.
•
Classe: 37
tes, grandes instrumentos agrícolas, fatos não incluido em outras classes
Anlicacão: Rouca. de mesa, Inclusive
Inclusive tratares
Classe:
15
cobertores. Toalhas de uso pessoal,
Classe; 8
Artefato de cerâmica, '• pano de mato e análogos
Aplicação: Instrumento de Precisão, Aplicação:
(sorcelana,
'faiança,
louça
vidrada
e
Classe 38
instrumento cientifico, aparelhos de outros), para uso„ caseiro, adorno. Aplicado: Papel
e seus artefatos, /I- Requerente: Cristalarias ittgoueae
uso comum, instrumentos e apare- fins artiaticos e industriais, instala- aros Mio impressos
Sociedade Anônima
eto., Mo incluilhos didáticos, moldes de tilda espé- ções sanitárias não incluídas em ouLocal: Buenos Aires — Argentina.
dos nas classes 16, " 44 e 49
cie, acessórias de aparelhos elétricos
tra& classes
Classe 39
Classe li •
(inclusive válvulas, lâmpadas, tomaAplicação: Artefatos de borracha e Artigos: Artigos
Classe: 16'
de varo, assai' coa
das, fios, soquetes etc.), apeseihos
em
oude
gutapercha
não
inclu6dos
mo: vasos, copas, jarras, garraio,
fotográficos, • máquinas falantes etc., Aplicado: Material exclusivamente
.•
traa
ciasses
discos gravados e filmes revelados para construção e adorno de prédio,
garrafões, Pratos, fontes, taças, salaClasse 40
Classe: 9
estradas etc., como cimento, azulejos,
Móveis de metal, vidro mi deiras, doceiras, assaaelraa, fontes
Aplicação: Instruraentos_ musicais e tilda hos, telhas, portas, janelas ata Aolicacão:estofados
caçarolas para terno cafeteira,
ou não. Colchões. tetra,
açucareiro, vinagreiras, saleiros,
suas partes integrantes exceto
raio inchildos em outras classo
travesseiros e eao'chossios para
jarros, tubos e chutarias ao lampiões
másminsta falantes
Papel para forrar case.
-• móveis
•

CREDENCIC

onk
ummo
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)L9 832.920
• cimento ou gêsso para tetos e parecias, portas, portões, papel para torrar casas e paredes, p.sos, produtos
os base assfáltica, produtos Para sornar impermesobizantes as argamassas de amento e cal hidráulica, pedras, paraiel-plpedos, poços tatuares; reservatarios; ripas e roaapes;
Requerente: •Sarte Engenharia S.A. airões, soleiras para portas; tintas
Local: Guanabara
tilara Paredes e DUROS) tanques e
Classe: 50
caixas ctágua, tacos, telhas, tijolos,
Ramo de Atividade; Indústria da
reflatários, tubos, tubos de
:SMITÀ MAR I .X.RÕS:
Construção civil, compra e venda de concreto, timos de v.aullação; vigas,
materiais, serviços de templarisgem •vigamentos, vergalhões, venezianas
e vitxds
e lotes:neutras, incorporações e serviRequerente: Pinasul S.A. — Finatiw.
ços de engenharia e arquitetura
atamento, Crédito e Investimentall
NP 832.91,8
NP 832.912
Local: Rio Cinde do Sul
Classe 33
Titul .
' Drs
NP 832.911

Sarte

•ocP
ss(a)
Requerente: Cristalarias Rigolleau
Sociedade Anónima
Local: Stinnes Aires — Argentina
Classe 11
cotragos: Artigos de vidro,
tio: vasos, copos, jarras, •garrafas,
je.rrafões, pratos,, fontes, taças, salaletras, do:eiras, assadeiras, fontes e
nçarolas para forno, cafeteira, leieira, açucareiro, vinagreiras, saleiros,
Sinos, tubos e chaminés de lampiões
N9 832.907

Requerente: Sane Engenharia_ELA.
Local: Guanabara
•
Classe: 50
Ramo de Ativiaade: Indústria da Requerente: Finaaul S.A. —
construção civil, compra e venda de -atamento, Crédito e Investimentos
s,Local: Rio Grande do 13tit
materiais, serviços de terraplanagem
RIO GRANDE:44k
Classe: 33
e loteamerttos, incorporaçõee e serviExpressão de Propaganda
ços de engenharia e arquitetura
N2 832.917
NP 632.913
Requerente; Pinasul S.A. — Finatit •
atamento, Crédito e Investimento.Locai: Rio Grande do BUI
Classe: 33
AL
Titulo
832.922 .
DL9
ia S.
S ".
Sarte Engenhar
Requerente: Santo Engenharia S.A.
Local: Guanabara
Nome Comercial
Requerente: Escritõrio Ruy Lage —
Sociedade Corretõra de Titulos
N.9 832.914
1ILUMENAU-S.C.
Valõres Ltda.
Local: Minis Gerais
Classe 50
Ramo de atividade: prestação de
Requerente: Finasul S.A.— Finanserviços de corretagem de valdres
ciamento, Crédito e Investimentos
119 832.908
PELOTAS -RGS1
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 33
q•
Titulo
)L9 832.918
Requerente: Finasul S.A. —
atamento, CréditoInvestimentos
e
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 33
Titulo
NP 832.923
Requerente" Carvetor Empreendi.
mentos Sociais Ltda,
Requerente: Sorte Engenharia S.A.
Local: São Paulo
Local: Guanabara .
Classe 50
Classe: 33
Ramo de atividade: Aclmlnistraçto
Titulo
de bens patrimoniais de terceiros
N.9
832.915
2' 837.909
SÃO PAULO-SA0 PAULO
INI...••n•n/*

Nço
x•

Carvetor

U1C

Requerente: Pinastal

S.A. —

Finan-

ciamento, Crédito e Investimentos
PORTO ALEGRE-Rà,
Local: Rio Grande do
Indústria Brasileira
Classe:,
33
Requerente: Uirapuru Iate Clube
" Titulo
Requerente: Santo Engenharia 13.A. nnnn••=1111,
Local: Minas Gerais
Requerente: Pinasul S.A. — FinanLocal: Guanabara
Classe 50
NP 632.919
ciamento, Crédito e Investimentos
Classe: 16
RAMO de atividade: Prestação de
Local: Rio Grande do Sul
Artigos: Materiais para construções
serviços turLsticos, recreativos e
Classe: 33
sociais
• e decorações, a saber: argila, areia,
• Titulo
argamassa;
azulejos,
batentes,
baianaN9 832.910
ires, blocos de concreto, de argila e
NP 1332.975
de mármore; calhas, canos, cal, chapar} isolantes, caibres, caixilhos, chapas para cobertura, cimento, cimento refratário, colunas, conexões para.
canalização, cre; dormentes; edificações pré-moldadas, estuques, estacam
MO DE JANEIRO-GB:
esquadrias; fossas, ferroa, Rilhas de-i
Requerente: .1. R. Geigy S.A.
Plandres para telhados; Osso, graLocal: Basiléia, Suíça
des; janelas; ladrilhos, lajes, lajeoRequerente: Uirapuru Iate Clube tas, lajedos, lamelas da metal, lamClasse: 11
Locai: Minas Gerais
bris, luvas de junção; madelras.Para Requerente: Finasul S.A. — Finan- Artigos: Ernbalagens de metal • Para
•
Classe 50
aerosõis
construções, mater!al isolante contra ciamento, Crédito e Investimentos
Reme de atividade: Prestação de frios .e mosaicos: liarClasse: 28
Local: Rio Grande do Sul
serviços turísticos recreativos e
Artigos: Embalagens de Plástico para
quetes, placas para navimenta•co,
Classe: 33
sociais ,
pedregulhos, pe.;as ornamentais de
aeresõis
Titulo

,

tfsraputu

GY-PAC

Tèrça-faira

:
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832.P24

-

O Tesouro ..
AItIL

'

•

do Capitão Furacão!
e
.•
I•

O

.

Janeiro de 1 9613 495

Classe: (1

N.9 832.929 .

-,

Seção 1.1j

,Ns. 832.951-3

Artigcs: N4 Cht2Se
Claus: 38
. •
. • Migas: Na classe

Ne. 832.938-45

-

.

Requerente: TV Globo Limitada *
Local: Guanabara
.
/.
j
C2
Classe: 32
INDÚSTRIA BRASILEIRA
-.I ..
c...)
Artigos:
Revistas
—
Scriptd
-.
dhowa
tal
z
l•eCar.
Programai
Radiofônicos
-i.Requerente; &pave S. A. Sociedade
Z ,.4 —
fr • Teatrais e Cineniatograficaa — Pra.
Paulista de Veículos
Ln e !'
gramas de Televisão
l'..
Çat
Local: São Paulo
Classe:
149 832.930
Artigos: Na clas88
•
t
Classe:?
Artigos: Na classe
Classe: 8
Artigos: Na clamo
Ciaase:
Requerente': Conferencia dos Religio•
• P.
Requerente: • D'Olne, Companhia 48
Artigos: Na casais
sos do Brasil
Requerente; Unificai Sulriogranden
Tecidos- Aurora
çlasse:
14
Local: Guanabara
•• as Sociedade .Aneatimet
1
•
Local: Guanabara
Artigos: Na classe
Classe: 32
Local: Rio: Grande do Sul
Classe: 24
Classe: 285
Artigos: Jornais a revistas religiosas
Classez 22
Artigos: Artefatos de algodão, de dila
Artigos: Na clame
Artigos: Fios de Algodãa, eanhamo,
nhamo,
Na 892.931
Ø Unho, de juta, de seda,
Classe: ,31
de ralou, de lã 'ou de outras fibras
celulose, juta; lã, tios plçasticos,,floa
Artigos: Na classe
testeis:
Mamares,.
atacadores Piara
de aêda' natural, eu raion*Para teceClasse: 35
espartilhos e para calçados, bordados,
lagem, para bordar, :para costurar,
Artigos: 'Na classe
borlas, braçadeira?), cadarços, capas
Classe: 47 .
taicotagem para croché...flOa eUpara móveis (Mn- fazendo Parta
Artigos: Na 'clame
nhas de Vidas as espécie: (exceto
tegrante
destes), carapuças para coar
Ciassa:. 50
.
•barbantan . "
café, cobertas para colchões; cordões
Indústriat Brat" asilara V
Artigoe:
Na
-classe
•
de qualquen tecido, cortinas. debruns,
• N' .9 832.926 -•
• elásticos para vestuários, emalam en249 832.948'
Requerefite: Laboratório Mauricio
tremeios e entretelas, feltro, fitas,
•Viliela, S. A.
ferros, franjaa, flanelas não prepara— SOCIEDADE
SOUBE
Local:- Guanabara .
'•••
das quimicamente, festão, galardetes,
Classe: 3
VEICCLOS
YAUDISTA
galões, laças, Mantas, mosquiteiros,
Artigos: 17m produto farmac8atice
nesgas, palmilhas, peladas, passarnaIndicado no tratamento das anemias Requerente: Sopave 13. A. Sociedade nes,
pavios, redeas, rendas, redes, sae nos estados de convalescença
cas, sanefas, sinhaninhas -paca acaPayllsta de Veículos
tita:loa, telas, vinca e xerge
N9 833.933
Local5 São Paulo
a
Massa: 38
• Nome comer-ciai
Artigos agasalhara' aventais: aná,gusts; blusas; bit:des;
i
baba-doa;
bermudas; cachearas; calc i nhas; calças; calçados; camisas; cintos; coletos; camisolas; gama; - gravatas; •
guarda-pó; cuecas; ceroulas; colaria
cueiros; erie.heupes; fardas;
Requerente: António Marques Ribet- nhos;
fardamentos para colegiais; fraldas;
Ftlho
Requerente: Laboratório Maurício
ealochas; luvas; ugaM
Vilela 8. A.
Leaalr? Guanabara
Requerente: J. R. Galga S.A.
rica; mantes; melas; maiôs: mantas:
Locai: Guanabara
Classe: 33*
Local: Suíça
Imove
anre
drisSepe
s; ieri
matt
nesti:lbaa
; Penho
peuga
s; po
eru;011Pesi
Sinal
de
propaganda
•
Classe: 11
3
Artigos: Emba'agens de metal Para Artigos: UMClasse:
polainas; pijamas:- punhos; Perneiproduto farmaceutico
149 832.948—
aerosóla
indicado no tratamento das anemias
ras; quimonos; regalos: roupas para
Classe: 28
e nos estados de dsriutrIção
banho; roupas próprias para o trabaArtigos: Embalagens de plasticos Para
lho; robe chambre; suspentdrios;
. N9832.933.
seroadas
saias; saldas de praia; sueteres;
shorts; atolas; slacks; toucas: turNa 832.927
bantes: ternos; uniformes e vestidos
-Classe: 29
UR ASA LT43
Artigos: Fazendas e tecidos em ge•
Requerente: Tange — Engenharia rei; fazendas e tecidos em Peças:
Industrial Ltda.
iNCP. 4RAS . t. EIRA
-aparas ou retalhos
Local: São Paulo
Na.. 832.854-5
Nome de empresa
Requerente: lauraral — Indústria e iequerente: Laboratório Mauricio
Comércio Ltda.
N9 832.949
Vilela O. A. .
- Decai: tão Paulo
.Local: Guanabara
Classe: 39
Classe: 3 Artigos: Saltos para calçados, para
FABRICA NACIONAL
Artigos: Um produto farmaceutico
homzes, senhoras e crianças
Indicado no tratamento das
N,9.832.928
verminoses
DE REBITES LTDA.
Na.. 833:834-8
Requerente: Fábrica Nacional da
,. •
Rebites Ltda.
Local: São Paulo
NO= de empresa
Requerente:. Metalfirgioa E/etro
Na 832,950
-- Dínamo 8. A.
Local: Paraná
-Classe: 8
--.
o
= 4

4w4

'.CONVERGÉNCIA

pUELATONe

4sr

QPELAVIr.

AN.

QUELELMIN,

TENGEENGE.NHARIA
INDUSTRIAL LTDA.

Artigos: Ventiladores; circuladores de
ar; aquecedores de ambiente; eximitorra; aquecedores de agua; fogões e
fogareiros elétricos; climatizadores e

Imlustriá Brasíióifi

tubos conduitei
Classe: 40
Artigos: Calmos estofados Para gala
de estar e tala de visitais; mesas Para
aparelhos de televisão: cadeiraa
mesas metálicas desmontáveis; cata
mai para televisão sob e. forma de
móveis, mimeis da metal para lanada
e varanda, conjunto Para 00a

R,equerente: Lanifício Ideal S. A.
Local: Guanabara
Classe: 22 . •
Artigos:
Fios
e l i nhas em geral.para
Regue: este: Palnel Moderno Ltda.
tecelagem e outros fins Industriais.
Local: Sio Paulo
Raquerente; Cia. Im portadora Grã- Para bordar, coser. cerzir, pescar, triClasse: 25 .
fica Arthar alavam
cotar e para. usos comuna (exceto
' • Artigos: Painéia
Local: São Paulo
,• barbante), -_
. .
INDUSTRIA BRASILEIRA

•
•
•••11 i NI IIINININE I 1115.11

,

•-.;
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111 132.9.3í

N9 832.958

VISALMr

1-indústria Brasileira
Requerente: Laboratório Josolin
LMa. Local; Rio de Jane/is(
Classe: 3'
Artigos:' Um produto farmacêutico
• N9 832.958

No 832.968/965

' INDUSTRIA BRASILEIRA
Raqueren.,G.
ub inatIstria
asecausse. Jim".
.Local: ba() s:aulo
‘aesse;
Artigaã: ua atuas.
t.nasse: 21
Artigos: ca classe.

Requerente: Associação de Artes e
Caenciaa caseira- /raficas
xocai: 1-00 CC ~EMITO
- Classe: 32 C 34
Titulo •
Nav 832.962
Requerente: Pring Torres St .Cia.
• Ltda.
Local: Guanabara
Classe:,I. •
Artigos; -"Atoo) •
N9 832',

VULITEL

Is
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BRUCOFER

Requerente: Antônio l'izzolato
- Local: Santa Catarina
Classe: 2
artigos: Sais minerais e vitaminas
para serem acondicionados a alimentação de animeis
No 832.9/57

ZITOL,

o III)

•crônicas ,impressas, desi gnação de IaInes; ussignação de peças teatrais;
discursas unpressos; foihetos impressos; fallsinhat_ impressas; história*
Impressas; indicee telefônicos; jornais; livros; músicas impressas; oraçôes
peças cinematograI ficas;impressas;
peças. teatrais; poesias impressas; programas de circo; programaa
de rádio; programa de tomam;
programas impressos; . propaganda
anpressa, escrita; prospectos Mima.
soa, escritos; prosas impressas; publicações impressas; revistas impressas; romances impresibs; . roteiros
impressos de filmes; rateiroa =prega.
soe de peças tatritis; . uGuipts" cio
cinemas; -- aScripts" de teatro;
"Ocripts'• de televisão; sueltos .
impressos. 1(9 832.973

IND4STÉIA.B1ü.,3131111Dit

Requerente: Integração Desenvolvimento Empresarial e de' Mercados
Ltda.
•
indústria Brasileira
• 1•Local: São Paulo
-Classe 25 •
ReqUerente: Laborittório Josolin
Artig o 'Cartas geográfictis;-_oartasea*.
cartões postais; clichês; cópias foto!. .
Loyeal: Rio deJaneiro gráfitas; fotostáticas e beliográficas;
.
desenhos; displaya; estampas; estuClasse: -3
Rrasileira
dos; fotografias; gravuras; imagens;
Artigos: Um produto farmacêutico
Requerente; "Cinerar — Comércio letreiros; mapas- maquetas; modelos
de Ferro e Materiais de' Constru- para serem copiados; painéis; Plantas
N9 8*.959
ção Ltda.
de obras; projetos desenhados:
Local: Guanabara .
`•
Requerente: Associação da. Artes e
prospectos
Cinematográficas -- Aplicação: "Alcatroados, argila, areia,
[Universidade brasileira "It Ciências
1(9
832.974
.
• Local: Rio de Janeiro
. argamassas, asfalto, azulejos; balaúsClasse: 32e 33 '
ires, balcões,. blocos para construTitulo
de Cinema
ções- calhas, cimento, caibros, caixas 'de cimento, caixilhos, cal, chaN9 832.984
Requerente: Associação de Artes e
INTEGRAÇÃO
minés, chapas, colunas, cornijas,
Ciências Cinematográficas „,
ore; divisões pré-fabricadas, duma
Local: Rio de Janeiro
INDLISTRIA. BRASItEIRÁ
edificações pré-moldadas, esquadrias,
CONSIRLITORA",
Classe: 32 e 33
CEL
estacas, estruturas, estuque; forros, Requerente: Integração — DesenvolTitulo de estabelecimento
frisos; guichets, grades; janelas; la- vimento Empresarial e de Mercados
Ltda.
cieilhos, lajeotaS, lajes, lambris, la249 832.960
Local: São Paulo
melas, lixeirga, luvas de junções paRequerente: CEL — construto
Classe - ra construções; macadame, madeira
Esperança. Ltda.
preparada para construções, mani- Artigos: Cartas geográficas; cartazes;
Local: Guanabara
lhas, mármores preparados Para cartões postais; clichês; cópias fotoClasse: 16
construções, passas, mosaicos: Par- gráficas; fotostaticas e hehográficas:
Titulo
quezes, p.ustis para pavimentação; desenhosa displays; estampas; estapedregulho, portas, portões, pisas, jornais; livros; músicas impressas;
N9 832.985
poços tabuladas; reservajOrios, ripas letreiros; mapas; macoetes; modelos
e rodapés; sifoes, soleira para por- para serem copiados; painéis; plantas; tanques e caixas d'água, tacos, tas de obras; projetos desenhados;
TRANS PORTE TRANSPORTES
prospectos
telhas, tijolos, tubos, tubos 'de concreto, tubos do ventilação; vigas e
ESPECIALIZADOS S A.
N9
832.976
de aço, vigamentos, verRisuarenta "'ransporte, Transpor- perfilados
galhões, venezianas e vierõs.
tes Especializados
'
S/A.
. Classe: 18
Local: Guanabara
N9 832.872
Nome comerciai
1(9 832,968
INDT5STRIÀ
•••...TEnM•

ESPERANÇA '

SEItE

•

Requerente: Frita Frederico Selassinger, também, Frederico &bise
Local: Rio de Janeiro
Classe: 32 e33
Titulo`
N9 832.98a
11.

BRUCOFER
INDUSTRIA MECÂNICA LIDA.
Requerente: Brucofer Indústria
Mecânica Ltda.
Local; São Paulo
Nome de Eraprêsa
.
NP 122.07
INDtSLIIA

ládústa Brasileira

BRUCOFER

Requerente: Bonfranceseo Vinci
Local: Guanabara
Classes: 8, 8, 18, 21 O 49
Artigos: Equipamentos e embarcastes para a pesca bem como equipamuitos para a industrialização
Pemérde Tle Penedo...,
•

INDUSTRIA MECÂNICA
Requerente: Brizeofer Industria
Mecânica Ltda.
Local: São Paulo
Classes: 8 e 21 •
ws, Estabelecimento
\

•

AttexpErak-.2‘

Itsqu s:ente: SEITEC Planejament Agro Industials 8. C.
Local: São Paulo
•
Classe: 32
Artigos: Jornais, revistas e publicações em geral. Albuns./ Programas
radiofônicos. Peças teatrais e cinematográficas. a saber: — Almanaques; 5.1buns- impressos; anuários;
'calendários; catálogos impreesey

-

•

Requerente: Sei= — Pran4imentos
Agro Industriais S/C
Local: Eão Paulo
Classe 32 •
Artigos: Jornais, revistas e publicações em geral. álbuns; Programas
radiofônicos; Peças teatrais o cinematográficas; a saber: — álbuns impressos;' armários; calendários; catar
logos; crônicas impressas; designação
de filmes; designação de peças teatrais; discursos ...impressos; folhetos
impressos; folhinhas impressas; Wstbriaa imaressas; índices telefónicos;
jornais; livros; mnilsicas impressas;
orações Impressas; peças cirtematol
gráficas; Pbeas teatrais; poesias Impressas; programa sde circo: Programas 'de rádio; programa de televisão;,
programas impressos; prO~da impressa, asma; prospecto' Impressos
•
•

Tèrça-feira 23
,
escritos; prosas impressas; publicaimpressas;
revistas impressas;
- ções
romances impressos; roteiros impressos; , de filmes; roteiros imprepsos de
peças teatrais; iseripts"de cinemas;
liscripts" de teatro; "scripts".de televisão; sueltos hnPressõs.
N9 832.978
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nbar, blocos para escrever, brochnras Térmos depositados em 22 de novembro
Classe: 50
não impressa; cabogramas, papel
Arillos Prestação de 'serviços de
de 1967
para cabogramas, fademos escolares,
ema mecânica em geral
cadernetas em branco, cadernos para
O; 832.984
532.990
desenho, caixas de papelão, tapas de
papel para documentos, capas de paCL
pelão para - documentos, carteiras de
Lttd. Pras:,.1.elra
papel, carteiras de papelão, cartolina,
DOUTA.
cartões de identidade, cartões de viInd. 2raeilelra
sitas, cartões em branco, cartões m- Requerente: CCL — Concreto Centridices, cartuchos de Cartolina, Chapas
fugado Ltda.
de papelão para fina diversos, chaLocal: São Paulo
Requerente:
pas plattográficas, cheques Q-Refres-ko
em bran— la•
' Classe: 16 .
co, duplicatas, encadernações de padústria e Comércio
1-NDÚSTRIA BRASILEIRA
pel, encadernações .de papelão, en- Artigos; Areia, cimento e pedra-brita.
Local: São Paulo
•
velopes, envóIucros de papel, envolu- da. Concreto centrifugado para Tios de
:Classe: 41
er08 de papelão, 'etiquetas, faturas,
construções
Artigos: Balas, bombons, bolachas, bo.
Requerente: Química e Farmacêutica folhas de celulose, folhas de papel,
ilwelomen.
los, pudins, panetones, gomas 'de mag.
Nikkho do Brasil Ltda.
folhas de papelliq, folhas índices,
832.985
N.
Local: Guanabara
mar, pães e confeitos
guardanapos de papel, ingressos de
Classe 3
Classe: 43pape
lou
cartolina,
lenços
de
papel,
Artigos: Um produto, . farmacêutico livros comerciais em -branco, livros
Artigos: Refrigerantes
Indicado no tratamento das distúr- de cOntabilidade, lvros fiscais
CANFIEX
•
em
N. 832.991
Uasileira
bios do cérebro., esgotamento nervo- branco, livros -não impressos, malas
rad.
. so, inclusive epilepsia
.• '
de papelão,, maletas de papelão, mita-borrão, notas; fiscais, notas proN9 832.977
missórias, ornamentos de papei, pa4 Requerenie:, Canflex 9rtefatos de Borapel absorvente, papel almaço, papel
; O 'R ' R : E' S
. •
cha LÉU.
aluminizado,: papel • selofane, papel
Local: São Paulo
crepon, papel carta, papel celulose, •
Classe: 36
papel de linho, papel ..de seda, papel •
Artigos: Urges, botinas, Calçados, chu- Requerente: Torre — Iinpressora•
encerado, papel estanho, papel
&latria. e Comércio Ltda. giênico, papel impermeável; papel li- teitás, 'thinêlos, polainas, sandálias de
• nha d'água, papel para desenho, pá-.
Local: São Paulo
_
Cobro
e
borra4a,
sapatos
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe: 50
pel para embrulho * -papel para. - enRequerente: Indústria e Comércio de cadernação,
papei para escrever, papel
Artigos: Prestação de serviços de na. .
N.
832,986
'Solventes, Tintas e Vernizes Tempo para impressão,
papel* para qualquer
pressão em geral
.1
Ltda.
fim,papelão para qukequer fim, papeLocal: Guanabara
N".
832.992
•
linhá
-para
qualquer.
-fim,
passagens
Classe 1
de papel ou cartolina, pastas de car- •
Artigos: Alvaiades, alumens, benzina, tolhia,
promis.sóllas em branco, .pal
~entes, fixadores e dissolventes pe Ide radiogramas,
• MOEDA E FINANÇAS
recibos em-branquimicos, fluidos e glicerina para inco
*
recipientes
de
papel,
recipientes
. Ind.
. 13rasileira
dústria, impermeabilizantes e emande papelacf, rosetas de- papel, rolo de
tes químicos, redutores quimicos, -re- papel,
rotulo de. papal, sacoa de papel,
IND. BRASILEIRA
movedores quimicos, soda cáustica .e
talão de cabogramas, talão de ingresthinner
Requerente: Syro Lima Costa
sos,.
talão
de
passagem,
talão
de
pro-,,
_ • missória, talão 'de radiograma, talãd
Local: São Paulo
N9 832.978
*
rk.
,
Classe: 32
de recibos, talão de telegramas, tele- Requerente: Bar e. Lanches 'Abaete
Artigos: jornais, revistas, livros, afia.
gramas em branco, Aubos de cartão,
• Ltda.
naques, publicações impressas em oral
tubos de papel, tubos de papelão; tuLocal: -São Paulo -,
bettes de cartão, tubete:s' da .papel,, '
•
Classe: 41
N. 832.993
atubetee de papelão,vasoe de carto- Artigos:. Lanches.
pães, bolas, biscoitos,
lina, vasos de papelão.
INDÚSTRIA BRASILEIRA
roscas ,saúduiches, empadas, pastéis,
Classe 50
_ Es
Ramo de atividade: - Prestação de pizzas, churrascos, -croquetes, cochinhas,
fiy314.1fab
tortas e café
serviços gráficos o tipográficos
Requerente: Quhnica e Farmaceuttca
13rasileira
Nikkho do Brasil Ltda.
Na. 832.980-982
N. 832.987
Local: Guanabara
Classe 3
Artigos: Um produto farmacêutico,
Requerente: José Rojo Alonso
Indicado no tratamento dos distúr*Local: São Paulo
bios do cérebro, esgotamento nervoso, inclusive epilepsia
Classe: 32
N9 832.979
Artigos: jornais, revistas, livros, alma.
INDÚSTRIA BRASILEIRA
saques, publicações . impréssas em geral
• inip, EiRÁSILEIRA
N. 832.994
Requerente: Rhad:a
Indústri4
Quimicas e Ta,-t2is S.A.
RtP fúRGMIZAIILM.0:ç
Local: São Paulo
Requerente: Técnil-Técnica Industrial
Ltda.
Classe 22
N TRAC40
Local: São" Paulo
Artigos: Fios em geral
•
Classe 23
Classe: 11
Artigos: Tecidos em geral
iiirdãstria Brasileirai
Artigos: facas industriais para cortar e
Requerente: Adelina Arantes
viiicar
Local: São Paulo
Classe $8
Requerente: Minigraf — Editóra e Artigos: Vestidos, ternos; sobretudos,
Classe:
33 — Titulo
832.988
N.
manteaux, impermeáveis, calças,
Gráfica Ltda.
meias,
camisas,
cuecas,
combinações,
Local: Minas Gerais
N. 832/995
soutiens, blusas, peignoirs, pijamas,
1
Classe 32
IDEA-INSTITUTO DF.
chinelos, chapéus, luvas, graXataS,
Artigos: Album impressos, anuários, pullovers, roupões, maMots para baDINAMICA
calendários, catálogos, crónicas -im- nho; calções para esporte, meias
CEDRO DO LIBANO
pressas, discursos impressos, folhetos
'EMPRESARIAL
.APLICADA
Ind. Brasileira
N9 832.983
Impressos, folhinhas impressas, historias impressas, índices telefónicos, livros, músicas impressas, orações imRuiu-Crente: AÃodnistreclora de Servi• pressas, poesias impressas,' programas
ços de Assessoria S.A. Ltda.
Cerâmico Martino s. ã.
Impressos, propagandas impressas, if
Requerente: Adão Pereira dos Santos_
- Local: São -Paulo
propagandas escritas, grospectoa imLocal: São Paulo
, .1iptsia
Classe: 33 — Titulo
pressos, prosas impressas, publicações
Classe: 48
•
Impressas, romances impressos
N. 832.989
Artigos: artigos de,toucador e perfuma..
Classe 38
ria em geral: almíscar ,água de lavanArtigos: Agendas em branco, álbuns Requerente: Cerâmica ,Martini S.A.
Local: São- Paulo
em branco, argolas de papel ou pada, água de colónia, arminhoS, água
Tsm,
Classe ele
pelão, erros de papel ou papelão, bade rosas, égua de alfazema. batons cos.
Ind.
Bras il e irs.
iões d epapel para enfeitar, bibletes Artigos: Azulejos, cal,- cimento, caiméticos, cremes para a pele, para a
de ingresso, bilhetes de passagem, xas d'água, caixas de esgóto, cone- Requermte: Oficina Mecânica
1,1. pele, carolas, esmaltes para unhas. la•
bobinas de papel, blocos para anota- xões, fossas * ladrilhos. lasirilhos cut •
tnitada,
1 Ti" :Pós de arroz, loções após a barba(
ções, blocos para cálculo:, blccoe para rotos, mnsaicts, manilhas, tubos, .
e notadamente talcos
tijolos e telhas
Local. sac. Paus
correspondência, blocos para desse-

Y!(;,AN4ALJE)(

MINEIRÃO

-

ABAETÉ

n•••

I

GABALEX

DROP.

• •
ll_nigraí

TECN1L

.

Janeiro de 1968

DIÁRIO OFICIAL (Seção In

Tb'ça-felrs,

N. 833.001 .

•N. .832.496

• " D,IRICI "
Brasileira
s

GUAEULUDS
lra
Ind. 2raslei

,

No 833.2012

máquinas de corta galhos, máquinas
empilhadeiras, agrícolas, máquinas
podadeiras, máquinas pulverizadoras,
rodas do arado, tratores agrícolas,
rolos eit:sIerroadores, timões ao arados. moto-arados. • •n•nn•
n
No 833,005

Requerente: . Mobiliária Rinci Ltda, Requer
' ente: Urbanitadora Guarulhos
Ltda.
Local: São Paulo
.
O 13AUWPRIA^4
Classe: São Paulo
Classe: 40.
Ind.....wasjudra
Classe: 50
Artigoas Acolchoado pare'-móVeis, UrRequerente: PrOhahlt — Promoções
inários, berços, Cadeiras de mÓlas, ca- Artigos: Imóveis. Empreendimeatos e
Corretagens e Serviços 8/C.
deiras com rodas, cadeiras comuns, caConstruções
Local: São Paub
Requerente: èauncéla Autt. P6sto
deiras pára escritório, camas com 'mõClasse 50
Limitada
N. 833.002
les, camas comuns, camisenad, coldiões.
Artigos:
Proraoções
e corretagens de
•. ,
Local: São Pauli,
Eicrviços.
gonjuntos de móveis criadá-mudo. crisClasse 50
•
-tal& , dIvans, dormitórios guarda-cca
Artigos: Cor:sértos e lavagem de
N9 833.013 , •
veículos-•
andas, guarda-louças. guardásroapa e
poltronas
No 823.007
•
N. 832.997
InL2LURsIleira
NJARIA
E
IRE
A
"M
.
.1••n••40

•

afk.

-h "CASA DE
gIBA
ttiNDA
-"
,
OGDNI
DE"
RONDA.
-ty

?L.NTONIO
..

— Requerente: Douglas Dias
-

Locai: .São. .Paulo
Classe: 2 __ 46
titulo
N. .832.998: ..

" S.N.G. CAI?"

•

PRN:indica
Requerente: Prohabit
Corretagens e' Serviços- S.C.
LoCal: São Paulo -;
s
"Clalises• 33 — . .

14: 833.003

SA"°

Requerente: Hidráulica Basso
Classe 50
de hidráulica e
Requerente: iFavanderia e Recupera- Artigos: Serviços
Instalações.
• doraSante António Ltda.
Locai: 'Etão Paulo
/49• 333.014
•.
Clasia 33
N9 141.008
//

C

'Ind.

BIA

,..

Etegera.
i 1 e ira'
Requerente: Depósito de Tecidos '67" •
-.
Limitada
.
:-v• -F.IITREGADORA ATJE .• • Requerente: Incidettiá de - ErabfaaLocal: saci 43 atilo
'
gem e Papéis berreis Ltda.
Requerente: S. N. G. Car Automó.GRIA
Classe 23 '
'
' Lseolsa São Paulo
veie e Acessórios Ltda.
Artigos: Tecidos de algodão, tecidas
•
.
cie alpaca, tecidos, de carofs aparas
Classe' 38
'Locai: São Paulo
Requerente s: Entregadora Alegria LUIZ Artigos:
Caixas ddie papelão. cartoli- de tecidos, tecidos de casensira,
Classe 21
Local
São
Paulo
'
na, cartuchos de cartolina,, inalas de dos de Celulose, tecidos de cetim, tes
Artigos: Alavanca _de câmbio, amorteTítulo_
'Classe: 33
papelão, maletas- de -papelão, papel tidos de crepe, 'bebidos de cretone, te-.
redores, e velcukes aros para veicules,
Para embrulho.'. Pastas de cartolina, ciclos de gase, tecidos de gorgorão,'
N. 833.004 _
breques calotas, câmaras de ar para
Mios de papei, rótulo de papel, sacos tecidos de juta, tecidos de jersey, 11.
veie:tos carrecerias, carros - reboques,
de papei, tubi* de-DaPel, tubos de nhagem, tecidos de linho, tecidos de
direções de velCulos, eixos de veículos,
Papelão, tubetas• de' papel, vasos de malha, tecidos da aviou, tecidos de
" DIPRIN
dragas, engates de veiados, estrobos
cartolina. Prato& _de papellos copos ramy, tecidos de atida, a retalhos de
Ind
e
.
Brasileira
de papelão, Sakt11112108 de papel, eutecidos.
de veiculos, freios de veículos, rodas
para -lamas de veículos, Para-brigas e Requerente: DePrin — Distribuidora de velopes, fólissis de papel, papel
No 833.015
•maço,
-papa
carta.
guidões de„velcuke
Produtos Indusielais. Ltda.
833. 009
N. 832.999
•
Local: São Paulo • _
Artigos: Rolamentos, rolamentos ,• de
411Was.
bemotores,
•arietes
aros
de
máqalaaa,
it
MILHE
toneiras, bãs'ea de Máquinas,' bielas, bloIgSat
Ind. Brasileira cos.
para partes de Maga:noa; digamos,
Requerenie: Comercial de Sementes `
cabeçotes de máquinas esmeris- de . máe ferragens Milan Lida.
metanos,
foles
de
Maquis
Requerente:
Bar
e
Lanches
freses;.
Mariposa
Locai: São Paulo
Requerente: Chabe Artigos de Couros quinas.
,
Limitada
Classe. 43
nas, freios, gatilhos de Máquina/si mcS!
e Plásticos Ltda.
•
•
Local:
São
Paulo
•
rbu naturais,
las de máquinas, paratuSea de máqui
Artigos: Mudas ci.-3stos
Local: São-Paulo
Mudas de árvores naturais, bouqueta
-nas.petdmáqui,volaespr;
• Classe 41
Clame: 28 •
s
de
flórea
naturais,
coraes
de flôras
tu de maga ase
Arilgos: Lanches de: Aliche, mortaArtigos: Açucareiros, bacias, - baldes,
flórea naturais, germes para
dela, presunto, rors•bite, queijo, sala- naturais,
Ciaste
6
bules, bandeias; centro de mesa. ces- Artigos: Alavanca de câmbio, amorte- me, salsicha, paio, patês, chouriço, plantios, grão de sementeiras, grinalda de flôres - naturais, mudas de
tos. confeaerias, copos, cempoteiras, es- cedores de velculos, aros para veícu- - linguiça,' cepa, e churrascos.
miaisquer vegetais, plantas.em geral
palbaciores de água .garrafas, fruteiras, los,
breques, calotas sarearm de ar para
Na 833.010
em vasos, Semerit2s em geral para
• licoreiros, anantegueiras, lulas, Vasos e
plantio.
veículos, earrocerils, carros reboques e
lemas
suas partes Integrantes; direções de n
çv
•
833.916
"
Classe: 35 •
engatei de
aslleira
Ind.
• Artigos Argolas, bõlsas, peles de hti- veiculas; eixos de veiculos,de
veículos,
de estribos
I: ks
Jato, peles de castores, esteies, Mujas, veleukais.dragaS
maletas, mantas. palmilhas, peles em molas de veículos, para-brisa de velcus Requerente: Holanda Bar Ltda.
u.w At
bruto, sacolas,- ‘çalises e vasilhames los, para-choque de veículos, aara-laLocal: São Paulo
Mas de veículos, redes de Vèlcules
asiLeira
Ind.
Classe
41
N: 833.000
• Case: 21
Artigo: Lanches de: Alinhe, mortadela, presunto, roz-bite, queijo, sala833-.006
r
,
me, salsicha, alietio, salame. pais, Requerente: Hotel Rojas lotda.
óIria..
•
Patas, chouriço, linguiça e churrascos.
eira
Local: São Páulo
.
0 SOTRAn
N9 833.011 '
CrIP,W" 30
•
•
Serviços de hospedagem
Ind. . Brasileira .
Requerente: Alsir biagid,
Local: São Paulo
:
h, 833.017
s 751,1i0S DG. —
Classe: 8
nequerente: Sotrao Cernias-cio ... de
4srtigos:- Aerômetros, amperfinetros, Peças para Tratores\ em' Geral Ltda.
•
Ind. Brasileira
Locai - São Paulo
._
•
aparelhos de astronomia, aparelhos de
PELTZ:" :
Classe 7
,
medcina. aparelhos fotograficos, a pare
was
•
Adula-adues, ancinhos • einPI-lhosgefíicos.aprelc.mdiores.' Artigos:.
de
nlanSas,
'nadares
turancadares
aritonõmetroa, barômetros, cronsõmetros, arranca-ttwos, batedeiras agrícolas, Rsquerente: Setustaião Joaquim da Requerente: Pastelaria Peba Ltda..
e dinamómetros, fotômetros, hidrõmetros, bico
_
para rados, eivos d máquinas
.Sa.o Paulo
....- Lesai:
microscópios, miras de hem de tôda a agrícelas,,
eseasadeiras' rueá,anicas,
Lacal:
São
Paulo
•
Classe
41
.
..
espécie, mostradores, e relógios em lança-Chamas , agrícolas, máquinas
Classe 32
Mitos: Pastéis, crequetes, (81~
geral
adubadeiraes maquinas
%.
Artigos: Uma dupla vOcal e Musica!. . _
pizzas e MIO
- •

el

ile ira

l

nn•••n•n•
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lerça-feira Z,
N9 833.018

J.

IiIVOLY "4

Brasileira

Requerente: Divoly Bijouterlas Ltda.
. Local: São Paulo
Classe 13
Artigos: Abotoaduras de punho, águas
marinhas lapidadas, =distas lapidadas, ,alfinetes, de gravatas, anéis,
berloques de metal preciosos ou imitação, botões de colarinho, braceletes,
brilhantes, brincos, broches, chavei,ros, correntes, de meta/ preciosos ou
Imitação, pérolas naturais prendedores de gravatas, e pulseiras.
N9 833.019

N9 833.030

N9 833.025

ARCA
Industria
Brasileira

•

Janeiro de 1968 499
N9 833.034 -•

AUTENTICA
Ind. Brasileira

Requerente: Auténtica — Publicidade Ltda.
Local:. São Paulo
Classe: 50
Artigos: Atividade: propagandas e
publicidades em gerai
N9 833.031

Requerente: Arca — Investimentos
) 4
Local: São Paulo
,
Classe 50
Artigos: Investimentos imobiliários,
Incorporações por conta própria ou
NEGRO GATTO
Requerente: Malharia Mascote
alheia, administração de bens móveis
Ind. BrasSlzira
imóveis;
compra
e
venda
de
8. A.
e
vele; administração de consórcios sõ- Requerente: Negro Gaito Ltda. 1
Classe: 38
bre todos os aspectos; Serviços de
Artigos: Anáguas -- aventais —
Local: São Paulo
assessoria técnica administrativa e
blusas — blusões — botas -- cache.
Classe:
10
financiamentos
cola — calças — calcinhas — cami.
CAÇULA
Artigos: Ouro empregado em odor, setas
Classe:
25
ce— camisolas —
tologia
Inddebtraa Brasileira Artigos:
roulas — combinações — echarpee
apólices — b(als
Classe:
13
cartas geográficas — cartazes — Artigos: Abotoaduras de punho - — lenços — cuecas — meias — mal' Requerente: Cláudio Gotardo —
cartões postais — clichés — cópias alfinetes
,, Rota — soutiens e vestidos
para gravatas — anéis —
Local: São Paulo
fotográficas — cópias ' hellográficas alianças —
balangandans
—
berloNo 833.035
;Aplicação: Refrigerantes de tõds esdecalcomanias — desenhos — di- ques — braceletes — brilhantes —
pécie
distintivos — brincos broches — chaveiros -•
plomas — displays
Clame 43 flámulas — estampas — estátuas —
M
correntes — diamantes — esmeraldas
letreiros (exceto quan- medalhas — opalas — pérolas natuN9 833.020
estatuetas
do aparelhos) — mapas --maquet,es rais ou cultivadas — pulseiras — e
— painéis — plantas para residen- prendedores de gravatas — rubis
MIRIM
, olas e edifficios) plantas de obras — safiras
turmalinas e turquezaa
'projetos desenhados — prospectos
NO 833.032 - --taboletas e vistas pai..
• Inddstria Brasileira desenhados —sagisticas
N9 833.028
Requerente: Waldomiro Amendola
Local: São Paulo
Classe 41
Aplicação: Balas de Vida espécie.
tilerrAggaBileira
No 833.021
'1111X/STRIA BRASIL:MU
1C
Requerente: Sotape Acessórios Ele- - Requerente: Companhia Eletro Li-Requerente: Malharia Mascotf
irónicos Ltda.
AMORECO
nhas Paulista— CELPA
in
S. A.
Localidade: São Pilo
Local:
São
Paulo
Local: São Paulo
Rádios receptores e radioGQ
Indd st ria Brasileira Artigos:tonos
èom fitas anoras
Classe . 8
.,
Classe: 38
Artigos;
Amplificadores
—
apareArtigos:
Anáguas
—
aventais
Classe: 8
lhos de alta tensão — aparelhos de blusas —. blusões — botas — caches
Requerente: Edgard Schraldt
N9 833.027
medição — baterias calibradores cola — calças — calçinhas
Local: sito Paulo
cand-Classe 41
.
— campainhas — chaves elétricas — setas
camisolas — casacos sechaves automáticas — chaves mag- roulas —
Aplicação: Sorvetes de toda
—
echarpes —
RACLA
néticas — condensadotas *— equipa- lenços —combinações.
cuecas — meias — mias
N9 833.023
Ind. Brasileira mentos
de aparelhos elétricos
es— soutiens e vestidos
tabilizadores exustores — fusíveis
No 833.038
Requerente; Reda Engenharia Ltda. — chaves de fusíveis — Indicadores de
PATILI5TA
Localidade: São Paulo
aparelhos elétricos — interruptores
Serviços: Prestação de serviços de isbladores — fitas isolantes — fios
—lanternas elétricas — maçaricos —
engenharia
Inddstria Brasileira
medidores de fdrça — moldes de tilda
á Classe: 50
a espécie — painéis de aparelhos
Requerente: Waldemar Carlos de
No 833.028 elétricos — para-raios — pilhas —
Andrade
pinga
projetores de luz — propulLocal: São Paulo
sores
—
quadros de eletricidade —
Classe 41
IGMOTOR
queimadores elétricos — reatores _MO tem
4plicaçÃo: 'Sorvetes de toda espécie
rua. masileira,
registradores de tensão — registros
(1
—
residencial;
—
retificadores
—
seNe 83:.I.023
Requerente: /gmotor Equipamentos reias de alarma — sinalizadores —
't
Requerente:
Malharia
Mascote.
Atitcraiotivos Ltda.
sirenes — sistemas de alarme —
S. A.
Localidade: São Paulo
soldadores elétricos — soquetes —
Local:
São Paulo
Ignição
para
auttureSvels
suportes
de
aparelhos
elétricos
—
toArtigos:
Inddetria
Brasileira
madas — válvulas elétricas — vibraClasse:
38 •
sem
platinado
dores e ventiladores
Artigos: Anáguas — aventais —
Classe: 8
blusas — blusões — botas — cache*,.,,
Requerente: Cioloni; Pedorzi & Cia.
N9.8363-3
N9 833.021 —
cola — calças — calcinhas — caml- .
Local: São Paulo
sete; — camisolas — casacos — ce•
Classe 43
roulas — combinações — echarpes
Aplicação: Refrigerantes de tolda
meias — malta
lenços -- cuecas
Local: São Paulo
— soutiens e vestidos
espécie.
No 833.037
N9 823.024
"Ws

Ações

11111M•••n•n•=en

•

•

••n••

e

ta. CM

ARC .A...INVESTIMENT0à
iMOBILLRIOS

Rnsorente: 'Corrente da FeliciRequerente: Arca — Investimentos Requerente: Comprefer C.nnércio- dade" — Sociedade Administradora
de Bens Em Consórcio Ltda.
Imobillários_Ltda.
, de Perros Ltda.
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Localidade: São Paulo
Classe: 33
;Artigos: Óxido de Zinco
Classe 33
Gênero de Negócios: Insígnia.
Classe: 1
'ítulo

Requerente: Malharia Mascote
Local: São Paulo
Classe: 38

3
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Artigos: Anáguas - aventais - ra qualquer fim - copos as papelão
blums - blusões - botas - cache- papei para impressão - papelão sia...,
e ratos papelão
sois - calças - calçinhas - camisetas - camisolas - casacos - ces
N9 833.044
combinações - echarpes
roulas
males
lenços - cuecas - meias
- soutiens e vestidos
inpwbE NOVA :s11' 833.038

NO 833.058

3419 83344!

Oltoteroa srezeZt

....1n••nn•n

ua. Brasileira

St.

°AO GATO DE BOTAS

Requerente: Angelina Ginotti
Local: São Paulo
Classes: 1 a 50
Gênero de Negócios: Titulo
NO 833.039

"CASTELO "
Ind. -amsileire,
Requerente: Depósito Cattelo
talais Para Construções Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50 Artigos: Comércio e Vendas de
Materiais Para Construções

N9 833.040 -

Requerente: . Serralheria Artística
Plõr de Nova York Ltda.
Local: São sPaulo
.
Classe: 18 Artigos: Portas - portões - Vis
Cós - prateleiras - argila preparada para. construções -- calhas se
telhados - cimento comun - cal
para construções - esquadrias - estuque - grades -- estoques - logra
- lambris - manilhas mosaicos
- parquete; - pisos - telhas e
tojolos
No 833.045

ENDIVIGEK "
Ind. Brasileira
IF

, Requerente: Endimex Importadora

e Exportadora Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 8
"PRIMAVERA"
•Artigos: Acendedores - acumula. Ind. Brasgeira dora*
- aparelhos de ar refrigerado
aparelhos de refrigeração - baterias
gtequerente: Auto Pasto Primavera - batedeiras - chuveiros 'elétricos
- liquidificadores - mostradores Ltda.
geladeiras - ventiladores - radieis
Classe: 50
5
Artigos: Consertos e Lavagens de - sorveteiras - televisões - tocaff.
discos - tomadas - torneiras auto
Veículos
máticas - máquinas de lavar rOapit
de lavar legumes
•
N9 833.041
N9 833.048

ludistria 14%81191ra

•
Requerente: Dur;a1 Orai as irmãos'
Local: São Paulo
•
Aplicação: Doces de tilda a espécies
•
.
Classe: 41
1\19 833.054

111=2111.1 INISTLEIRa

Requerente: Coligados - Serviços
„Técnicos Especializados SIC.
Local: ( São Paulo
Ciaste: 32
Artigos Almanaques - agendas boletins - boletinis impressos - folhetos - jornais -,-- livros - Mas
cinematográficas - Pega tear-Ws Programas de televisão - programas
radiofônicos - suplementos juvenis
- Ilustrados e revistas
149 833.049

Requerente: Gadkon Acessórios
- Para Indústrias Ltda.
Classe: 39
Artigos: Argolas • - aros -- anéis
- assentos - bocais - bõlsas cabos - cintaras de ar - chicotes
- chupetas
chuveirinhos - desentupideiras - estradas - encostos
- maçanetas - pnerunaticos - soltos - tijolos - toalha' - mantaguelras
149 833.050

• .
• "CONDOMINI0 =DD
- 71010 PONTEIO
.

Ind.

"MÔSCA BRANCA";
4•

Requerente: Marassoré Roberto
Moregola
Local: São Paulo
Classes: 21 - 25 - 33 - 38 - 49
•jtulo
NO 833.057

ICS_°
aelieira

A MONOGRAMA

0,

•Requerente: Edittra Edrel Ltda.
Local: São Paulo
Ind.Bresileira"
Classe: 32
Almanaques - agendas - boletim
boletins impressos -s- folhetos - jor- Requerente: *A Monograma" Ltda.
Local: São Paul0
nais - livros - peças cinematográficas - peças teatrais - programas
Classe: .38
de televisão - suplementos Juventa- Artigos: Abrigos quando vestuários
e ilustrados - programas radlotani- - agasalhos - alvas anáguas ooa e revistas
aventais - baby-doll -- barretes -

batas - batinas - bermudas -- calções inclusive Dera esporte - camisas inclusive para esporte - cami-

10 833.052

'O

Gráfica Sagitário
Requerente:
Ltda.
Local:' São Paulo
Classe: 38
Adigos: Agendas em branco bung em branco - bobinas de papel
- blocos para desenhos - blocos
- brochuras não impressas - caixas
para escrever - cadernos escolares
de papelão - 'cartões de visitas envelopes-. fõlhas de celulose - bilhas de papel - fõlhas de papelão
Inata-borrão - papel almaço - papeaste, - Papel Para escrever papel para impressão - papelão pa-

Requerente: Marassoré Roberto
Moregola
Local: aio Paulo
Classes: 21 -- 25 -- 33 - 38 - 48
Insaszda , Comercial,
NO 833.058 I

ESCl/DER IA

Requerente: Can! Chapchap.
Local: São Paulo
Classe: 33 - Titulo
149 833.051

News - Im6Requerente: Mal
de *lens 1•1C
vela e r
Local:
São
Paulo
Ind. Brasileira.
Sinal
Classe: 23
No 833.047
.s.
Requerente: - Calçados Quintino
•
Ltda.
Local: São Paulo
• Classe: 36
Magos: Calçados
N9 833.043 -s

'InIMAWARIeja

Requerente: Ti pografia Joar Ltdas
Local: São Paulo
Classe: 38
Aplicação: Papéis e seus artefatos
N9 833.055

GADKON i "
Ind. -Brasleira.

AdlargáNflUrfl't
Requerente: Lumiraraa Propaganda
e Serviços Lula.
-0 •
Classe: 32 •
Artigos: Almanaques - agendas boletinS - boletins impressos - toIhetos - jornais - Raros - peças
cirismatográficas - peças teatrais programas de televisão - suplementostrjuvenls e ilustrados - programas
tr ' radiofónicos e revistas
149 833.042

'3 0 A a..
Ind 'uatrla .Brasil

ALÔ PARI
IND. BRASILEIRA
•

.Requerente: . Depósito de Bebidas
Alô Pari Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 42 Requerente: Ribeiro Ponsecri & Artigos: N112105 -- licores -- aguar
Cla. Ltda. dentes - conhaques - vsrmuta Local: alo Paulo
gto - rum - ulsque - quinadas Classe: 42 -- Sinal
gamados - tornei - biter e sudka

sas-de-Mn% - camisas-pagão - camisetas - camisolas
cara/solões
- blusas - blusões -- boinas - boleros - bonés - burzeguins botas - botinas - cacho-colacahe-nei - calçados - calças
calçinhas
gandolas - gõrros guarda-pó --- gravatas - hábitos japonas - jaquetas - jaquetões
canos de botas (perneiras) - capacetes - capas - capotes - carapuças - cartolas - casacos - casacas
- casquetes - casulas - ceroulas
abales - chapéus - chinelar chuteiras --, cintos - cintas furões - clergy-man - colaria/Me
- colêtes - combinacões - corpinhos - cuecas - cueiros - sulistas
- dólmans
dominós - echarass
- espartilhos - estolas - fentsses
-• fardamentos - fardas - rrs'ilas

-

_
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149 833.002
apflmonas -- regalos -- remara --..
robes de chambre - roupas brancas
de uso pessoal -.- roupas de baio nPLANEL"
roupas feitas - lenços - libré& bgas - !ingerias - luvas - roupas
profissionais - maiôs - mandriões
.-- manipulas . - mantas de uso pes- Requerente: Planei Ltda.
soal - mantas - mantilhas us3adora e Executiva
trai] tos - .. ar..as - martinhas Localidade: Sag Paulo
confecções
medeMeias - meias
de Atividade: Planejares.)adores - paliar (ponchos leves) - to,Género
Proj etos, 'organizações, coxasteu-'
>alatoas -lantufas - paramentas
ções e comissões
,-- penboares ,.. pelerinas - peles
Classe: 50
do vestuário - perneiras .....
N9
833.063 •
gas -- pijamas -- peitilhos tos - polainas - panelas - pule.prerts a punhos - soutiens - suéWs - sungas - suspensórios - tailleurs, talabartes - tiaras - topas --toucas - túnicas - tu.banies - uniformes - roupas para es- salas - sa.ndaPorteroupões
INI7Inf,77
Riu - sapatas --, sObrepelizes M1
aolidéus - shorta - chuteiras ideara - aventais - sotainas vestidos - véus
Requerente: ITO - Indústria alcVi8Call
alina:a Rodoviária Ltda.
N9-833;058
Localidade: Silo Paulo
Artigos: Truks, {aboques e curvetas com freios a ar, para camitham
pesados
Classe: 21
N9 833.064

.- fraques •;.;- galochas -- quépis -

Cl IRMINe, g.

,
Clame: 36
lArtigos: artigos cie Ir -atoado • mapas feitas em geral: agasal.tas, blusas, calças, casacos, capas, chales,
, chapéus, caaaeos de pele, gravatas,
! jogas de tangeria, luvas, lenços, meias,
ipenhoar, pulaver, qulmonos, robe de
, enamble, salas, Idiotas, estolas, talar, .
vestidas.
N9 833.068

O CORCUNDINHA
Ind. Brasileira

N9 833.012

LAVAJA -.LAVAGEM,
E LUBRIPICAQX0
DE LUTOS.

Requerente: Victório Vexa Verza
-Local: São Paulo .•
Classe 49
Artigos: bilhetes de loteria,
N9 -833.069

• BRAGANCA
Ind. Brasileira:

-

Requerente: Omitido Olaquirao.
Local: São Paulo
Classes: 33 e 50 - Titulo
N9 833:073
PANCILLBTA"

•

CONSPAG
Innstria-Brasileirs

Ca, ...ir.) l:3 'e
....1••••••n•

2

Brasileira

Requerente: Rádio Lsmissora Anchieta
Ltda.
•
Local: Saa Paula
Classe: 32
Artigos: - Programas radiofônico/ g e
programas de Televisão
N9 833.074

Requerente: R ecautchutagem
"
3;ra
tgat:STM2Hfri
de Pneus Bragança Ltda.
Local: SãoPaulo
Classe: -39
• Artigos: pneus.
Requerente: Saciedade Comeras' MaN9 833.070
rlene Pinclietti Ltda.Local: São Paulo
Classe: 50 - Turismo
Artigos: Barras para esporte, baeast
para quaisquer jogos, caneleiras para
S, JULIXO
worta, emadeiras para esporte, corua. •Brasileira'
iceiras para esporte, flechas ParaiÁ•
porte, bolas de futebol, futebol de mesa, joalheiras para ~hes, rédea
•
jogos, tornozelelras, vagonetes de
Requerente: Panificadora e Confei- para
esporte, protetores para uso esporte.
taria S. JuliãO Ltda.
Local: São Paulo
N9 833.075
Classe .' 41
Artigos: substancias alimentícias panificadas, notadamertte: "pães, biscoieuãommo
tos, bolachas, bóias; breas, doces e
confeitos.Ind. Brasileira
- N9 833.071
Nf

Requerente: Comercial e Construtora Conspag Ltda.
Classe: 16
Requerente: Monteiro Si Petrellis Artigos: Argamassas;
- areia blocos de cimento - cal - chapasLocal:rtt Paulo'
isolantes - caibras - caixas d'agua
ArtSgos: Bibl.:14355e: d.? loteria -..janelas - estruturas metéla az
para contsruccees - ladrilhos N;--838.059
massas para revestimentos de paredei - Papel Paia torrar casa - Pi
-so tijlos-teha portsRequerente: nomer Indústria e
'I.
" 'MINI :1%NX
tanques de cimento - vitrês - vimérclo de Roupas Ltda.
gamentos e venezianas -- tintas .paMINI
--ALFA.
Local: SM Paulo
-,Ind,Brasileira'
ra construções 11£10 Incluidaa em ouClasse: 36
•nd,.
Brasileira
Artigos:
Anáguas, aventais, blue*
tras
classes
blusões, botas. cache-cols, calças, caiRequerente: Pedro D'Amico
N9 833.065
cia.has, camisetas, camisolas, casaco,
Local: São Paulo
•
ceroulas, combinações, echarpea, lera.
Classe: 11
Requerente- Metalúrgica Alia á. A. spe, cuecas, meias, maillots, soutiens,
Artigos: Tanques de metal
•
e vestidos.
- Comercial, Industrial e Importadons.
• N9 833.076
Ni 833.060
'cal: São Paulo •
Classe: 8
Artigo: fogões, registros para gás, forHOLEO"
nos elétricos ou não, estufas de fo- Ind.- Brasileira
" C A s' D I M A
gões, -relógios, termostatos: torradei- •
raa, assadeiras giratórias para carnes, Requerente: Cleo-Cortinas e Daca
'd .Brasileira
Interruptores, liuntedas, válvulas, torrações Ltda.
A9á
Industrio. brasileira neiras, queimadores, mostradores,
Requerente: Bar, Lanches e ResLocal: São Paulo
acendedores,
aparelhos
de
rádio
e
tetaurante aCadima" Ltda.
Classe: 34
levisão, chuveiros elétricos bu a gás,
Local: SM Paulo
. Capachos, cortinas, cortina.
autoclaves, refrigeradorea e aquacedo- Artigos:
doe para chão, esteiras para chila
res •
Classe: 41
Souza ls Vinci 1
estores para janelas. estrados para
Artigos: Chocolates
doem - Requerente: Abreu,
Classe
15:
chão,
linóleos
mosquiteiros Para
Ltda.
confeitos - sanduíches - presuntos
Artigos: de Porcelana, faiança, louça, ma oleados, panos para assoalhasCam
de
Local:
São
Paulo
- queijos -.salame - salsichas, barro a saber: - aparelhos para chã, Pa redes. Passadeiras, persianas, mómortadelas -- chouriços - azeitonas Artigos: _Revistacafé e água, bacias sanitárias, bebeveis,
sanefas
e
tapetes.
Classe: 32
- churrascos - coalhadas - feidouros,"Bideta" cadinhos,- . chapas,
N9 333.077
joada - leite - café - laticmios
cubos, filtros, frascos,
i banheiros, lava- k t
N9 833.066
tórios,
pias,
panelas,
placas,
redpiens
iree
Peix
d
as
lúci
linguiça
te/4 uninóis. • vasilhames e vasos;
Paradas - manteiga - massas. ali"FLORENOIO"
19;
mentícias - batatas fritas - ova"
Classe` 28:
O p NOEL
Ind. Brasileira
_guantes - ovos cozidos - ovos- fria
Artigos:
de
material
piá/dica
saber:
'
Brasileira
tos - arroz - talião - hortaliças
- puxadores, bandejas, maçanetas,
•
- sopas
recipientes, vasilhas, vasas, tintas,
vernizes, massas, dobradiças, fechos, Requerente: Carimbos Piore:ido Ltd4,1
N9 833.061."------ Requerente: Vito Ricota Vemueol capas
para móveis, cestos, chapas e
Local: São Paulo
Local: $ão Paulo
•
correias:
Classe: 17
Classe: 49
•
Classe: 40
n ELOR2A
Artigos: bilhetes de loteria. Artigos: móveis para cozinha, escri- ••nn•„.- Artigos: Carimbos.
N9 833.078
Ind. Brasileira
tório e para quarto de banho a sa'I
5
N9 833.087
9•
ber: - armários, balcões sob forma
'9
Nom.
de
móveis,
baJeos,
banquetes.
0.1 boa, caixas sob forma de móveis, ca- J ATENEU OUho
ALDOIZATEK
!t.
Requerente: Transportadora Worm
Ind. Brasileira - mas, consolos, discotecaa dormitórios,
VERDE"). qr
Ltda.
guarda roupas, mesas, penteadeiras,
Localidade: San Paulo .
prateleiras; putas.' sofás, Reqaerente: Ateneu Ouro Verde UM,
Artigos: Trammorte rodoviário de Requerente: Manufatura de Roupas poltronas,
sopeiras a vitrines sob forma de
Local: Silo Paulo
Aldolzatex Ltda.
carga
•móveis.
Classe: 33 1— Titulo
Local: Sáo Paulo
Classe 50
•

ttnAsta brasileira de
bebidas eahmentos

u ki

•

Janeiro de 1968
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140 as.oiss

249 833.018

"TERESINAa
Ind. Brasileira

249 833.091

N°833500

"PIAUI"
Ind. Brasileira ,-

PIAN

Ind. Brasileira,

Requerente: Granja ?ma 2Adik
Local: a. Puno
Requerente: Indústria e Comércio de
Clame 19
Requerente: Padaria e Confeitaria Artigos: Animais
Calçados Tere.sina Ltda.
vivos, aves, ovos em
Piauí Ltda.
Local: São Paulo
geral, ovos de bicho da aède,
• Local: O. Paulo
Classe: 36
Classe 41
N°833.008
Artigos: Calçados.
Artigos: Pão e Bolos
N9 833.084
NO 833.091

"PONTEIO"
Ind, Brasileira
Rocicco Indústria e CoRequeernte: Angelina Ginotti • Requerente:
mércio de Artefatos de Borrachas
Local: São Paulo
Ltda.
Classe: 36
Local: São Paulo
: Anáguas, aventais, blusas,
Classe: 38
blusões, botas, cache-aois, calças, calArtigos: Sandallas.
e/Mas, camisetas, camisolas, casacos,
NO 883.085 .ceroulas, combinações, echarpes, longos, cuécas, meias, maillots, soutiens
e vestidos.
Classe: 49
BAR E CAFÉ AMI, Artigos: Armas • de brinquedo, aviões
GOS DA MOOCA •
da brinquedos, automóveis de crianbalanços, barras de crianças, bar
os, jogos de bilhar, bolinhas de
gude, bonecas, bolas para quaisquer Requerente: Galiano Silvestre de
Almeida
Mos, caixinha de =laica, quando
Local: S. Paulo
•twinquedo, carrinhos para. crianças,
Classe 41
ocinhas, chocalhos, dados, jogos
Título
damas, espingardas de brinquedo,
r
gangorras, revólver de brinquedo
N9 833.086
e soldadinhos

APAPER"

h

Ind. Brasileira

4 ASFALTADORA E
13IPEBNEABILIZADO
Pá PTANALTO"

• -

N9 833.099

Requerente: Panificadora 22 de Julho Ltda.
Local: S. Paulo
•
Classe 41
Artigos: Pão

AUDITORIA PAULIS
CONTABILI=

Asfaltadora e ImparRêquerente: Papar Indústria e Co- Requerente:
meabilizadora "Planalto" Ltda.
mércio de Papéis Ltda.
Local: S. Paulo
Requerente: Auditoria Paulista
Local: São Paulo
Classe 83
Contabilidade S/C.
5
Titulo
Classe: 38
Local: S. • Paulo
Mágoa: Agendas em branco, álbuns
833,087
N9
Classe 33
em branco, blócos de desenhar, bobiTitulo
nas de papel blocos para escrever,
brochuras não impressas, cadernos esN9
833.094
"BRIMAIr •
colares, caixas de papelão, cartões de
Ind. Brasileira
*nas, envelopes, fedhas de celulosk folhas de papel, folhas de papelão,
" A VOZ DE
rliata-borrão, papel almaço, papel paCHIETA NO MUNDO
rk carta, papel de sêda, papel para
DO
SOM "
pel para impressão, pape- Requerente: Brimar Comércio e Reescrever,lãoPapara
qualquer fins.
presentações Ltda.
Requerente:
Geraldo Bueno de VasLocal: S. Paulo
N9 833.081
c,oncellos
S. Paulo
Classe 50
•
Artigos: Comércio e Representações
Classe
32
de Produtos Alimentícios em Geral
Frase
Ir-Bra;ileira
•
. ±.11°;E
N9 833.088
If° 833.095
ri

AN

Floquerente: Confecções El-Ber Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Anáguas , aventais, blusas,
botas, cache-cols, calças, calAraireit
t

cinhas, camisetas, camisolas. emacitas, ceroulas, combinações. echarpes,

• lampa,

40

-

"4

s. 2

•

Z_

9(

•

ot:

j:

cuécas,. melas, maillots,
tiena e vestidos.
N° 833.082

_._"0.A.P."

.

Wagi1811nb

IiL"COCAIO"'
Braeilelra
Requerente: Café Cocai° Ltda.
Local: O. Paulo
Classe 41
•,Artigos: Café
N9 833.089 .

!9
"DO BARULHO"
Ind. Brasileira

'Ind!)Rnrasileira

Requerente: Progal — hatiOstria e •
Comércio de Plásticos Ltda.
Local: S. Paulo
Requerentes Agência Copiadora BanClasse 28
•
deirante !tola.
Artigos: Chapas de' matéria plástiLocal: e. Paulo
ca para impressão, colheres de ma• Classe 25
Artigos: Cartas geográficas, cópias téria plástica, compostos impermeáfotográficas, cópias fotostáticas, có- veis vegetais para tecidos, esponjas, .
pias hellográfIcas e Fotocópias gomas não incluidas em outras classes, películas virgens de celulóide,
• N°833.092
preparados a base de cara para solas,
resinas de asbestos ou pinho preparada, solas, torneiras de plástico,
cartões termoplásticos (de identi"22 DE JULHO'
dade
Ind. Brasileira.

N9 833.093

N9 833.080

•

"BANDEIRANTE".
Ind. Brasileira

ALECRIM
• Ind. Brasileira
,.. Requerente: Frigorifico Alecrim

Ltda.
'Local: S. Paulo
Classe 41
Artigos: Carnes frescas, Moa, e em
conservas, fígado, linguiça, língua,
miúdos de animais, frios, peixes frescos e em conserva, presunto, salamer.
salsicha, sardinhas
•
N9 833.100

PRoLUTOS SÃO PAULO
Ineu st ria Brasileira
Requerente: .T. A. &inches
Local: S. Paulo
Classe 43
Aplicação: Refrigerantes em geral
N9 833,101

et

ÉUBRIPAC
11

.."!4_1eir a

Sn=

Requerente: "EximpOrt" — Planejamento de Lubrificação Industrial.
Ltda.
- Local: S. Paulo
•
Requerente: 'Biegfried Sauiás • '
Classe 6
Local: S. Paulo Artigos: Lubrificadores partes • de
máquinas, lubrificadores para fins
classe EO
para lubrifica- .
Artigos: Como marca de serviço, ra- Industriais, e pistolas
são
mo de Importação e exportação de
mercadorias em geral, por conta próN9 1333.103
pria e como comissária
NO 833.6

1iequerente: C. A. P. Comércio de Requerente: Super Mercados "Do
• tn
41.0 e Ferro Ltda.
Barulho" Ltda.
MENINIO
local: São Paulo
te, Ms'
Local: El. Paulo
Ind. Brasileira
Classe: 5
Classe 41
f uedo adesivos metálicos; al- aCtigOS: Aveia, açúcar, azeite, azeide metal, me- tonas, palmito, ervilhas, cebola, alhos,
al
em barras, bronze, cobre, chuta- cominho, arroz, feijão, extrato de to- Requerente: Fernando Alencar Pinto S. A. Importação e Exportação
, ferro, metais,fulididas, Ilusa, mau• Local: S. Paulo
anão, colas metálicas, ligas Metall- mate. farinhas de trigo, favas alimentícias,
féculas
alimentícias,
fuClasse 8
sOldas atetillicae,•niquel, platinas,
alimentícias, e legumes Artigos: Ventiladores, exaustores e
$e inetWea eacatie de metal • bá, massas em
iam:fervas
aspiradores de az
sinem •

NOVÕ PROGRAMA
kja.tetna t ic a' moderna
Requerente: • "IBEP" -,, Instituto
Brasileiro de Edições •Pedagógigas
•Ltda.
Local: s. Paulo
Classe 32
Artigos: Livros, almanaques, anuário., catálogos, folhetos impreseos,

• lora" migas Impressas

Térça-feira
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a33.103

Janeiro dl

• Classe 25
Artigos: Livras, almanaques, anuam" .calatiogos, /Mintas impressos, Artigos: Determos, displays, cartazes,

jornais e 1-avistas .unpressus
• I9 533

I M8 5r3
Ima

N 9 gr3.117

niaquetes, modelos 'Para ser em copiarias, mapas, InGai.ruá,rtosr- axtasucos,
11 sTinE.4.8v
painéla, eautrapas, figuras, • gravuras,
imagens, foiça:lanas, paisagens, pinumas arustacas; plantas tle oba%
Ind.
me,pwwerramilmeee.....mo ,••••nn••nn••11....mw•••n•• •
projetos desealudos, • prospectos
'j
-fotografias, ou ,tiesenhosa e -suportes
s:
artisticos, para vitrinas
Reque:cnte; • Siar Meaadaa
ra
aaa
Lev Lain
:
833.1lõ
•• •
Saa Pasia'a
Can asa 41
DRMUN Artigos: subsaricias aainentaiaa
—
. •
Inda 13:rz.sileira
9 E.33.118

Brasileira

_

• •
,.
Requerente: Mar:masa Roberto Merca(as
Uca]: S. Paulo
.. .
Clame 38
•
Arti gos: Abrigos quando vestuários sa

N

•Requereatez. Comércio de Jóias e
•
Relógios laryatan Ltda.
-Local: São Paulo
Classe' 8 .
.
•Artigo?: Relógios

•

agasalhos - alvas - anáguas ` INDUsTRIA BRA3DZIILl . •
-....... aventais - baby-doll — barretes •
mu
a
batas - batinas - bermudas - cal- ,a •
rti
ções - inclusive para esporte -:
••.
camisai inclusive para esporte -- Requerente,; allEP - Instituto lira-Requerente: José Ayrlla gi Ealhot
, camisas de tõrça - camisas-pagão again), de Eatiçana Pedagógicas Ltda.
Ltda.
ãsráraiu.
. • •,a: •
\ -- camisetas - camisolas = carril_
Local: São Paulo .
,
Local: Saci Paulo
boi.
a.
.
blusas
blusões
solões .Classe 9 •Classa
nas -a boleros - borke - barus- Artigos: livros,
José Roberto Matiza Artigos: bandolins, balaios, baterias,
atinás. Requerente:Maxizano
guias - batas - botinas -s, cacho- rios, catálogos, alinanaques,
batuta.% berimbaus, bongós, 'Miran
folhetos hnpressosa
cola -. caehe-nez - calçado§ - cal. Local: São Paulo
de masica, castanholas, ravaquibbos,
. jornais e teia:usa impressas
va - calcbehas . - gandolas - gorClasse 21
chocalhos, clarinetes, clarins, rdas
ros - guarda-pó - gravatas - - haTitulo de Estabelecimento
para instrumentos musicais, &bicas,
latos - japonas - jaquetas?- jaflautas, gaitas, gongos, guitarrtap.
las 833.112
quetões - canos de botas (peruaima mancas, ó rgãos. Pa_
tulefraa4Pl
aa•
, ras) --- capacetes - capas - canelas, pianos, pistões pratos,
cueVOVO PrWGRAIIA
potes - carapuças - cartolas - ascas,
rehevties,
,
realejos,
suraina;
casacas
casquetes
aasacai POLIVEDA
107
tambores, tamborins, tantãs, "fromN9 1:30 ,3SOCin
tos est
, ' !atlas - ceroulas - eludes - citaInd. Brasileira banes, turunas, violas, 'doia" • 'doa
'
.•
' péus - chinelos - chuteiras liolinos e violoncelos cintas - cintos - eintmlies ._.- der- Requeroate: IBEP
InstitutoEiragy-man - colarinhos - coletes - aleiro de Edições Pedagógicas Ltda. Requerente: fead r Nunes de AleiClasse 13
combinações - corpinhos • - macas
Local: 8k.! Paulo
Artigos: adarnos para enfeitar bluda 8; cia. Ltda.
- ctialros - calotas - dolraans sas e vestidos, alfinetes comuns,.
Local: São Paulo
Classe 32
dominós - chupes - espartilhos agulhas, barbatanas, abotoaduras de'
Classe 8
estolas - fantasias - fardamentos - Artigos: livros, almanaques, anuápunho, águas marinhas lapidadas,
Artigos: Máquinas de soldar
fardas; - fraldas --, fraques - galo- rios, catákaas, folhetos impressos,
alfineta-a
para gravatas, anéis; alian--jornais e revistas impressas
chas '- quépis - mamonas - reNO 833.113
ças,
Manterias,
balangandens, berlogalos - renards - TOM de cham•a
a'
tat 433.108 .
ques,' braceletes, brilhantes, batuco;
roupas
bulida
"de
uso
pesa.
bre_i broches; 'coitas, chaveiros, cortantes, .
roupas
• RRPREN01,
soa -- roupas de baixo -a- ligas
diamanaeir lapidados, -esmeraldas ias aa
feitas - lanças -' librés aInd.
Brasileira
.3 1.
patadas/. medalhas, opeas, peroras
'11
,•.
lingéries -- lavai - roupas profira/
•
tatuada ou • cultivadas, 'aulseiras,
tdonais - maillots' - ~diabasrtequerente: Refrenta andilstrisa: e prendeddrea
gravata, • rubis
Indlit trie bra
manipulas •- mantas :de uso pessoal
Comércio de Refrescos Ltda.
dados; saftras 'e turmalinas lapa
•
- manteria: a- ~Ilhas - mantos •-.
Local:
São Paula .
•
•,
...
cause 43 .
'--. martas. - Inartinhea a- Meias - Requerente: laatain
•-••
at • • '
•
- andústzia e
•
Claase '28
meias can!~ - Modele.dores. - • Comércio de Metal Ltda.
Magos:
Refrescos
Artigos : açaçaretr" aParenjege-':
palas (ponchos leves) a- paletasa- • •
• Lotia• São Piado
No 833./14
agua, chá, "café,- jantar e.
paraufaa - aaramantos -- peIgnoirs
ta,. ,s
a- pelaram - pelesquando vestuário
bacias,
baldes,
•
bandejas,
baatelasa
- perneiras - pampa - pijama: Artigos:. içO .: adeeips metálicas; ala
banheiros. biscoiteiras, bolas nela de
.-_peitilhos - peitos - 'Polainas - calinos metallcosaialpaca • (metal),
outras classes, bomboniere a, •Eulera.,
SILI
.
ponchos -. palmai a- pimhos - alpax, alambica . jOaras de matai,cabides; cálices, canecas, cálices,
. Ind. Irasileira
soutiens - aueter - Baniras '•-• sia- babit- (metal), coustantan
centro de mesa, cestos, chuveiros copensórios - taillairs - talabartes cromo (metal), copra - niquel,
mam, • colheres, compateiras, copos, .
- tiaras -- togas -toucas - armaras raluminio. duraria (metal), alcatroa
descanso para taaheres, envólucras,
Requerente: Auto 8111 Ltda.
- turbantes - uniformes -, roupas (metal). eletroplatea estanho,' 'estiesguichos, '•espalbadores de água, asPaulo
.
para esporte - roupas --- - sairá - bio, ferro, bronze, metais à carbono,
Local: são
aPuntedeiras,
estojos, fechos, filtros,
sandálias - sapatos, -a sobrepelizes carbureto metálico, ' cascata (cobre),
fruteiras, 'funis. garfos, globos, J ar
21
Classe
- solidéus - shorts ,- shootefras - cério, (metal), chumbo, cisalhas de ArtigOs: Alavancas de cambio, .brel
licoreiros moringas,-ras,
slaies - aventais ---- .stainas -- Veia metal), cobre, colaa• metálicas (tol- ques, calotas, direções, freios e rodas Paliteieiteiras,
os, pires, potes, pratos, recitidos •- cata ----. visava - das), ouropel, palácio (metal), paspientes, saladeiras, saleiros, tapas,
para veiculoa
tas Metálicas paro solda, permaioy,
talheres ajam urinóis, vasos e
/4*
-8-33.115
N9
pichasbeqUe, plaauê, platina, alucinai,
Idearas
.
guta, hidrogénio, iman natural (fer' Classe 49
sa
I
Artigos: aeroplanos de brinquedoa,
"A SP LA
NOVO .12ROGR4rah.„.' 17tair
tra°;11au;lakinesaZigthar:-'•
albuns
para
coloriaaalbtms
para,
re110: •
anix:,nemercarlotwodoiulasailieetetác
té
igtai
cortar e armar, armas de brinquedo.
thit_Lingtià .1)a tri.e, • amorico, automóveis de brinnedo,
triolhibrianio (Metal). Requerente: Aspla Arquitetura •
libdeno
aviões de brinquedo, balões,, baraPlanejamento E3/C
• minstz, niquel, &MIO, osmiridio, ouro,
lhos, bolas para quaisquer jogue bo"Local: São Paulo
ruels • ruténio similor, soldas meal•
necas, bonecos, calçados para tonta
Instituto 13ra- liam,' metais para aoldar, aguei,
Classe 50
Reqrairente: IBICP
carrinhos para crianças, cagas.
s splegelisen, sucata de metal, tantalo, Artigos: Arquitetura e planejamento cits,
40 lgdiçõe Pedagógicas
seis, chocalhos, contata cordas de
Ltda.
l'homaz (metais aundidord, tiras
N°833.116
pular, cuicas, dados, dardos, diverti' Local: S. 'Paulo
metálicas -para soldas, titanio, Utamentos, - espingardas de brinquedo,
tambaque,
Uri°,
tungstê2110311/00,
flechas Para . esportes, futebol de
Classe $2
Mesa, gangorras, artigos de gola
artigos; Lha" almanaques, anuá- nio (metal), vanadio, (metal), rol, SUL
. PINHO CASTOR
guisos . pers. crianças, jogos de
rios, catálogos, 'folhetos impressora traz (ou wolfrari), volfranio (metal),
qualyellow, zinco, adroanto (matai) •
quer espécie,,
• jornais • revistassimpressas
luvas •
desportivas, niáscaras carnavalescas, •
. - raia 833.109
•
F" ri! 833405
mobilias
de
brin
q
uedo, paaargaioc,
,
Requerente: aaulpinho Castrar" Ma- pasatempa, patina, patinetes,'
- '.NOVO PROCIUM4
'Laçais Para . Construções Ltda.
piões,
pistolas
de brinquedo, Ia..
oasi
)21-t 'T G N
Local: .São Paulo
' . • nadored de „brinquedo, quebr
3.8112.„
Classe 18
'#21..20 ncla-e
ças, . /*mictai; tamboretes,
Bra's-1,11:-.1.Êa
Artigos: Areia, blocos paria construe-.velocipedes
Rtquerente: IBEP --a ' Instituto Bra-:
calhas de telhados, caixas de
Classe 50'
sate* de . Edições Pedagagaela Requereate: David Yat-Wel Pond ção,
cimento, cal para construção, ma- artigo*: Atividades: .1gzportaç1o,
La
deira, manilha;
telhas e tijolos Partaalka distallagaao e se
_Local:. São Paulo
•
- Zagal S; Paul°
ark a a .
20
"e. (P."'
4

-

••

`X

X

• isões- de produths, conserto. reformas
a soOntagens de aparelhos • artigos
elétricos em geral .
•
X9 833.119
111••

•••

NII 833.124

liVIMART"
Ind. Brasileira

:CONTABIL

LOPES

/Requerente: Metro Viniart Ltda.
Requerente: Contábil "Lcp.:s
Local: São Paulo • "-Ltda.
Classe:
8
,Bracileira Artigos: Acenai-• cres aparelhos de
, Local: São Pealo
Classe: 33 — Titulo
ar refrigerado; ' aparelhos refrigeraN. '832..-133
dores; batedeiras de uso doméstico;
Requerente: alaria Madalena Santos chaveiros
elétricos; aspiradores de pi5";
e Silva
geladeira; aquecedores; liquidificado
Local: São Paulo
res; mostradores,-0.1bajures; máquinas •
- de
Classe 32
lavar roupas; rádios; 'sorveteiras;
Artagost tirm • Conjunto Vocal e aparelhos
TUTO DE:A
e televisões; toca-'-discos;
Musical
tomadas
e ventiladores; máqUinas de
.---- • ..._.....
.E
AS
VASd
N° 833.120.'
lavar legumes
PERTVERÏçAS"
•
N9 833.125
- •
±1711gLE
. /Rn.A.S.
Requerente: José Gonulez e -04-atido Meiam: Lopes
"BRASITRAC"
.jiT 1 ,'
!
Local: São paulo f
•
Classe: 33 --. Título
Requerente: Cleipeças Indústria e
21° C33.131
Comércio Ltda.
Comércio
Requerente: Breisitrac
. Local: São Paulo .
Importação e Exportação
Classe 21
Limitada
Artigin : Alavanca de atizesio, amorLocal: Seo Paulo
tecedores de veículos, aros para veíClasse: 7
TUTO PAULISTA DE
culos, breques. calotas,. câmaras de
Adubadpres, ancinhos; emar para veículos, corrocerias, carros Artigos:
MOLÊSTIAS
USWarrancadores de plantas;
reboques e- suas partes integrantes, pin.hadores;
arranca-tocos; batedeiras agrícolas;
'LARES"
direções de veículos, eixos de vai- bico
para arados; eixos de máquinas
culosj engates de, veículos, dragas, agrícolas;
_
escavadeiras- mecânicas;
estriiips de veículos, freios de veí- lança-chamas
agrícolas; mdquirlas Requerente: José Gonzalez e Oswalculos, guidões -para yeiculos, molas adubadeiras; máquinas
capinaaelras;
do Ubriaco Lopes de ifelCulos, para-brisas de. veículos, máquinas empilhadeiras
agrícolas;
Locai: São Paulo
para-choques de veicalos, rodas de máquinas podadeiras; máquinas
pulClasse: 33 — Título
veículos
verizadoras; rodas de arado; tratores
agrícolas; rolos desterroadores; • ti219.833.132
I7 9 833.121
mões de arados e moto-arados
N9 833.128
11)"(Lin
"LIBRA FABRIL"
A

••n•

'Ind. Brasilel_iici

,

LTecelazeni
Requerente..
Libra . Fabril
•Ltda..
Local:- São Wall%
• Clasze .23
`. •
Tecicioa•
de algodão, tecidos
A rtj gos:• -te alpaca, riparás de tecidos, tecidos
,,cie carcá, tecidcs de caserna,
doe oe celulose, tecidos 'de cetim, te, eidca de crepe,. tecido; de gorgorão,
. ,•teMas de jersey, tecidas de juta, 11. abarcai, tecidos de .11n/10, tecidos de
• Malha, tecidos de 'Ser/a, retalhos de
tecidos, sarja, inusseline
N'833.122

;i111,211.

• "BrIejl.hif.lu eirti.'

•
bananas; abacaxis; melancias; mau-.
gas maçãs; alfaces; cenouras; perita
no; vagem; tonurtes
N9 833:138

N9 833425

/o

-
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"SO
Ind..
Requerente: Sotrac Comércio de 'Peças para - Tratores Limitada
'Local: São 'Paulo •
-- Classe: 7
Artigos: Adubadores; ancinhos; •era-.
pilhadorés. arrancadores de plantake
.arranca-tocos; batedeiras' agrícolas;
bico para arados; eixos, de máquinas
e.gricolas; escavadeiras mecânicas;
lança-chamas agrícolas; máquinas
adubadeiras: máquinas capinadeiras;
máquinas de corta-galhos; máquinas
empilhadeiras agrícola$ mMullaas
podadeiras; máquinas • Pulverizadores; rodas de arado; tratores agrícolas; rolos desterroadores; timões de
arados e moto-arados' •
21' 833.127

•

•Èit;A-PAO
IND. BRASILEIRA

Requerente: PanificadOra Pica Pão
Ltda.
.
Local: São Paula
Classe: 41
Artigos: Pãet ; biscoitos; bolachas;
pites-doces; qusijos; doces; pando.nes; sorvete e café
,
179 833.137

• •i•

'INVISIVEL
qt
IND. BRASILEIRA

Requerente: Linha invisível 8. A.
Locai: São Paulo
Classe: 22
Artigo; Fios de algodão; fios de 11.
nhoi cânhamo e juta; fios de seda
natural; fios artificiais; ralou e fios
de lã para tecelagem; para malharias; para hixdar; para costura; talInd. Brasileira
cotageni e para crochet fios ~ticos
e tios- calialosa, linhas e fios de
Reguei-ante: • Móyets Damarli Ltda.
toda, -a, espécie
Local:, alf gaulo • •
N9••• 833.138.
Clitsse: 40. . •
Artigos: Acolcheadoa para Móveis;
armários; berços; Cadeiras de molas;
cadeiras com Mita; cadeiras comuna;
cadeiras paia ,escritório; camas com
molas; camas comuns; .colchbas; ao/tinct•Brasileira •
ilintes de móveis; criado-mude; cristaleiras; clivaria; dormítórios;., guarda
comidas; "gdarda-louçar guardaRequerente: Indústria e comércio
- roupa-e'poltronfas
Fernandas dc Filhos • Ltda.
.tá3
. N9
X•ocal: São Paulo
Classe: 43
Artigos; Aguas gasosas -artificiais;
"FREDIO" •
águas gasosas naturais; águas mag33rasi1eisg»
nesianas naturais- águas naturEtis não
.
•
medicinaisv bebidas espuman ,eS Selà
álcool; bebidas não alcoólicas; améns
Requerente: Predão Discos Ltda, elas para refrigerantes; garapa; ia-.
ger-ale; groselhas; guaranás;
Local: São Paulo
mel como refrigerante; refrescos em
Classe: 8
geral: refrescos em pó; refrescos em
•
Artigos: Discos
xarope;
refrescos líquidos, concentra219833.134 •
doa. Nra reinseas -ou refrigerantes;
pós para refrescos; refrescos' preeysít
rados;
xaropes para refrescos; rr
2." I, 0.33..:,ORGANIZA
garantes ; sucos de frutas para bebidas; sodas; xaropes para refrescos
:ç10 OBJETIVA N-N. p_
•
29 833.139'
1
JINPORMACCEal:

Requerente: Metalúrgica Inhaúma
"TEL—TECil
Ltda.
Ind.
•Brasileira
Local: São Paulo
Classe: 11
-Artigos: Alavawas; brocas; ' arcoi de Requerente: Comércio e Representapua:, alicates; anenhos; braçadeiras;
ções- Tel-Tee Ltda,
chn as de broca; chaves de fenda;
Local: São Paulo
chlven de pirefu.oà: abavas ingiesan,
Classe: 50
erm.naaces; enizadaii: facões; foi- Artigos: Comércio e Representações
ces; formões; fresas; furadores; grode Instrumentos Elétricas
--Local: São- Paulo
o g NA
sas: reçadeiras: 1:0102.8.
• quarenta: Coligados — Serviços
N9 833.128
Técnicos 'Especializados SIC
N9 833.123 •
passes: — 33*--- 50 — Título
t • g CCONSERVAS17EGE219 833.135.
Re 1%410. PORTE
Requerente: °Final" — Ltda. Coa-'
"BIG VALLEX"
aultotes Financeiros e Distribuidoras
de Valores
a Brasileira
Ixtd, Brasileira
JILEO"
Local: São Paulo
Classe: 25 . .1
Ind. • Brasileira'
Artigos: Titulos,..ações e apólices; •
•,.•
Requerente: Confecções' 131g Valley Requerente: Importar Sociedade CoClasse: 50
e
mercial e Importação Ltda.
Local: São Pado -•
Mareadó *Leo" Artigos: Orientação e planejamento
"
~ente:
Su
r
Local:
São
Paulo
, Classe: 28
financeiros; consultas .e estudos ti-.
Classe: * 41
tigoa: Anáguas; aventais; 'h/Usas; Artigos: ,meitonas
~eiras: . distribuição de valeres:
• Locallo•São Paulo
recheadas,
cebolivisões; canecos; botas; camisetas;
administração
de bana móveis, imó•
Classe:
41.
•
;
sortidos,
pepiPildes
les:
as; cache-cola; calças; caiei- nhas
8.1mP conservas vegetais, pai- Artigos: Arroz: feijão; batatas; fa- veis e valores; corretagens; cambio:
nos
pequenos,
: ceroulas; cuecas; ectiarnes; mitos, ervilhas e mare fnhas cm con- rinhas alimentícias de cereais; fubá; estudoi técnicos; _fr se-viços junto às
▪meias; raaillots; combina~:
\„ betou tire valerei
milho; cebola; alhos; café; laranjas;
servas .
.
esoutkes e vestido,
\

•

,
-
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•••
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2

883,140

:
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DIÁRIO OFICIAL (Seção lit)

N9 333.152

219 833143

MUNI XO k-Xer,U
O
r Ind?" Prasilelre

Requerente: Silar S.A. Silos e Al.Construções, Indústria e
Usazéns
Comércio
Requerente: Textn Silo 'Lucas
Local: Cão Paulo
Limitada
Classe: 6
Local: São Paulo
Artigos: -Silos automáticos para car- Classe: 37
regamento e descarregamentos,
Guarnições de algodão e
. ' Mios; condutos para .máquinas; for- Artigos:
pyon, para mesa e cozinha
nos de .máquinas e caldeiras
833.147
N° 83.814
.1.•••n•n

X°

•14Q

,
, . SORRISO
J.nd l Braallairic
•
•

Requerente: Sorriso Comércio
de Cereais Limitada
Local: Sio Paulo,
Árticos: Cereais
Classe: 41
N9 833.153

WNTAGROSSENSE
Ind, Prasilei

r GRAPISINTER

jOIMBINAM
• ...Mus.

Ind. 7W.aelleira

Requerente: Madereira Pontagrosg ansa Representações Ltda.
Local: São Paulo
•
Artigos: Madeiras parcialmente
trabalhadas e em bruto
Classe:
4 ,•
•
N9 833.154

Requerente: Dialetal Indústria de
PRATA
AVIONIMMUM
Ligas e Metais Ltda. ,
Local: São Paulo.'
8MIPMAG*80~1.
Classe: 5
* FONTE PLATINA *
Artigos: Metais e ligas de metais não
ferrosos com aluirdnio, cobre, zinco,
manganês, magnésio, silício, bernio,
tititnio, níquel, • estanhd 'e chumbo
NOVA ALÈM MAR-.
Requerente: Águas Platina Ltda.
N9,833.148
Local: São: Paulo
tnallitria Brasileira
Classe: 43'
Artigos: Aguas Naturais (não
•
•
medicinais':
znAmo
•
Requerente:
Panificadora
Nova
Além
Brasileira
24i9 833.143
Mar Limitada
•
Local: São Paulo
Artigos: Pães, biscaitós, bolachas,
Requerente: Dinarao Distiibuitiora
bolos e doces
Nacional de modelismo Ltda.
oÁrula
Classe: 41
"
Local: São Paulo
Bras
ile
Ind.
N9 833.155
Classe: 49
Artigos: Aeroplanos, álbuns impresRequerente: Bar e. Mercearia Calubi sos
para recortar e armar, automóLimitada.
EADISON
veis, baralhos, bolas, bonecas, dados,
Local: Sio Paulo
enigmas, espingardlnhas para crianPUBLICIDADE
• ças, fogõezinhos, jogos, patins, peças
Classe: 42
•
LTDA.
Artigos: aguardente, aperitivos, anis, de jogos, piões, redes, roletas, tabubitter, brandy, conhaque, cervejas, leiros, tema de bilhar, vias férreas
sernet, genebra, gyn, licores, trutas de brinquedu;billsotes de loteria
com álcool, vinhos vermoutes, vinhos
Requerente: Madison — Publicidade
N 9 - ep3.149
espumantes, vinhos quinados,
•
Limitada
vodica, whisky
Local: São Paulo
N9 833.143
Nome Comercial
219 833.156

r

VA MOURAII
was 2.1e

s pa

lra

RIBAMAR
Ind. Itsoileira

I

' nd1.5141W2g.ile
Reqúerente: Restaurante Nova
'douraria Limitada •
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: refeições ureparadas, lan-_
ehes em geral, fr)os, doces
e confe:tas
9 833.144 •
,11

•_
LESTE-.
(Ind. iMwasileirt
Requerente: Indústria de Refrige, untes Leste Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 43
Artigos: Refrigerantes, refrescos
e águas
N° 833.146
•

,__

CLUTE

--;

Ind. Brasilefra

• Requerente: Empresa Jiube de
Livros Limitada
• Local: São Paulo
Clame: 32
•
Artigos: Jornais, revistas e livros

ir'a

W

Requerente: Retifica de Motores
Ribamar Limitada
Local :136,o Paulo
Classe: 6
Artigos: Motores
- N9 833.150

•
0AP2 PAULISTA DE
.)RACENA

Requerente: Madison — Publieddade
Limitada
Local: Sio Paulo
• Classe: 32
Artigos: Algum, almanaques, anuários, boletim, catálogos, peças cinematográficas; jornais, livros, programas de rádio e televisáo e revistas
-- N•
-9 833.157

LNIRAMT I 2g

rrequerente: Toyoshigue Sogawa
• Local: São Paulo
•
Artigos: Café torrado e café moído'
•
Classe: 41
Req uerente: "Feira Prática" de
119 833.151- Gêneros Alimentícios Limitada
Local: São Paulo
.8I0MA.
Classe: 41 •
'Ind. Brasileira
Artigos: Essências alimentícias, extratos allmentielos, farinhas, alimen.• '
tinias, farinhas • de cereais, farinhas
de mandioca, farinhas de mesa, faRequerente: Bionia Materiais
rinha de trigo, favas alimentícias,
Biológicos Ltda.
féculas alimenticiat feijão, arroz,
•
_ . Local: São Paulo
fubá, gorduras alimentícias, macarAmigos: C onfecç ão de material
rão. massas alimenticias; môlhos
didático para aulas pritle,aa
alimentícios, óleos alimentícios, masde biologia
sa de tomate, grão de bico, ervilhas
f
Classe: 32

NEO

833.158.

•

-a

-Requereme. •1veo —
anca:Lento e Produtos Quimicos
Limitada
.
•
Local: São Pauio
Classe: 50
• Artigos: Prestação de serviços •
de -saneamento em geral
-N9 833.159

SANTA JUSTINA
Ind. Brasileira
Requerente: Santa Justina Tintas
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 16
Artigos: cal para construções, tintas
para paredes, muros, portas
e janelas
N9 833.160 -

SERGAL'
Requerente: 'Serem Pinturas Ltda..
Local: São Paulo
Classe: 50•.
Objeto: Prestação de serviços de
pinturas de letreiros em portas,
• paredes e placas ,
N° 833.161

Requerente: Frigorifico Luso BrasileiroCentral Ltda.
Estado
Local: Cidade de Maringá
do .Paraná, em Transito
Classe: 41 - Artigos: banhas, conservas alimentícias,
bacon, carnes, extratos de carne, copas,
costelas, língua, linguiças, mortadelas:
pés, patés, lombos, gorduras, farinha der
carnes, :Mudos, fígado, gelatina, sala.:
mes, salsichas, paios, paires, toucinhos•
toucinho defumado, presuntos, aves abatidas, charque
•
N° 833.162

POP SEC
,Ind. Brasileira
Requerente: Ademar Farias
Local: Sito Paulo

Classe: 32
Artigos: um conjunto musical
N9 833.163

ART2CNICA
Ind. Brasileira:
Requerente: Anton Blaselbauer
Local: São .Paulo'
Classe: 8

• Artigos: ventiladores em geral

1

'
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".N'833.16&

N° . 833..173 .

•

•
1-"PINISTERRI "
Ind. Brasileira

N9

833.179

'

tequerentet Frigorifico Luso Brasileiro
Requerente:
Finisterri Indústria e Co- , • Z://22 Ill:f451111141'
Central Ltda.
.
raércio
Ltda.
Local: Estado' da Paraná
. Local: São Paulo
Classe: 41
Rèquerente( Coligados — Servkoe Tée•
Classe: 21
krtigost banhas. conservas alimentícias.
niesis Especiatzados bit;
Artigos:
Alavanca
de
câmbio,
amorteSaem, carnes, extratos de carne, copas.
Local: São' Paulo
cedores
de
veiculos,.aros
para
veículos.
:ostelas, lingua, linguiças, mortadelas.
breques, calotas, câmaras de ar para
Classe: 50
'pés, pais, lombos, gorduras, farinha de
veículos, carrocerias, carros reboques e
Artigos: Prestação de Serviços
:arne, .'sniudos, ligados, gelatina, sala.:es, salsichas, paios, peixes, toucásbo, Requerente: Ultracolor Indústria Gd- suas pa\tes intelirantes, direções de veículos, dragas, engates de veículos, eixos
N° 833.180
toucinho defumado, presuntos, aves abarca Ltda.
de veículos, estribos de velados, freios
São Paulo
tidas, charque
de veículos, guidões de ,./eiculos, molas
Classe: 38
N' 833:161
de veículos, para-brisas, de veículos,
-Sinal
0A OGUE F1DA
para-choques. de veiçulos. para-lamas de
N° 833.169 —
G, ENSE
veiculos, rodas
•
N'833.174
•
" MAZBINT2I "
• PRIMEL
Requerente: Flora D'Assumpç-ão'
Ind. Mrasileira
and. Brasileira
Local: São Pauto
03 • tt
Classe 41
asinira'
Titulo •
•
•
Requerente: Confecções Bazbintex Ltda.
I I° 833.181
Local: SãO Paulo
•
classe: 46
Requerente: Panificariop 3_IrmãOs
Artigos: amido, Áaponáceõ, .pastas, po• Classe: 56
Ltda.
madas., banidos detergentes. st:da-cáus- Artigos: Anáguas, aventais,_blusas, blum
Local: São Paulo e
•
sees, botas, cache-cos. calças, -calck
tica, velas, notadamente sabão
.

.:J

de velculos

•—)”.

3

s

Classe: 41

alias, camisetas, canilsoLis, casado, ce• N...833.165
Artigos: Pão
corablisa0e4 echarpes, lesos,
Requerente: PtimeF
Indústria e CO- roulas,
e vesmeias,
cuecas,
maillols,
soutiens,
Ny 833.175
aterei° Ltda.
tidos.
Local: São Paulo
Requerente: indústria dc Calçados São
833.170
Classe: 8 LOurenço
Artigos: componentes eletremicos para
t'TAM1R0 E TROMAZ
Local: São Paulo
rádios. televisores, toca-discos, vitrolas
11
Classe- 36 •
VIERIPLOORO.'
Ind.
e artigos elétro-dontésticos em geral,
- • Artigos: Calçados
S DA mo5IO.A.
apargbos de precisão, ralais para veiZ; calos, ,acumuladores
SERTANEJA "
nn••••n••nn
24 833.182
Requerente: Aparecido Thogiaz de Olirt.i .
N 833.166
veira e \João Soarei Neto
.1.'1
Local: SXo Paulo
Classe: 32'
•
Segundo
Requerente: Laurindo Ferreira
Artigos: Um conjunto Vocal e Musical
nir'a'
Martins Filho
•
NWle
W 833.176
Local: São Paulo -.
Classe: 32
..r
Artigos: Um Conjunto Vocal e Musical
Requerente: ,Indústria e Comércio de
R4Perente:- Cobana — Confecções
•
N° 833.171
Ind. leeileira
Calçadds Nivere Limitada
Local: São Paulo
Local: São Paulo
1,Y
Classe 36
..,
"
•
Requerepte: indústria de Meias Novara
Ciasse: 36
Artigos:
Calçados
Ind5
uras1ie1ra
.
' Arti'1)s: artigos de, vestuário e roupas
Local: Mc: Paulo
feita em geral. inclusive calçados: aga,
No 833.183
salhst;`, blusas, calças, casacos, capas.
Classe:
36
S.A.
MicroluAçotécaica
Requerente:
chales, chapéus. casacos de `pele, graArtigos: Meias
são de Aços Especiais
vataev jogos de /angule, luvas, lenços,
Local: São Paulo
meias, pénhoar, palover, quimonos,- robe
N° 833,177
'FLOR DE SANTANA;
Classe: 5
•
de ehambre, saias, aborta, atolas, .taler,
u3raelleira
r N9

Brasileira

-

Ind. Brasileira

o

•

9

'

.!

Ind:

.1

4Tid?°Pgítileira:
13.

•

.

n

°A7C

•

a

k:.

--r------

vestidos

N9

833.167

Arttgos: Aço, adesivos metAlicos, alpaca, aiumin'o, apareas de meta metais

em barras, bronze, chumbó, cobre, gusa,
ferro, metais fundidos manganês, colas

ind.

" SERVA " •
Ind. Brasileira
.

Requerente: Açougue Flor de Santana
Limitada
Local: São Paulo
sucata de meta/ e zinco
Classe 41
Requerente: Serva — \Serviços de EnArtigos: Carnes Verdes
N°
833.172
Ltda.
trega Rápida Via Aérea S/C.
Local: São Paulo
833.184
"AVG USTA .1210LIDAX
Classe: 33
•
Artigos: Entregas de jornais a Domicí'na. Brasileira
lio e Publicações
à
MORANTEC
833.17/.
•
•
Requerente: Sociedade Comercial Ma:
•
riani Pinchetlã Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 49 .
ROBEMAMi":
Requer:ate: frutas' MoAntec Ltda. Astigos: Birras para' esporte, bolas para
Ind.
-.eras
eiras
Lridal: &to Paulo
quaisquer
jogos,
caneleiras
para
esporte.
1
Classe 11
, cotoveleiras Para esporte, contras para
acates. abacaiis, ameixas,
Artigos: Ab
- ' esporte, flecha -para esporte, bolas de
bananas. -caqui, cajá. cereja, carambola,
R' faterente: flabil Publicidade Ltda. futebol. futebol cia mesa, joelheiras parã Requerente:- Robernã: Discos Ltda.
figo,'manga,- mamão, laranjas, tange*
Local: ' São -,eptdo
Local: São Paulo
esporte. rédea para logos, tornerzele'ral. •
rinas, melancias, pességos. pêra. maçã.
Clame: 32
Classe:
vagoaetes de. esporte, protetores para
raelão'e uva
'
Artigos: Discos
Geavudoi
•• Sinal
uso esporte,'
•
•
metálicas, ligas metálicas, soldas metálicas, !liguei, platina, soldas metálicas,

i

N9

'

Iria. eraeileira

N9

•

,

.
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N9 833.185

•

Ind. GIOVAL
tvas?.leira

Ind.

"

Requerente: Indústria. Comércio e
Transporte. de Materiais para Construções Gioval Limitada
'Local: São Paulo
Classe 16.
Artigos: .Argra preparada pára construções, „calhas de telhados, cimento
comum. cal para construções, caibros
preparados ;Iara construções, esquadrias,
grades, estuque, lajes, lambries, manilhas, mosaicos, parqueies, pisos, portas,
portões prateleiras, telhas e tijolos
N9

Janeiro do t

(SeOle III)

N9

ICAL
Brasileira

"

Requerente: Icor -- indústria e Cromeaçaa Limitada
Local: São Paulo
Classe 1
Artigos: Mercúrio, anticorrosivos, banhos para galvanização, ,cromatos, esmalte,s, galvanizadores, lacas, massas
para pinturas, potassa Industrial; pôs
metálicos para composição de tintas,
produtos para niquelar, pratear e cromar, produtos para diluir tintas, removedores e redutores zinco, pós dezonco
e aluminio
N9

833.186

833.190

833.191

pari doces
livros, peças cinematográficas, peças tomóvels férmas
iatizikár
garfoa
teatrais, programas radiofõnicos. pra ' eelulore
laulteguellas, pres. pra t03, pan,P:gramas de televisão, revistas, suplemen jos
porta pão, raacas, sacas os.
tos juvenis e ilustrador' e revistas plásticos,
thelas, tampas . para irai.
coa,vasilhsunes, xiearas.
N° 833.196 •
Ne 833.202

FESTUR- FESTA DO
TURISMO"
Requerente: Anuar Addad •
Local: São Paulo
Classe 33
Titulo
N9

833.197

•ANIL
1nd, -Srasileira

PLENA

Requerente: Plena —"Planejamento;
Engenharia, Arquitetura Ltda.,...,
•
Local: São Paulo
Classe 18
Artigos: Planejamento, eugeniA
aa
e arquitetura Para construções tna .
geral.
N9 833.203
I,

•

"-ÓLEO MARILUZ
Requerente: Anil — Anodização InduztrIal Limitada
\
Ind.Brasileira
Local: São Paulo
"SOTEXTIN '
Ind.
'Brasileira
Classe
50
Ind. Brasileira
Artigos: Atividades: Serviços de galvanoplastia em geral
Requerente: Silva Oliveira S.A.
Requerente: Reta Mosaicos de PorRepresentações, Comércio e Indústria
.
celana Limitada
Requerente: (Sotextina Indústria e CoLocal: São Paulo
N0 833.198
Local: São Paulo
mercia de Equipamentos contra IncenClasse 41
Classe 16
da) Limitada
Artigos: Óleos comestíveis.
Artigos: Mosaicos
Local: São Paulo
119 833.204
Classe 8
YT A. M-A R A ZY
N9 833.19.2
Artigos:, Extintores
Requerente:Itamaraty -- Rádio e Te..
"OLIV'IA-"
N° 833.187
/avisa° Limitada
Local: Rio Preto
Indaresileira
„wi
PRINCIPE "
• • Classe 32
Ind. Brasileira
Artigos: - Programas de radiofusão e - Requerente: Silva Oliveira S.A.
.
programas de teleirisão
Representações, Comércio e Indústrja
Ind VigksIleira
Local: São Paulo
N° 833.199 .
Classe 41
Requerente: Drogaria Príncipe Ltda.
Artigos: Abacate, abateare mel t.e
Local: São Paulo
abelha, áblo, abóbora, abricó, gear
ROC2A AZEVEDO.
Clima 3.
'Requerente; liuial — Fábrica de Imlã amiga ,teolcar, agrião, ahnoira,
Artigos:
marca
genérica
Produtos
Fiar.
piementoa de Maquinas Agrícolas Ltda.
a leaphtifra. alcaparra, amendoim,
Ind.Brasjleiro
rnaceuticos
amido alimeaticio, angu, araruta,
Local: São Paulo
Classe'?
Requerente: Laticinios Rocha Azevedo arroz, aspargo, aveia, avelãs, azeitonas, azeita, aletria, alface, alho, alia
?O 833.193
Artigos: Adubadores,- ancinhos,. - arran. Limitada
mentação para aves, alpiste, ameiradares de plantas, aranca-tocas, asarLocal: São Paulo
xa, amêndoa, cebola, cenoura, cevaderraa mecânicas, bico para arado,
reais, cevada, cevadinha, chá cheia
Classe
41
batedeiras agrico'as, máquinas adubaros alimentielos, chispe, coalhada,
Artigos:
Carnes
frigorificadas,
linguiças,
""A.UNCIA'
deferis, eixos de máquinas adubadeiras,
deo, balas, banana, bananada, baia.
salsichas,
carnes
frescas,
seca
e
em
RANTES
DE.
INPOR..
eixos de maquinas agrícolas, mámanaa
baunilha. bertalha, beterrabee
conserva, bacalhau, chouriços, extrato te.,
biscoitos,
beringela, brócolis, baia- ••••
de cortar galhos, rodas de arados, traMACES n
de carne, fiambre, línguas. lombos. mia- chas, bolos,
bombons, buchos, cacau,
tores agrícolas, máquinas podadeiras e
dos de animais, mortandela, óleos co- café, cajo, canela, canja, canjica,
máquinas pulverizadoras
mestíveis, presunto, .presuntada, salame, caqui, carambolas, caramelos, castaRequerente: Raul Pereira Leite
banha, toucinho; . polo, conservas enla- nha, farelo. farinhas alimentfc1,
Local: São Paulo
N* 833.188
tadas, margarina, manteiga, massas ali- feijão, feijoada, fermento figos, f1t.
Classe 33
cos, congumelos, colorardes para al mentidas,
queijos, requeijões, ricota, mentos,
Título
colorau, cominho, compat
frios e sopa enlatada
condimentos para alimentos; confefa
1,
" S
N9 833.200
•• 3.••• tos,. couve, cravo, cremes, encheis"
N° 833.194
Ind. Klínkáfieira.
espinafre, ~nelas alimentícias, moa
trato de tomate, extrato de fruta,
,
1111BATEX
arvanço, erva-doce, ervilhas, lama.
-ti
Requerente . S. Aclamo Indústria e
inclArÁgiVeita
UTII
ia, laticínios, legumes, leite de aComércio Limitada. bra, leite de vaca (tu natura, em
ind. . asileira
Local: São. Pattlo-T • •
põ ou condensado), lentilhas, doces
RikLeItte Confecções Resatex
folheados, frutas (In natura, Moas,
Ltda.
Classe 36
Requerente: Minn Bazar e Armarinhos
em calda ou em conserva, fubás, gea
Local: São Paulo
Artigos: Aventais, blusas. blusões, caLimitada
latinas
alimentícias. geléias 'alimen-.
Classe 38
sacra /1,checols, dominem, calças , de
Local: São Paulo
t'clas,
gergelim, giló, &Imo" gola.
Artigos:
Da Classe.
tenhOras e de crianças, gorros, soutiens,
Lias, goiabadas, gré,nulos alimentícios,
Classe 12
No 833.201
luvas, manado, gravatas e vestidos
pessegada, pêssego, pepino, pêras,
Artigos: Colchetes, dedais, fechos corpocas picles, pimenta do reino, man
•
laguéta etc., pimentões, polenta,
rediços, fivelas, grifas de metal para
at'À. _'_N° 833.189
pralinés, maças, macarrão, mandloa
vestidos, barbatana e 'botões
ca mangas manteiga margarina,
ALBATROZ
marmelada, marisco, pirarucu, pela
IrA.
N°
833.195
)93.das, peixes, laglista, massas alie
"
mentidas, massas de tomate masa
Ind.FRICON
~snleira
soa para sõpa, mate, milho, mocotó.,
.Requerente: Indústria e Comércio nabiça,
"3ESTUR"/
nabo, nozes noz moscada,
Ltda.
de
Plilsticos
,Albatroz
Ind. Brasileira
Requerente: ericon Mecânica de Reóleos alimentícios, &troa, ovos ao-.
Local:
São
Paulo
sidos, . fritos ou atuantes, pudins,
frigeração Limitada
Classe 2v..salsas, salga, Soja, sópas, sorvetes,
Local: São Paulo
Artigos: Artigos exolusivarnente de Wharim, queijos, quiabos rabanetes,
Classe 8
Requerente: Amar Addad
material plástico: Argolas, açucarei- rações alimentícias, repólho, raçõea
Artigos: Aparelhos de ar refrigerado,
Local: São Paulo
ros, bandejas, bacias, bules, baldes, balanceadas, para animais, tapioca,
aparelhos de refrigera ;rio, apare'hos reC'asse . 32
ca xas, chapas, copos, canecas, co- temperos, tomate, torrões alimentem
i:igara/los, geladeiras snrevteiras, ven- A ;igos: Aln .anaqu:s, ;:gztidas 1101: ih es. conchas, cestas, para Pão, cios,
trigo, tortas alimentícias urna
tiladores e Jpdrelhos k ar condicionado tias, bons impressod,
4:eAiahaa esiajos, enfeites para GIL- cum, uvas, vim% Idâmrt

-
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lie 833.207

Ind.TO

z INO
*I

Enloira
••n

pulôveres, chatas, combinações, saias,
soutiens, maillota calças, camisas, camisolas, cuecas, ceroulas, pijamas, meias
e lenços •
N9 333.212

N' 833.216

u•

g gs Wa

lffir;.'
•

Requerente: Gráfica Torino Ltda.

Requerente: Aduo Martinlano Godes
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigo= Um conjunto Vocal e Musical

Local: São Paulo,
Requerente: Silva Oliveira S.A.
Classe 38
Representações, Comérc ,0 e Indústria Artigos: Álbuns em branco, bobinas
Local: Ettscr Paulo
e • biocos de papel, cadernos, caixas
de papel, cartão, cartolina, fõlhas
Classe 41'
1nP 833.217
acetato de celulose, falhas de pa'AXtigos: Abacate, abacaxi, mel de de
pel
papelão
ou
cartão,
livros
em
. abelha, ablo, abóbora, abricó, acabranco, papéis para encadernações,
ralé, amiga, açúcar, agrião, aimPicri. papel
para filtrar, papel higiênico,
5_! CONSOAM'
alcachófra, alcaparra, amendoim,
_Incl.
Brasileira
amido alimentado, angú, ararruta, papel impermeável, tubos de papel,
arroz. aspargo, amados, aveia. aves papéis de carta, envelopes, faturas,
notas
promissórias,
duplicatas,
reabatidas, avelãs atum, azeite, azeicibos.
tona; aletria, alface, alho, alimentação Para aves - alpiste, amendoim,
N9
833.214
Requerente: Coilsomeg Engenharia -de
kimeixa, amêndoa, cebola, cenoura,
Reforços de Fundações Ltda.
ehreals, cevada, cevadinha, chacheiMII MILHAS
Locak São. Paulo
tos alimentícios chispe, chouriços,
Ind. Brasileira
Classe: 16
6hurrascos ,coalhada, ctico, bacalhau,
bis, carne de le leia, banana, banaArtigos: Argila preparada para coai,
nada, banha, 'ratem, baunilha, ber- Requerente: "Mil Milhas" — Içar- Requerente: Detergentes Monbras Ltda. truções; calhas de telhados, cimento co,
talha beterraba, biscoito, carne de preendim,enter e Administração
mum, cal para construções, caibros preLocal: São Paulo
cabrito, berinjela, brócols,. bolachas,
parados para construções, grades, esLtda.
Ciasse: 46
bolos, bombons, buchos, caças aliClame 50
quadrias, estuques, lajes, lambris, mo- Artigos: Detergentes
mentícias, cacau, café, caju, cama- Artigos: Consórcios de bens móveis,
saicos, manilhas, parqueies, pisos, por.
rão, canela, canja. canjica, caqui, representação pois conta de terceitas, telhas e" tijolos, portões, prateleiras
N9 833.213 carambolas, caramelo*, carne de
Classe: 50
carneiro, carnes frescas, seca e em
Artigos Prestação de Serviços
Iff 833.308 conserva, castanha, faisão, abatido,
farelo, farinhas alimentícia% farinhas
JOLARTES "
N9 833.218
•
de cereais, farinhas de mandioca,
SW1Ny
Ind. Brasileira
farinha de mesa, farinha de trigo,
=basueira
Ina•
taras alimentícias, feijão, feijoada,
•
fermento, fiambre, fígado, figos, fi. Requerente:,loaquim Santinho
Requerente: Penny-Sunny —
lhes, floricoa, 'carne de coelho, coguCasse:13
Isáto"Pellieirà,\
Comércio de Calçados e Roupas
melos, co/orante para alimentos, coLtda.
Artigos: Abotoaduras de punho. éguas
lorau, cominho, compotas, condiLocal: São Paulo*
Palitos para alimentos, confeitos,
marinhas lapidadas, ametistas,
Requerente: Bar e Lanches Uniflor
Clame 36
produtoa alimentícios para conservadas, alfinetes de gravatas, anéis, berloLocal: São Paulo
ção de alia:Leitoa, couve, cravo, cre- Artigos: Sapatos, anáguas, vestidos, ques de metal preciosos ou imitação, boClasse: 41
mes, frutas cristalizadas, doces cris- blusas, calças, camisas, soutiens, pa- tões de colarinhos, braceletes, brilhantalizados, doces, cravo, drops, encho- letós saias meias, lenços e gravatas.
tes, brincos, - broches, chaveiros, cor- Artigos: Lanches de: Aliche, mortadela,
•
va, espinafre. essências alimentícias,
reates de metal precioso ou imitação, preseato roz-bife, que:o, salame, salN9 833.2Ifg
extrato da toniate, extrato de carne.
pérolas naturais, prendedores de gra- sichas, linguiça, paio, patês, chouriço
extrato de fruta, avanço, erva-doe churrascos
vatas e pulseiras
ce, ervilhas, juliana, lagósta. laranja, Iatictaloa, legumes, leite d ca14' 833.219
N* 833.214
les, leite de vaca (In natura, em pó
ou condensado), lentilhas, ruga*,
lingüiça, lombo, /ouro, doces folheados, frutas in natura, Moas, em cal• ui
da ou em censerva, fubás, fungdzs,
" >s. Dl' lentS ni:: I
IND,,
BRASILEIRA
1
garnhas abatidas, garoupas. Wa ttRAZITIC
nas alimentleas, geléias albnenticias,
grrçaiim gi (carne da giã), gitó,
Oleosa, goiabas, goiabadas, gorduras, alimenticias, grão de bico, guan- Requerente: Textin Textil Industrial
Requerente: Michel Razuk
Requerente: hiapamet Industrial e Codo, -ironias, hortaliças, bdstlas, pão,
Local: São Paulo
mercial Ltda.
Ltda..
pastilhas patos abatidos, pessegada„
Classe: 33 Titulo
Local: São Paulo ,
Local: São Paulo
pitam" de'xadas, peixes, papino,
Classe: 36
•
geras, pescados, pickles, pimenta, do
• Classe: 8
N9 833,215
;Mino malageta, etc., pimentões, pi- Artigos: Blusas. b/usões. vestidos, CaArtigos: Pios Elétricos; acendedores elépocas, pirarucu polenta, Capb3 de sacos, manteaux, paletós, tailletts, cotricos, chaves elétricas, chuveiros et&
porco; pralinés. presuntos, maçãs,
tricos, -válvulas elétricas, ferro elétrica
capas. Jaquetas, qubnonos, pegnoir,
II
DEL
T"
macarrão, mandioca, mantas, man- ita,
suéter, pulóveres, ponches, chales, caaparelhos elétricos, tomadas elétricas,
teiga, mangas, margarina marmela- c.hecols, echarpes, combinações, . corpie
1nd, Bras il eira
Boqueies, alternadores de correntes ele,.
da, mariscos, massas `allmentielas. rthrus, soutiens, =Mota, calças, calções,
tricas, aparelhos de ligações. aparelhos
• nasala de tomate, massas pari,saaa, camisas, camisolas, r~i~ma. cuecasmate, mel, meiado, milho miolos, ceroulas, pijamas, punhos, calças de • se- Requerente: Deliart Indrístria e Comér- de dominação, e aparelhos de regular
luz,
de animais moo:nó. molhos alimenta-,
Fotográfico e Artigos
chis óleos alimneticloa, sal, Balames, nhOras e de crianças e cintas .para" cio de Material
de Escritório Ltda.
senhoras
1•1* 833.220 •
salsicha, toucinhos, tomate, ergo,
- Local: São Paulo
xarques, xispe, rabanadas, carne de
Casse 8
vaca, vinagre, queijo pudins, temN• 833.212
Artigos: Ap;Selhos de fotografia, apaperos.
relhos cinematográficos, câmaras-.,,foto)av 233.206
gráficas, aparelhos fotográficos, máquinas fotográficas, cortadeiras -de fotoo
grafias. filmes revelados, fumadores, localizadores de câmaras, oketivas foto- Requerente: Coinércio de; 'Proellito-s.
e' O • X • 0.
Beleza "Rovan" Ltda. •
gráficas. projetores de filmes, projetores•
Local: São Paulo
de imagens
Ciasse 48
'Classe: 17
IND..EIRÁSILEIRA
Requerente: Agência de Despachos
Artigos: Acetona para toucador, éguas
Artigos:
Almofadas
para
carimbos,
ar"O.K" Ltda.
quivos, apontadores de lápis, berços, de colónia, águas 'perfumadas, almiscar.
Local: São Paulo
• para mata-borrão, .canetas comuns, ca- arminhos para pó de arroz, batoa
Classe: 50
netas . tinteiros, furadores de papel. ihmantIna, carmin, céra depilatória, cre'Artigos: Serviços de despachoi ou Requerente Industrial e Mercantil Ban- grampos de escritório, fitas Tiara máqui- mes para pele, deutrifrkios. desodorangor Ltda.
nas, «amadores, lápis, lapiseiras, má- tes, esmaltes, para unhas, extratos per,
legalização de documentos em geral;
Local: São Paulo
quinas de calcular, máquinas de apon- fumados, eles - perfumado para toucaorientação; planejamento e consulClasse: 36
tar lápis, rn4zuinas de registrar, má- dor, glicerina permurnada leites para
tas; admhaistraçãO de bens móveis.
~els e valores; corretagens; Imo- Artigos Blusas, vestidos, casacos, man- crinas rie escrvier, má4u1nas de gram- embelezar a pele, loções para toucador.
•
balidas e advocacia.,
perfumes
teimai hiletós, coletes, capas, -pegnolr,
pear, e mAquinas de somar .
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r•l• 833.221

rI

OFICIAL

N9 833.232

•

aços para afiar, *fiadores, alavanca,
lrgadores. alicates, arames lisos ou farpados, aros de serras, arrebites, arruela*, bn3ra rehltes, redomas, retentores,
roldanas, sifõea, e torneiras

BATUTINHA

N° 833.226

• .Indlistria Brasileira

•

• Classe:
Artigos: Substancias quimicas, Pra.,
dato. e prepararias Para serem WaudO
na mecundia ou na Mimam&
Det

•
"CONSOKEG
•
• 1A DE 'REPOR-.
9§ s. DE FIDIDAÇOES

333.23J

TRAii

Requerente: Goloni, Pedomi & Cia.
Brasile iram,
•
Local: São Paulo
bxquerente Panificadora Lar do Jaçana
Classe:
43
Limitada
Aplicação: Refrigerante em geral
Ectquerente: Comhbustian —
Local: São Paulo
'vados de Petróleo Ltda. I.:
Classe: 41
14 9 833.233
Locai: &o Paulo •
Artigo: Pão
Requerente Consomeg Engenharia de
Classe: 47
. v
.
reforças de Fundações Ltda.
Artigos: bunstânc.as e p:odutos des1.1* 633.222
-Local: São PUIS
tinados à lubrificação, A combu-trao,
Classe: 33 Titulo
numinaçãa e ao aquecimento a saber:
álcool-motor, graxas,: gasole ,
‘ g_StIVTC ANTONIO"
N°533.227
óleos refinadas, manufaturados de !ima. Brasileira '
Utile°, óleos para Jubri.f.cação de
•
guiou e mo.ores
313151DESTACA •-n
ao
Ç
Requeratte: Fundição Santo António
Ind. • Brasilei.ra
N9 833.239
tid
Limitada
au
•
Local: ;lo Paulo
ai
Requerente Engenharia de nstaqueaClasse: 50
ao
Artigos: Serviços de Fundição
N• 833,223

mento e Fundações Fundestaca Ltda.
'
Local: São Paulo
Classe 50
Artigos: Engenharia de Esfaqueamento
• e Fundações

13APTISTELA /
Ind. ;n•aallélira

No 833.228

1 II

Requerente: Comércio. de Aguardente e
Álcool Baptistela Ltda,
Local: Silo Paulo
Classe: 42
Artigos: Aguardente de cana
N' 813.224
" NICROP
Ind. BraRtubire:

41„

DRifileira

Reguerente: Rocco Digilio Filho
Local: São Paulo
Classe 47
Artigos: Fluidos combustivels. fluidos
lubrificantes, fluidos para freios, álcool
motor, gasolina, gás para iluminação,

BSPOLTE
Ind, Braelleira

83

Requerente: Silva & Costa Lidam
Local: São Paulo
03
Romeu Lano
Classe: 49
s/
Local: Elo Paulo
Artigos
esportivos
em
geral,
logos).
Classe: 8
passa-tempos,
brinquedos
js
Aplicação: Intizumentos de presidio,
Instrumentos Centlfkos, aparelhos de
519 833.210
um comem. instrumentos e apareft
lhos :lidado" acessórios de apare_ SAL VIT
ina, Bras @Ire. ai
lhos elétricos inclusive válvulos, lâmpadas, fios, aoquetes e tomadas. aparelhos fotográficos, radiofônicos, clnematográficos, máquinas falantes,
Requerente Francisco Palbo
discos gravados e filmes reveiados
Local: SÃO Paulo
Ciam: 41
- Ne 833.234
Artigo: Sal
e.
N9 833.241
a.ca
0811EMEL
1".1
Dldti st ria Brasileira
1110121.A.
Requerente: Dr. Walter Benito

óleos lubrificantes, óleos para amortedeus para agaeciento, pe. Requerente Norma Niqudação e Cm- cedores,
tróleo refinado, benzina, cêra para ilu•
meação Ltda.
=inação, combustíveis em geral, graxas
Local: São Paulo
Ind, Brasileira TI
lubrificantes, gorduras para frabrifkação
Classe: 50
Olga Pereira dos Santos
Artigos: Serviços de Niquelaillo e Cro- e 8,i n/inação, fluidos para Isqueiros, Requerente:
•
Local: São Paulo
preparação para aquecimento e que- •
meação
i ". Classe 41
rosene '
Requerente: Auto Métrico hl
Aplicação: Sorvetes de tôda espécie
Limitada
N9 833.225
Local: São Paulo
Ne 833.229 Ne 833.235
•
Classe: 21 •
Artigos: Veículos e suas p artes in
grantes: amortecedores, alavancas tti)
"Tp EgFifq w
NA.VARRETE
clUnbio. braços de direção para rei-

as eira;

II

I

pvtist ria Briísiisira

«nos, eixos de mreçao, molas, pára/

umas, pára-choques, pára-brisas, prq
Requerente Berneettino Laia Edmun- Requeste: P. A. Fantrete & Cia. data, rodas para veículos, terminais
do Dia!~ Saltando
•
719 833.242
• Local: São Paulo
Local: São Paulo
Requerente: Reserva de Predutos Indusire
Classe: 41
Classe: 32
triais Paulista Ltda.
3.
Baias,
doces
e
caramelos
Aplicação:
m
em
.
Artigos: Um conjunto vocal e araricai
• Local: São Cardo
iS
em geral__
Braeileira'
--. Classe 6
Ne 833.230 •
Artigos: Encanamento* hidráulicos, bomN9 833.238
1
IS:
bas e pistão, bambu centrifugas. bom•
•
bas ~ricas. Sesgas hidráulicas, atleRequerente: Zambon. Danar& ià
BRAZDIlir4R2I
11"-j141,9040Udr..,_
tas, aros de máquinas,, betoneiras. bieCia. Ltda.
las. bases de máquinas, barras de mátrid.
.
Local: São Paulo
quinas, dínamos, esmeris de máquinas,
46
raddstria Brasileira . . Artigos: ceraClasse:
fruas, macacos. alliaprioas abadaras.
para polir, detergenv.
"ro.
máquinas encanadora., maquinas caro- Requerente: Armando Mazgans
tu, líquidos detergentes.. Pacta Pua
Cia. Ltda.
• !adoras, e mecanismo de máquinas
polir, sabão, sabão liquido e rabio
Local: São Paulo
em p6
Classe: 8
•
Classe: 50
Artigos: Tornadas, Boqueies. Interrupto- Serviços: Lavagem e troca de óleos Requerente: Taddstrla de Balas e
149 832.243'
- res, fitas isolantes. Isoladores *Parelhos
Doces Brandemarti Ltda.
Local: Bilo Paula
de Iluminação, aparelhos de ligação, réN9 833.291
Classe: 41
- dios. aparelho de regular, luz, chaves
,%,_§1:1PER
Aplicação: Balas, doces e caramelos
• automáticas, campainhas, elétricas, dias*1
IDADE
DO
W4B0
de tóda espécie
,
aia. davas antomíticas. chaves détri-i
Brasra
eu, chaves seagnéticas, chuveiros elé• N'833.237
tricos, bases de fusíveis, chaves de !ealvela distribuidores de letricidade, esRequerente: Zambon, Bernardt 8
pelhos ímans Instabçlio elétrica, alterna- Requerente: Bar e Lanches Cidade
• MINIZARMA
do Cabo Ltda. -.
Cia. Ltda.
dores de corrente elétrica
Int. Brasileira
Local: São Paulo!
•
Local: São Paulo
;
Classe 41
Classe: 11
. Clame: 46
4.
•
Artigos: Canos, conexões, para tira- Artigos Lanches de al tche mortadela,
Artigos: Cèra para polir. deteventea,
mento, curvas de cano, ativos para en- presunto, queijo, salsichas. roz-reed •Requerente: litinitarma Ltda.
liatlidos detergente., pasta Para Per,
Local São Paulo
sabão, sabão líquido a sabão em pe
canamento, tubos para encanamento,
salame, copa g churrascos
I

• 51C Tèrea-feira 23
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IP 833.258

Iro. 833.251

!SANTO EMIDIO ff - •
Ind. Brasileira

'Ind. 'Brasileira
Requerente: Zainbon, Bernard' &
Cia. Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 48
Artigos: Cêra para polir, detergentes,
líquidos detergentes, pasta para polir,
sabão, sabão liquido e sabão em pó
N9 833.245

RODA VIVb
Ind, Brasileira
1:equerente: Zarabon, Bernard' &

Cia. Ltda.
Local: São Paulo,
Cisne: 48
Artigos: Sabonetes
N9 833.246
-

IETINHO

'Requerente: Comércio de Pape/
Santo Emidio Ltda.
Local: São Paulo
Classe 38
Artigos: Agendas enr branco, blocos
para escrever, álbuns em branco,
bobinas de papel, blocos para desenhar, cadernos escolares, brochuras
não impressas, caixas de papelão,
cartões de visitas, envelopes, Rilhas
de celulose, fólhas de papel, folhas
de papelão, mata-borrão, lenços de
papei, papel almaço, papel de sécia,
papel aluminizado, ornamentos de
papel, papel carta, papel para
escrever
N9 833.257

sko RCIvIXO
Inane tarla Bras lie I ra

Requerente: Bar e Lanches São
Romão Ltda.
Local: São Paulo
Classe 42
Artigos da classe
•
N9 .833.252
"BRASIL

f.

ORTEIODON •

TIO."
Ind. Praeilelra •
Requerente: Brasil Ortriondontio In-

Janeiro de 1968

(Seção )

Requerente MAR? - Idéias Artes
Publicitárias Ltda.
Local: São Paulo
Ciasse 32
Artigos: Almanaques. agendas, boletins, boletins impressos, folhetos,
/ornais, livros impressos, peças cinematográfica-si peças teatrais, programas de televisão, suplementos juvenis e ilustrados, programas radiofónicos e revistas
No 833.258

canetas tinteiro, carbono, papel, carimbos, colas para escritório, fitas
para máquinas, furadores para papel,
grampos de escritório, lápis, lapisetu
ras, gomadores, máquinas de calcular,
o máquinas co endereçar •
, N9 833.281

ITAPURA"
Ind.:. Brasileira
Requerente: Móveis. de Aço Impura
Limitada
...Local: São Paulo
Classe 40
Artigos: Acolchoados para ' móveis,
armarloa, berços, Cadeiras de molas,
cadeiras com rodas, cadeiras comuna,
camas comuns, cadeiras para escritório, camas com molas, caiu:adros,
colchões, conjuntoa de móveis, criado-mudo, cristaleiras, dtvans, dormitarios; guarda-comidas, guarda- •
louças, guarda-rbupas e poltronas
N9 833.262

VERDE MAR "
Ind. Brasileira
"

dústria, Coméreo* e Importação de
Aparelhos' Odontológicos Ltda.
Requerente: Editara Verde Mar
Local: São Paulo
Limitada
Classe 10
Local: São Paulo
Mitos:
Cintas
abdominals,,
agulhas
Bernardi
&
Peciuerente: Zambcri,
de injeção, abridores cirúrgicos, apaClasse 32
Cia„ Ltda.
Astigos: Almanaques, agendas, boleradores cirúrgicos, aparelhos eletrcLocal: São Paulo
trza, boletins impressos, folhetos,
diagnósticos, aparelhos ortopédicos,
Classe: 48
aparelhos de ou para ralos infrajornais, livros Impressos, peças cinematográficas, peças teatrais, prograArtigos: Sabonetes
vermelhos, bisturis, aparelhos de
mas de televistioïtevistaa, suplemenraio X, bombas Para Mo da medicina, dilatadores cirúrgicos, aparelhos
tos juvenis e ilustrados e programas
No 833.247 .
2
radiofónicos
de radioterapia, pincéis para gar" ESMALTAFIL "
ganta,- aparelhos de paneumotórax,
tubos para fins medicinais, instruN9 833.283
Ind.. Brasileira
mentos óticos, instrumentos odontolóile
, Ocos, aparelhos de ou para
massagens
Requerente: Esmaltafil Indústria
Comércio de Cobre Ltda.
Ind.
!Requerente: Casa das Resinas- Brasil
N9 833.253
Local: São Paulo
Limitada
Local: São Paulo
Classe 8 •
Artigos: Beneficiamento de fios
" OURI —ARTE"
*s•
Classe: 16
Requerente: Café Carioca Ltda,
riigos: * Matas para paredes, tintas
Ind.
Brasileira
Local:
São
Paulo
No 833.459
para parede& muros, portas e janelas
, •
Classe 41
e resinas
Artigos: Lanches de: AlIche, mortaRequerente: Metal Ouri -- Arte
dela, presunto, roz-bife, queijo, sala.N9 833.248
Limitada
me, salsichas, linguiça, pato,,., PatN
•
* • Local: São Paulo
chouriço e churrascos
'
Classe
5
$1 FER•RUVAL"
Artigos: Aço, adesivos metálicos,
la9 833.264
alpaca, alumínio, aparas de metal,
Ind. Brasileira
metais em barras, brome, cobre,
chumbo, ferro, metais fundidos, gusa,
COSTEIRA n
manganês, colas metálicas, ligas
Ferramentas
¡eu:Iva].
—
Re4terente:
metálicas, soldas metálicas, níquel,
Lnd,
Brasileira
Rubens Valia Ltda.
platina, soldas metálicas, sucata de
Local: SN) Paulo
metal e zinco
•
Classe: 11
Requerente: Peixaria Costeira
tigos:
Ferramentas
em
geral,
não
833.254
N9
/Lr
'
trio. e Comércio •Ltda.
rizaustria 8ra:31:leira
'ttn incluídas em outras classes •
Local: São 'Paulo
Classe 41
NO 833.249
Artigos: Atum, bacalhau, ba leia, caRequerente: Indústria de Roupas marões, garoupas, Imanta, mariscos,
Berlee S. A.
moluscos, peixes em, caldas, peixes
Local: São Paulo
em conzervaa, sardinhas, peacarlinlms.
FIRMEM
MIRAI
_
q
pRWACX0
ma
njubas,'.ostras, pebradas, Peizeal
Classe Si
•••n•••••••n•••••••••••"•••••••n••••n•••
p
Artigos: Roupas para homens, senhoescados, piracuru, MIM= e
ras e crianças; salas, blusas, camisas,
Polvq,
calças,
soutiens,
paletós,
jaquetas,
Requerente: F. C. Freire
Requerente:
Intportex
—
Sociedade
•
lenços;
pijamas
e
cuecas,
melas,
N9 833.285
Localidade: São Paulo, .
Comercial e Importação Ltda.
vestido
Local: São Paulo •
,
Classe 60
Nome comercial
nero de atividada: Compra, venE
N9 833.260
11 Á PEREREÇA."
A corretagem e administração de
Ind.
Brasileira
833.255
119
Imóveis
4
•• " DICEMA
'-ae•x./.... N9 833.250
Requerente: A Perereca Confeedee
Ind. Brasileira
Infanto Juvenil Ltda.
as
il
e
ir
aTEg
H
"
Ind.
Local: São Paulo
uerente:
Loja
Diceraa
Artigos
•
Clame 36
Itgtileira 1 Requerente: Tese-Técnica Serviços
para Elscritórios . Ltda.
Artigos: ~suas, blusas, bles8es.
-aventeis, botas, cache-cols, >calças,
—
Local:
São
Paulo
de Engenharia Ltda.
calcinhas, eaUliSetes. camisolas, caClasse 17
.
Locai: São Paulo
,Xlequerentei<Navarr o de Britto
Artigos: Alraofadas para carimbos, lutem ceroulas, combinações, acharClasse
50
t
Local: Sio- Paulo
de lápis, arquivos, berços Pea, lenços, meias, cuecas, inalUots, •
Artigos: Engenharia e serv'çon ge • a'e apontadores
Clame 6
para mata-borrão, canetas comuna, reeatat negas Vestida
execução
de
obras
e
Projetos
de
polpas
ajettgAge
- ¡ Ind.

Brasileira

•
•

ao ,
I

etNffifelra

,
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N9_ 833.271

249 833...2W

2i9 -833
- .2436

ws
a; eTIC

Requerente: Móveis Coloniais -t
Itabirà Ltda.
- Local: São Pauio
Classe 34,
Artigos: Capachos, cort:nas, cortinadoi, encerados para - chão, esteiras
para chão. estores para janela: estrados Para chão, _linóleos, mosquiteiros
para cama, oleados, panos para assoalhas de . paredes, passadeiras. Pe rsianas, móveis, * sanefas e tapêtes
Classe 40
Acolhhoados para móveis.
os, berços, cadeiras de molas,
cuterras.com, rodas; cadeiras comuna,
=leras parei escritório. • camas cum
molas, camiseiros. camas comuns,
colchões, conjuntos de móveis, criado-mudo, cristaleiras, divazus, dormitórios, guarda-comidas. guardalouças, guarda-roupa e poltronas
N9 533.267

ULTRAOAP "
Ind. .Brasileira
"

nAINFIA DO AUTtYk.- DR MO.
Brasile i.ra
,
.

N9 833.268

;
.

1•1•~1eleepnOr

-:„ORT
-- IND. BRASILEIRA
1

Requerente:s Confecções Ponteio
•
.
Limitada
Local: São Paulo
'
." .!Classe 38
Artigos: -"Blusas, vestidos, casacoa;
inantesux, paletós, coletes, eaPas.
pegaoir, pulõveres, chales, combinações, sa'as, soutiens, marnoto, calças;
, camisas,' camisolas, cuecas, ceroulas,
pijama', intim e lenços

N9 1.289

N9 833.271

Ind.

-

9

••
Ertgard schtsidt, . •
São Paulo
cl p.3-_,e 41,
Sorves zs
ly

:
• . , tos

833.283

"ORAT4RIp.
n:
Ind. MrasilOr
• Auto Equipadora Oratõrio 1,0a.
São Paulo
Classe 21
Aros para veículos, ' calotas; (Mons,
cureçaas para veículos, freios.. P
brisas, para-choques,i2ara-lainas eararodas, par&-veictilos
N9 833284

DA?

Vai e Vem L'xia. . DAP — Divulgação e Areisténcla Pe
, Bar- e 'Lanches
São Paulo
.
dagógica Ltda.
Classe 42
São PlittlOs
Aguardente, 'aperitivos, anis, bitter,
H' &rum
Classe AO
brandy conhaque,. cervejas, leniet,
Tadão Amar,.
Assistência Pedagógica
genebra, gyn, licores, frutas me' &lParaná,
oas!, vinhos, remates, vinhos espuClasse 25
N9 83li.215 1 •
Gravuras, estampas, pinturas, dese- mantes, vinhos quinados, ~Ui,
.
. whisky
nhos 45 esculturas de tOda a espécie.,
TANGA.R.OA
.-...
N9 833.279
N9 833:272
.4:•
-

• • VOL '40
NEN

CONTI-n-n,

•

- -

-

r- a
Ind. -.,Brásilei
• ,

IMPERIUM - .4
.Ind.,BraSilei-/m-..

Ind!GÃPasilei.ra

.utWi:zi

•.-jadiletria Brasileira

. -

eUy a outro liocia's
*I
São Paulo
Menufatureirs,
de.
estrita
Moei
Abram Zyman : Artifiíhí de - veüuárlos era g;;;a1„. nota- "Imperitun4 Ltda. :
São Paulo
„„
• damente feminino
i
• •
J.
São
Paulo
.
I„
*Classe 86'
--_ • .
Camisas pua._ • homens, rapaze6 e
.
Classe
35
.
crianças, bintaS para senhoras
óbitos, carteiras, Pastas, ina las, Partarniqueis, . porto-Instas, estojos e
• „ N9 833273 .
subias confeccionados de couro
-----•
N9833.280 •
. MI.M alinOS • PRI!. •
Vito /insola Vernucci •-•
São Paulo
Classe 49
Bilhetes de loteria
Nt 0833.274

•
RUliti
Ind. Brasileira

. e Confecções Ltda.
„São Paulo
Classe 38
Blusas, vestidos, casacos, paletós, camissa, camisetas( camisolas, pulóveres,
suéter, calças, combinações. cuticasi,
malhas. gorros; toucas, calções, pila- mas, cintas, roupões, sobrOuda,
tas, meias. aventais, maillote e cham.
,
bre*

inflIstrLa

E VEM
Brasileira

VAI

•INWM,41.11•1111,

•

Malharia Guadarrama Malhas

*colete",

Panificadora "Rainha do Autddro. ,. .
, ..
mo" Ltda.
São Paulo'
• ..,
.
Classe 41
Substancias alimentícias panificadas,
,
notadamente: Pães, ligebitos , bolachas, bolos, brpas, doca* e -confeitos
IND. BRASILEIRA
.
N9 833.277
.
•
Monymar Produtos Eletrônicos Ltda.
,
São Paulo
Classe 8
Rádios em geral, toca-discos, rádio
SAOOR - -- de cabeceira, rádios para autos, tele•
a
Brasileir
Ind.
visão, aparelhos receptores e transmissores de sons, aparelhos de televi,
são, alto falantes, chassis, bobinas,
Panificadora "Sacar" Ltda.
antenas, microfones, •tuk-ups váiSão Paulo
vulas, aparelhos de fregliência moClasse 41,
datada, aparelhos le intercomu- Substancias alimentícias panificadas,
nicação e aparelhos Para eerita'dle de notadamente: pães, biscoitos, bolasons, telefones, %zupadas. plugs, cha- chas, bolos, brões, doces .8 confeitos
ves de tomadas, fitas sonoras., gravaN9 833.278
das, discos gravadas, aparelhos para
telégrafos sem fio e transformadores

Requerente:
_ ultracap Construtora'

tada
Local: São Paulo
Classe 50
Artitás: Construções

)9 833.253

Indústria e Emxtriação de Embala,
gana "Bruno" Ltda.
' São Paulo
-, Chupe 20
Eitealagens de madeira em geral
N9 833.275
.IfiR42:1111)5i8áMleiira
Consórcio "Bandeirantes" S.C.
Limitada
São Paulo'.
Classe 50
Marca de serviço

-

•

DaOnd && UM Ltda.
• São-Paulo
Classes 12 e 36
... Titulo
N9, 833.281

..
•
.

_

_
.. .
•

"rw::

..

&pia- 1,IREA3..
Ind'ust ria Bra- gal:eira
. •
•
.
. -

•

Spig-Linhas Uda.
'
São Paulo
Classe 8
r.r.otrumentoe de • precisão, instrumentos cientifitás, aparelhos de
no comum, Instrumentos e aparelhos
ildáticos, acessórios de *Parelhas
siétiloos- inclusive válvulas, Itotoa-r
las, fios, mudes e . tomadas, aparehos fotográficos, radiográfieos, cánoliatográficos, máquinas falantes. ,discos gravados e filmes revelados:- ,. .

indústria e Comércio funz.43.A.
Paraná
• ,
Classe 41
• ' II • Farinhas alimentícias, massas alimen.--11•4
Meias e arroz,
•
24T9 833.290
” • •

ACEILE1:
Latitistria Braitileira?

"Requerente: °sorvia (2148a14
-Local: 'São Paulo
Clame: 23
3
-ArtigoitawsKas

ou anal ¡.

i

-à,

Classe: 8
•
AzUgos: Tomadas elétricas, rusivels
eléttlicos, campainhas elétricas, cl-.
garras elétricas, amperímetros, aparerelhos dp iluminação, aparelhos do
ventilação, fogareiros elétricos, Interruptores, lâmpadas, ferros elétricos, transformadores, condensadores,
válvulas eletrônicas, *aparelhos de rádio, & televisão, vitrolas, pilhas dêtricas, hidõmetros, relês.
N9 833.294

N9 833.287

(

BRASITHIC

Requerente: Brastwx-colimer Indústrias Quitnicas S. A.
• Local: São Paulo
Classe: 60
_ Indústria e Cotifércio Stmx S AI
• Aplicação: Serviços.
Paraná
N9. 833.295
Farinhas 'Centícias41e macem alimenticlas
• N9 833.288
A •

A•
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SINTESE
DOCUMENTAL

-•
(“BAVXRIA"

IND. BRASILEIRA

'Industriai Brasiletta
Oficina Bavéria Ltda.
Paraná
- Classe 6
lebtores, rolamentos, caixas de câmbio, • diferenciais, geradores, dínamos,
transformadores, guinChos, grindastes,
rnáquinas;de terraglenagem, ni0t0-3a1-'Veladoras, bombas e correntes
transmissão
'N9 833.289 .

Requerente: Administradora de Ser•viços de Assessoria S/C Ltda. •
Local: São Paulo
Classe: 50 .
Género: Marca da serviços relativas
à atividades da requerente no campo
de serviços & assessoria, assistência
técialca e contábil; prestação de serviços junto a repartições públicas
em gral.
N9 833.298

4

' tratos comerciais e ind Wats,- regia.
Co da firma, autenticação de, balsas
• cates e balanços.
N9 833.303

2{9 833.298

0»- \.‘otkko
n
R\5
çi

EFORBRAS.
Ind. Brasileira
-

Zaga. Requerente: EFORSRAEL
aliaria de poras Brasileiras B. A.
•Local: São paulo
,
classe: e
Artigos: Anéis parteg -• de máquinas,
antidetonantes, para motores, arranRequerente: Plêiade-- Planejamentit ques de motores, bases de máquinas,
Auditoria Contábil S/C. Ltda.
bielas, bombas, •bronzinas, buam,
Local: São Paulo
burrinhos, cabeçatea, câmbios, canas
Nome de Emprèsa.
e conexões partes de máquinas, ci
-lindros,cetdransmião,
N9 833.299
cruzetas, dinastias,. eixos, embolas,
freies, fruas, Juntas, molas, motores,
polias, politrizes, rolamentos de motores,
parte de máquinas e , válvulas
virabrequim.
Classe: 7
Artigos: Bicos para arada, braços de
artdcs, eixos, feadeiras, locomóveis
agrice:as, câmbio, moto-arados, mato-charruas; motores agrícolas, peças de motores agrícolas, rodas de
çc,‘X`<\‘'''
arado, rolos e vaporizadores
agrícolas.
Classe: 8
Artigos: adaptadores, alternadores,
ampliadores, anéis de calibrar, antetas„ autoclaves, Cheires automáticas,
balanças, bitola& calibradoRequerente: Jatobá Engenharias baterias,
res, chassis, chaves elétricas e autoLocal: São •Paulo
máticas, condensadores, conversores,
Nome de Emprêsa.
duchas, ejetores, equipamentos de
, equipamentos de.
aparelhos elétricos,
N9 833.300
:kalanças, válvulas e registros,
cadcres de motoresb indicadores -para
válvulas moldes de tôda a espécie,
reatores registros -e válvulas.
AEROTECNIA
-_
Classe.: 21 INP.BRAszlJEIRA
Artigos:
«Alavancas
de 'Câmbio, aros,
• •
atito-motores, braços de veículos, breques;. calotas, chassis, câmbios, direção, diferençial, desligadeiras, eixos
Requerente:. Actiorottrttidc:
engates, freios .frição hélices, molas,
-„paralchdqua, •pedala, pontões, raios, - •
a° São Paulo
•
Local:
rodar, suspensão, semi.eittoz, varais
• _.
ClOsae:.
—
varetas.
Artigos: Greampeedores à pressão
(máquina)
N9 824.304
N9 833.301

-

-

4

•

".TAN9AR“,-:
..
Inct‘tstris -Aruileira .,

_.

CONCQRDE
•

IIND. BRA gILEIRA '"-• .. .
•
-;.- -

. Depositatitel Distilaria Tangará ,,

.
.
Ltda.
.
. ,- Local: Paraná
Requerente: Administradora de Bar•" :, .. •.- Classe: 41
viços de -Assessoria S/C Ltda.artigós4' Vinagre, mólhos, esséncias
Local: São Paulo
alitnentiCias, sorvetes. .
Classe: 50
Gênero: Marca de serviços relativas
833.291
N9
à atividades da requerente no campo
•
de serviços de -assessoria, assistanda
técnica e contábil; prestação' de serAFONSO
viços junto a repartições públicas
em geral.
5 • PA-e-CAPITAL
N9 833.297 t
Requerente: Inalo Novelleto
. Local:, São Paulo
Classe • :
Titulo de Estabeleciment0
N9 833.292

•

.. .

Eisucio

MAKAM

:BRASITEZ—,POLINIrR.

":

IND. BRASILEIRA'

Astiaerente: Brasitex-Polliner nubloCias Químicas 8. A.
Requerente: )4akam Indústria e
Classe: 50
Comércio Ltda.
E .
Aplicaçáo: serviços.
Local: São Paulo
Classe: 38
•N9 893.293
Artigos: Beilsas, vestidos, casacos, paletós, camisas camisetas, camisolas,
pulôveres, sujar, calças, cuecas, ma-,
TANICZ
lhas gorros, calções, pijamas, i'•cinINIUSTRIA BRÃSTZEIRA tas, roupões, mantas, meias, maillots
e chambres.
• ‘,

flawaerente: Georges Basto
•

Local 8ãO Paula

Requerente:.. °ATOL" Comercial e
Importadora Ltda,
•
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: proteger substAnclas e oro-.
dutos alimentícios, cerato, farinhas
alimentícias, mamas alimentícias, sal,
açúcar, café, vinagre, molhos e condimentos, carne frasca, seca, em conserva e embutida, 'doces, frutas, legumes, verduras,- manteiga, queijo,
massa e extrato de Somante, pão, biscanoa e bolachas, balas, bombons e
chocolates, xaropes de frutas, pickles,
cebolas; -batas, -alho..
N9 833.309,

•

SUGAR "
Ind. Brasileira'
. .
j.

•

Requerente: &mar indústria
Comércio de Auto Peças. Ltda.
Local:1 São Paulo
•
Classe: 21
Artigos: Alavanca de 'câmbloirarnoetecedores de veículos, aros para
veículos; breques, calotas, câmara de
ar para veículos, carrocerias, carrosreboques a suas partes' integrantes
direções de veículos, eixos de veículos,
engates de veiculas dra guas, estribos
de velculo.s, guidões de veiculas, parabrisas, de veículos, para-choques
veículos, para-lamas de calculo', : todas de veículos,
N9 833.305 .

ESTRELA t,

Requerente: Contábil *Estrala" ',Adi.
8/Civil
Local: São Paulo '
.
Clasie:. 33
Marca de serviços, assinalando -trabalhos de contabilidade, levantamento de escritas, despachos junto às,
repartições públicas, ..feitura . de coa•••••— s
r'

•

PREÇO PO NC‘IERO DE UME: NC1M 0,16

,InSIETE POLlilenrua`..„
Requerente: João dos Santos Pereira
•• Local: São Paulo
Classe: 12
Artigos: Colchetes, dedais, fechos
corrediços, - fivelas, grifas de metal
para _vertidos, barbatanas, botões,
ilhoses, alfinetes, presilhas, agulas en,
• gel, argolas para vestidos.

